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RESUMO GERAL 

 

Indicação Geográfica (IG) representa uma proteção jurídica garantida pelo direito de 

Propriedade Intelectual brasileiro à origem de produtos e serviços produzidos em territórios 

onde são notáveis a existência de determinadas características, especialmente relacionadas ao 

local, clima, tradição, forma de produção e cultivo. O desenvolvimento territorial e a proteção 

de comunidades locais tem sido um desafio na atual conjuntura socioeconômica e ambiental. O 

objetivo do presente estudo é pesquisar a Indicação Geográfica como instrumento de 

desenvolvimento territorial e proteção de comunidades locais no estado do Pará, a partir da IG 

do cacau de Tomé-Açú, demonstrando os desafios e as potencialidades bem como a elaboração 

de um manual técnico sobre a temática de Indicação Geográfica e cultivar. A importância deste 

trabalho está em analisar o contexto do desenvolvimento e proteção de comunidades a partir do 

reconhecimento de uma IG. O procedimento metodológico da pesquisa baseou-se em uma 

abordagem qualitativa e estudo de caso. Foram realizados estudos exploratórios em acervo 

bibliográfico, artigos científicos e pesquisa de campo, com aplicação de questionários 

semiestruturados e realização de entrevistas com os principais atores envolvidos no projeto da 

IG, como membros da diretoria da associação detentora do título de reconhecimento da IG, 

dirigentes da maior cooperativa do município, agricultores, produtores rurais, secretário 

municipal de agricultura, analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas 

Empresas e técnico do escritório  da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. A 

Pesquisa também alcançou agricultores e produtores de cacau que não participaram da 

implementação da IG. Todas as entrevistas foram realizadas no município de Tomé-Açú. A 

partir da interação pesquisador-entrevistado, foi adotado a metodologia da História Oral (HO), 

onde foi possível realizar apontamentos das narrativas, concepções e abordagens. Os resultados 

da pesquisa foram apresentados em dois capítulos: Artigo científico e Manual técnico de 

Propriedade Intelectual. No artigo científico foi possível identificar a importância que a IG tem 

como indutora do desenvolvimento territorial, além de ter sido considerada uma inovação 

ligada ao processo de produção e comercialização do produto. Ficou evidenciado, também, que 

a IG tem potencial para contribuir na proteção das comunidades locais no sentido do 

desenvolvimento sustentável. No manual técnico de Propriedade Intelectual foi contextualizado 

abordagem teórica e prática do processo de articulação de uma IG e, também, de outro direito 

de Propriedade Intelectual: a proteção de cultivar. 

 

Palavras-Chaves: Tecnologia. Inovação. Tomé-Açú. Sustentabilidade.  
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GENERAL ABSTRACT 

 

Geographical Indication (GI) represents a legal protection guaranteed by the Brazilian 

Intellectual Property right to the origin of products and services produced in territories where 

the existence of certain characteristics is notable, especially related to the location, climate, 

tradition, form of production and cultivation. Territorial development and protection of local 

communities has been a challenge in the current socioeconomic and environmental situation. 

The objective of the present study is to research the Geographical Indication as an instrument 

of territorial development and protection of local communities in the state of Pará, based on the 

Tomé-Açú cocoa GI. Demonstrating the challenges and potential as well as the elaboration of 

a technical manual on the topic of Geographical Indication and cultivar. The importance of this 

work is to analyze the context of the development and protection of communities from the 

recognition of a GI. The research methodological procedure was based on a qualitative 

approach and a case study. Exploratory studies were carried out on bibliographic collections, 

scientific articles and field research, where semi-structured questionnaires were applied and 

interviews were conducted with the main actors involved in the GI project, as members of the 

board of the Association holding the title of recognition of GI, leaders of the largest cooperative 

of the municipality, farmers, rural producers, municipal secretary of agriculture, analyst of the 

Brazilian Service of Support to the Micro and Small Enterprises and technician  in the office of 

Executive Committee of Cocoa Farming Plan. The Survey also reached farmers and cocoa 

producers who did not participate in the implementation of the GI. All interviews were 

conducted in the municipality of Tomé-Açú. From the researcher-interviewee interaction, the 

Oral History (HO) methodology was also used, where it was possible to make notes of the 

narratives, conceptions and approaches. The results of the research were presented in two 

chapters: Scientific article and Technical Manual for Registration of Geographical Indication 

and Protection of Cultivar. In the scientific article, it was possible to identify the importance 

that GI has as an inducer of territorial development, in addition to being considered an 

innovation linked to the product's production and commercialization process. It was also shown 

that the GI has the potential to contribute to the protection of local communities towards 

sustainable development. In the technical manual on Intellectual Property, a theoretical and 

practical approach to the process of articulating GI and also to another Intellectual Property 

right was contextualized: protection of the plant variety. 

 

Keywords: Technology. Innovation. Tomé-Açú. Sustainability. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A Propriedade Intelectual no Brasil é regulamentada por um conjunto de Leis, 

Decretos e normas infralegais. Jungmann (2010) divide a Propriedade Intelectual em três 

grandes vertentes: Propriedade Industrial, Direito Autoral e Proteção Sui Generis. A Lei n.º 

9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI), regula 

direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. É neste ordenamento que existe a 

previsão da figura jurídica da Indicação Geográfica (IG). A mencionada lei não traz um 

conceito geral de Indicação Geográfica, mas as divide em duas espécies: Indicação de 

Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO). 

Cruz (2017) define Indicação Geográfica como sendo um signo distintivo que tem 

como finalidade proteger e diferenciar produtos ou serviços. Depreende-se deste estudo que a 

Indicação Geográfica é um instrumento jurídico destinada à proteção da origem de produtos e 

serviços. Além de um signo distintivo, as Indicações Geográficas também podem se apresentar 

como um instrumento de desenvolvimento. Nesse sentido, Cruz (2017) afirma que “o uso das 

Indicações Geográficas como estratégia de desenvolvimento territorial é uma tendência 

mundial, tendo na União Europeia seu epicentro, disseminando para várias regiões e países no 

mundo, a exemplo do Brasil”. 

Na perspectiva do desenvolvimento econômico, Thaines (2013) em seus estudos sobre 

o desenvolvimento regional sob a óptica do reconhecimento da Indicação Geográfica, assegura 

que o reconhecimento de IG pode ser considerado uma ferramenta de fomento para o 

desenvolvimento regional. Segundo Locatelli (2009) para o Brasil usufruir dos benefícios 

econômicos de IG’s é necessário fomentar o reconhecimento de Indicações Nacionais e 

implementar políticas públicas direcionadas que promovam o reconhecimento de IG’s. Cruz 

(2017) também entende que as políticas públicas que regulam o uso da abordagem territorial 

têm um papel estratégico, pois colocam no centro das preocupações a territorialidade dos grupos 

sociais.  

A despeito da importância que as políticas públicas têm para o fomento de 

desenvolvimento territorial, Cruz (2017) afirma que não se pode incorrer no equívoco de achar 

que as Indicações Geográficas, por si só, trarão o desenvolvimento e mudarão quadros 

econômicos e sociais caracterizados por pobreza e exclusão social, e/ou que poderão, de forma 

automática, agregar valor e promover o produto no mercado. 

Esta pesquisa propôs-se estudar e responder a seguinte questão: em que medida a 

Indicação Geográfica instrumentaliza o processo de desenvolvimento territorial e a proteção de 
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comunidades locais? Partiu-se da hipótese de que a IG fortalece a cooperação entre os 

produtores, agrega valor ao produto e potencializa a cadeia produtiva, e, com isso, é capaz de 

servir como uma ferramenta de desenvolvimento e proteção territorial. 

A importância deste trabalho está em analisar o contexto do direito de proteção via IG 

como instrumento de desenvolvimento territorial e proteção de comunidades locais. Locatelli  

(2009) em uma abordagem sobre o reconhecimento e a proteção jurídica das Indicações 

Geográficas, afirma que há potencialidades concretas de que o reconhecimento de uma IG 

instrumentalize o desenvolvimento econômico no Brasil. 

É importante ressaltar que esta pesquisa é relevante tanto do ponto de vista social e 

econômico, através da abordagem de desenvolvimento de território e proteção de comunidades 

locais, quanto científico, pois potencializa a temática para a região amazônica. A partir da 

elaboração de um Manual Técnico, associado a presente pesquisa, pretende-se também 

disseminar conhecimento técnico e contribuir com diversos segmentos sociais interessados ou 

que possam se interessar pelo tema abordado. 

Assim, este Trabalho de Conclusão de Curso de mestrado teve como objetivo 

pesquisar a Indicação Geográfica como instrumento de desenvolvimento territorial e proteção 

de comunidades locais no estado do Pará, a partir da IG do cacau de Tomé-Açú, demonstrando 

os desafios e as potencialidades bem como a elaboração de um manual técnico sobre a temática 

de Indicação Geográfica e cultivar. 

Para tanto, foram necessários abordagens e atividades específicas, como estudar IG e 

seus efeitos no processo de desenvolvimento territorial e proteção de comunidades locais; 

analisar a IG do cacau do município de Tomé-Açú, entrevistando os principais atores 

envolvidos no processo bem como agricultores e produtores rurais, com o intuito de identificar 

possíveis efeitos no processo de desenvolvimento do território delimitado pela mencionada IG. 

A pesquisa teve abordagem descritiva qualitativa, a partir de análise das principais 

referências disponíveis na literatura sobre o objeto de estudo, incluindo obras publicadas em 

bancos de dados virtuais, bases de periódicos científicos, legislações e informações disponíveis 

em plataformas, como a do INPI (http://www.inpi.gov.br/), dentre outras. Também foram 

realizadas pesquisa de campo através da aplicação de questionário, entrevistas e observação. A 

partir da realização das entrevistas, adotou-se, na presente pesquisa, a metodologia da História 

Oral (HO), visto que esta técnica representa uma trilha, um caminho metodológico da pesquisa. 

Os resultados da pesquisa estão divididos em dois capítulos: O Primeiro consiste em 

um artigo científico intitulado “Indicação Geográfica do cacau de Tomé-Açú como indutora do 
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desenvolvimento e da proteção de comunidades locais”, e o segundo, uma produção técnica, 

intitulada “Manual Técnico de Registro de Indicação Geográfica e Proteção Cultivar”. 

Enquanto o primeiro capítulo aborda fortemente a temática Indicação Geográfica, o 

segundo, que é o Manual Técnico, aborda de forma objetiva e sistemática a operacionalização 

de todo o processo de implementação de uma IG e da proteção de cultivar. A cultivar está 

compreendida no âmbito do Direito de Propriedade Intelectual, mas, diferentemente de IG (que 

é regulamentada pela Lei de Propriedade Industrial) e está incluída na chamada proteção Sui 

Generis, juntamente com proteção ligadas a Topografia de Circuitos Integrados e 

Conhecimentos Tradicionais, cada um com sua legislação específica. A Lei n.º 9.456, de 25 de 

abril de 1997, que institui a proteção de cultivar, é o principal instrumento normativo desta 

espécie de Propriedade Intelectual. Outro ponto importante do Manual é a abordagem 

conceitual e a forma de operacionalização do pedido de proteção, tanto de IG quanto de cultivar. 

Ressalta-se que instrumentos normativos, acervos técnicos, sites do governo e referências 

bibliográficas foram as principais fontes de informações que subsidiaram a elaboração do 

Manual. 

Adicionalmente aos dois capítulos, nos apêndices do presente trabalho, consta a 

produção intitulada “Documento Suplementar ao artigo”, que apresenta informações relevantes 

atinentes a pesquisa realizada sobre Indicação Geográfica do cacau de Tomé-Açu, tais como 

oralidades dos entrevistados não dispostas no artigo dentre outras importantes informações 

relacionadas com o objeto do estudo. 

A partir da abordagem destes temas, espera-se proporcionar à comunidade em geral a 

difusão destes importantes signos distintivos de Propriedade Intelectual. O desafio é que a 

produção científica (artigo) e a técnica (Manual Técnico), possam contribuir na construção de 

políticas de Inovação Tecnológica, através do incremento de produções Técnicas e científicas 

voltadas para encorajar docentes, pesquisadores, discentes e comunidade em geral a estudar 

esta área do conhecimento, e, eventualmente, desenvolverem projetos. 
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INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DO CACAU DE TOMÉ-AÇU COMO 

INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO E DA PROTEÇÃO DE 

COMUNIDADES LOCAIS  

 

GEOGRAPHICAL INDICATION OF COCOA DE TOMÉ-AÇU AS 

INDUCTOR OF DEVELOPMENT AND PROTECTION OF LOCAL 

COMMUNITIES 

Autores: Manoel Enio Almeida Aguiar 

Andréa Hentz de Mello 

Sidnei Cerqueira dos Santos 

Franco Jefferds dos Santos Silva 

 

Resumo 

 

A Indicação Geográfica (IG) é estudada no contexto da Propriedade Intelectual e é 

regulamentada pela Lei da Propriedade Industrial. O Estado do Pará é extremamente rico em 

biodiversidade com potencial para ter suas origens protegidas por esse signo distintivo, porém, 

possui apenas um registro concedido. Vários estudos tentam evidenciar a relação da IG com o 

processo de desenvolvimento econômico, social e territorial, em várias regiões do Brasil. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a construção e a influência da IG do cacau de Tomé-Açú 

como instrumento de desenvolvimento territorial e proteção de comunidades locais, e 

prospectar a existência de produtos ou serviços que eventualmente estejam no centro de novas 

articulações de proteção. Foram realizadas pesquisas bibliográfica, documental e de campo, 

tendo como recorte espacial o município de Tomé-Açú. A pesquisa foi caracterizada por uma 

abordagem quanti-qualitativa com uma proposta metodológica de estudo de caso e História 

Oral. Identificou-se que, embora ainda não haja benefícios econômicos concretos advindos da 

IG, esta pode contribuir no processo de desenvolvimento territorial e inovar no processo de 

produção e comercialização do cacau, além de ter potencial para contribuir na proteção de 

comunidades locais. A regulamentação da IG e a transformação em um efetivo instrumento de 

desenvolvimento e proteção de comunidades será o grande desafio, mas a IG não será a única 

responsável pela construção deste processo de desenvolvimento socioeconômico, que envolve 

aspectos de territorialidade e proteção de comunidades locais.  

 

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Biodiversidade. Pará. 

 

 

Abstract 

 

The Geographical Indication (GI) is studied in the context of Intellectual Property and is 

regulated by the Industrial Property Law. The State of Pará is extremely rich in biodiversity 

with potential for its origins protected by this distinctive sign, however, it has only one 

registration granted. Several studies have attempted to highlight the relationship of GI with the 
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economic, social and territorial development process, in several regions of Brazil. The objective 

of the work was to evaluate the construction and influence of the Tomé-Açú cocoa GI as an 

instrument of territorial development and protection of local communities, and to prospect for 

the existence of products or services that eventually forget in the center of new protection 

articulations. Bibliographic, documentary and field research were researched, using the spatial 

area of the municipality of Tomé-Açú. The research was characterized by a quantitative-

qualitative approach with a methodological proposal of case study and Oral History. It was 

identified that, although there are still no concrete economic benefits from the GI, it can 

contribute to the territorial development process and innovate in the cocoa production and 

commercialization process, in addition to having the potential to contribute to the protection of 

local communities. The religion of GI and the transformation into an effective instrument for 

the development and protection of communities will be the great challenge, but GI will not be 

solely responsible for the construction of this process of socioeconomic development, which 

involves aspects of territoriality and protection of local communities. 

Keywords: Property Intellectual. Biodiversity. Pará. 

 

 

Introdução 

A Indicação Geográfica (IG) é uma espécie de Propriedade Intelectual que reconhece a 

qualidade atribuída a um produto ou serviço originário de determinado território cujas 

características são peculiares. A IG tem a função de proteger signos distintivos e pode funcionar 

como um instrumento de indução do processo de desenvolvimento territorial. De um modo 

geral, as IG’s têm a prerrogativa de resguardar a tipicidade, identidade, reputação, tradição e o 

saber fazer existente em determinados territórios, regiões ou comunidades (LOCATELLI, 

2009). Para que um produto ou serviço seja reconhecido como IG, é preciso ser derivado de um 

território e possuir uma tipicidade, ou seja, deve, necessariamente, expressar características 

peculiares de uma região (ROCHA FILHO, 2017). 

A Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial 

(LPI), regula algumas espécies de Propriedade Intelectual e, dentre elas, a Indicação 

Geográfica. A LPI não conceitua IG, mas divide em duas espécies: Indicação de Procedência e 

Denominação de Origem (BRASIL, 1996). A Indicação de Procedência tem o papel de 

reconhecer e registrar produtos e serviços com reputação de sua origem, caracterizada pela 

tradição, saber fazer e outros fatores determinantes, enquanto que a Denominação de Origem 

reconhece que fatores naturais e humanos de determinadas regiões ou territórios denotam 

características únicas a produtos e serviços (ZAMBOM; DONA, 2019). No Brasil o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), uma autarquia federal ligada ao Ministério da 

Economia, é o órgão responsável pelo registro das IG’s de produtos e serviços. Segundo o INPI, 

IG é um ativo de Propriedade Industrial utilizado para identificar a origem de um determinado 
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produto ou serviço, quando o local tenha se tornado conhecido, ou quando certas características 

ou qualidades desse produto ou serviço se deva à sua origem geográfica (INPI, 2019). Em 

termos legais, a IG protege a usurpação indevida do nome geográfico registrado no INPI 

(LOCATELLI; SOUZA, 2016). 

Nos últimos anos tem aumentado consideravelmente o número de reconhecimentos de 

IG’s, principalmente no eixo litorâneo do Brasil, compreendido entre as regiões sul, sudeste e 

nordeste. Isso pode denotar que as IG’s estão se colocando como uma estratégia para o 

desenvolvimento territorial, através do fortalecimento de determinadas cadeias produtivas. As 

IG’s possibilitam a valorização de recursos territoriais inclusive ativando a possibilidade de 

novas rotas turísticas no âmbito do território reconhecido (CRUZ, 2017).  

O Estado do Pará é um dos maiores estados brasileiros. Situado na região amazônica, 

detém uma incrível diversidade territorial, agroambiental e cultural. Os produtos e serviços são 

extremamente tradicionais, tanto na sua essência como no modo de serem produzidos. Vários 

produtos carregam em si o “saber fazer” característico dos povos dessa região. Entretanto, nem 

sempre produtores e prestadores de serviços, ainda que organizados em sistemas de produção, 

detêm conhecimento sobre as possibilidades de proteção intelectual da origem das riquezas 

paraenses. Iniciativas como a que criou o Fórum Técnico de Indicações Geográficas e Marcas 

Coletivas ligado ao Governo do Estado do Pará, podem impactar positivamente no processo de 

reconhecimento e proteção intelectual nesta região (CRUZ, 2017). 

Neste sentido, há necessidade de compreender eventuais motivos e razões que fazem 

com que o estado do Pará, situado na fronteira de uma das maiores reservas de biodiversidade 

do planeta, com costumes, tradições e “saber fazer” peculiares, detém efetivamente, apenas uma 

IG reconhecida em seu território, que é a IG do cacau de Tomé-Açú (BR 4020140000107), da 

espécie Indicação de Procedência. O objetivo desse trabalho foi avaliar a implementação e a 

influência da IG do cacau de Tomé-Açú como instrumento de desenvolvimento territorial e 

proteção de comunidades locais, e prospectar a existência de possíveis produtos ou serviços que 

eventualmente estejam no centro de novas articulações de proteção. 

 

Material e Métodos 

Este estudo foi realizado por meio de uma abordagem qualitativa, a partir de análise das 

principais referências disponíveis na literatura sobre o objeto pesquisado, incluindo obras 

publicadas em bancos de dados virtuais, bases de periódicos científicos, legislações e 

informações disponíveis em plataformas, como a do INPI (http://www.inpi.gov.br/); e da 
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realização de estudo de caso, de acordo com Yin (2001) e Chizzotti (2017), da Indicação 

Geográfica do cacau de Tomé-Açú. Conhecida popularmente como cacaueiro, a espécie 

Theobroma cacao é uma planta nativa da Amazônia, originária da região do Peru e Colômbia 

nas encostas da cordilheira andina. 

 No estado do Pará, o processo produtivo do cacau iniciou a partir da década de 1960 

(OLIVEIRA, 2016). Tomé-Açú é um município do nordeste paraense, localizado a 208 

quilômetros de Belém, capital do Estado do Pará. O município conta uma extensão territorial 

de 5.145,34 km² (Figura 1).  

 

Figura 1: Localização geográfica do município de Tomé-Açú, estado do Pará, Brasil 

 

Fonte: Miranda (2020). 

Foram aplicados questionários semiestruturados (Material suplementar) e entrevistas 

(História Oral), nos períodos de 21 e 22 de agosto de 2019 e de 2 a 17 de janeiro de 2020, aos 

principais atores envolvidos no processo de articulação e solicitação da IG do cacau de Tomé-

Açú: agricultores, produtores rurais e comerciantes do ramo de cacau; bem como dirigentes 

vinculados a Associação Cultural e Fomento Agrícola de Tomé-Açú1 (ACTA), Cooperativa 

Agrícola Mista de Tomé-Açú (CAMTA), Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) de Paragominas, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

(CEPLAC) de Tomé-Açú e Secretaria Municipal de Agricultura de Tomé-Açú (SEMAGRI), 

                                                           
1ACTA é a Instituição detentora, segundo as normas vigentes, da Indicação Geográfica do cacau de Tomé-Açú. 

Cabe ressaltar que a IG é aberta a todos os produtores do Território delimitado junto ao Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (Município de Tomé-Açú).  
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sendo que grande parte dos atores ligados à essas entidades também são produtores rurais de 

cacau. A pesquisa também alcançou agricultores e produtores rurais de cacau que não 

participaram da implementação da IG. Foram entrevistadas 34 pessoas.  

As entrevistas foram realizadas conforme referencial teórico-metodológico denominado 

História Oral (HO), que busca ouvir e registrar as vozes dos sujeitos excluídos da história 

oficial, e inseri-los dentro dela para melhor compreensão do fenômeno investigado, 

possibilitando a realização de apontamentos das narrativas, concepções, abordagens e opiniões 

advindas do processo interativo das entrevistas (ALVES, 2016).  

O processamento dos dados quantitativos foi feito com uso da estatística descritiva e da 

técnica da estatística inferencial, a partir da análise e interpretação dos dados obtidos. 

 

Resultados e Discussão 

A pesquisa revelou informações importantes sobre a dinâmica do processo que resultou 

no registro da IG do cacau de Tomé-Açú. Segundo relatos de um dos produtores entrevistados, 

o senhor M.K., um pesquisador Japonês que fazia doutorado em uma Universidade da Flórida 

(Estados Unidos da América), passou dois anos no município de Tomé-Açú, visitando e 

conhecendo cada propriedade e descreveu as culturas tidas como “consórcio”, como sendo um 

“Sistema Agroflorestal”. Hoje a técnica é amplamente denominada de SAFTA – Sistemas 

agroflorestais de Tomé-Açú, sendo que a marca “SAFTA” já foi registrada junto ao INPI. 

Para o atual Secretário de Agricultura do Município, a cultura do cacau de Tomé-Açú, 

de um modo geral, está dentro do Sistema Agroflorestal. Considerando que o município de 

Tomé-Açú não é um dos maiores produtores de cacau do estado do Pará, analisando o projeto 

da IG a partir da realização da presente pesquisa, nota-se que a técnica de cultivo pelos Sistemas 

agroflorestais caracteriza uma tipicidade da origem do cacau deste município.  

Durante a pesquisa de Campo foram identificados vários SAFTA’s que conjugam 

árvores de lei com o cultivo de cacau e outras culturas. A partir da realização deste trabalho, 

percebeu-se que os maiores produtores de cacau do município são japoneses ou descendentes 

de imigrantes japoneses e seguem com o sistema Agroflorestal, inclusive com a conjugação 

forte do cultivo de cacau no âmbito do mencionado sistema, como é o caso do produtor rural 

que denominamos M.K, que cultiva mais de 230 (duzentos e trinta) hectares no Sistema 

Agroflorestal e destaca a sua importância: “A diversidade de culturas leva segurança financeira 

ao produtor. Se uma falha, a outra o sustenta” (SILVA, 2018).  
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Para Marques et al (2017), um dos principais objetivos gerados pela implementação dos 

Sistemas Agroflorestais é a produção de alimentos voltados para subsistência da própria 

família, no caso da agricultura familiar, além da elevação da renda e uma diversificação na 

produção. As vantagens econômicas e sociais da adoção do cultivo em Sistemas Agroflorestais 

também são destacadas nos estudos de Paludo e Costabeber (2012): 

SAFs vêm contribuindo para a fixação dos agricultores no campo nas diferentes 

regiões, resgatando a autoestima das famílias e incentivando o espírito associativo 

entre os agricultores locais. Também estão se mostrando viáveis econômica, ecológica 

e socialmente na maioria dos sistemas adotados nos projetos, trazendo renda para as 

famílias, recuperando a capacidade produtiva dos agroecossistemas e despertando 

uma maior conscientização entre os agricultores na sua relação com a natureza e a 

sociedade como um todo.  

 

Todas essas constatações em relação aos sistemas agroflorestais são fortemente 

corroboradas com os estudos de Arco-Verde; Amaro; e Silva (2013), que definem os SAF’s 

como sendo uma opção viável entre os sistemas de produção sustentáveis existentes, e afirmam, 

ainda, que o sistema de cultivo consorciado tem como um de seus principais objetivos o de 

contribuir para a segurança alimentar e econômica dos produtores rurais. 

Para compreender o projeto de implementação da IG do cacau de Tomé-Açú, foram 

aplicados questionários semiestruturados para um total de 34 pessoas, sendo 91,18% 

agricultores ou produtores rurais de cacau no município de Tomé-Açú e 8,82% para outros 

atores. De acordo com o censo agropecuário do município de Tomé-Açú, a localidade conta 

com 650 estabelecimentos agropecuários com 50 ou mais pés de cacau (IBGE, 2017). Desse 

modo, considerando apenas os entrevistados que também são produtores ou agricultores, a 

pesquisa obteve uma amostragem de 4,77% do total de produtores rurais de cacau do município. 

Com base no resultado da entrevista com o atual presidente da Cooperativa Agrícola 

Mista de Tomé-Açú e ex presidente da Associação Cultural e Fomento Agrícola de Tomé-Açú, 

identificou-se que foi a CAMTA a entidade que iniciou o processo de articulação que resultou 

na Indicação Geográfica do cacau de Tomé-Açú. O entrevistado afirmou que o mercado 

internacional, sobretudo Europeu e Japonês, exige certificação de produtos, com clareza da 

identificação de procedência e, neste sentido, a IG representa um avanço para os produtores de 

cacau de Tomé-Açú. O presidente ressaltou ainda que, embora a ACTA seja a detentora do selo 

da Indicação Geográfica, não tem exclusividade sobre ele. Para o presidente da cooperativa, 

todo agricultor de cacau de Tomé-Açú tem o direito de usufruir dos benefícios da IG, e a 

CAMTA está tendo papel fundamental junto aos pequenos agricultores familiares, para que 

possam atender às exigências do Caderno e Especificações Técnicas e demais condições 

requeridas por normas, e ter acesso aos benefícios vindouros da IG do cacau de Tomé-Açú. 
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O presidente da CAMTA relatou ainda que no início do projeto da IG, a perspectiva era 

que a Cooperativa Mista de Tomé-Açú pudesse ser a detentora do selo da IG, entretanto, por 

questões de compatibilidade com as normas e exigências do INPI, a ACTA teve que assumir 

todo o processo de condução da Indicação Geográfica, em função da representatividade 

ampliada que a associação apresentava junto aos agricultores e produtores rurais. 

O agricultor E.T., assegurou a existência de um mercado de exportação muito forte para 

o Japão, atestando que o produto é de excelente comercialização, mas afirmando que há 

variação muito forte de preços, de acordo com variáveis de mercado. Esta constatação é 

corroborada pelos presidentes da CAMTA e da ACTA, quando afirmaram que a empresa Meiji, 

do Japão, é a maior compradora das amêndoas secas, com objetivo industrial de produção e 

comercialização de chocolates. 

No intuito de contextualizar a dinâmica do processo da IG,  tanto o presidente da 

CAMTA quanto o Secretário municipal de Agricultura do Município de Tomé-Açú afirmaram 

que desde o início do processo de articulação da IG houve a participação do governo japonês, 

seja através do financiamento das despesas relacionadas com o processo, por meio de uma 

agência especializada2, ou através da Universidade de Agricultura e Tecnologia de Tokyo 

(Tokyo University of Agriculture and Technology), por meio de consultoria e revisão da 

documentação necessária à instrução do processo de Indicação Geográfica junto ao INPI. O 

presidente da ACTA acrescentou que o SEBRAE teve uma importante contribuição no processo 

de concretização do projeto da IG. 

O Secretário de Agricultura do município, que também é agricultor e participou 

ativamente da mobilização da IG, ressaltou que a ideia inicial era a proteção concomitante de 

quatro produtos: cacau, pimenta-do-reino, açaí e cupuaçu. O pedido de IG destas espécies 

chegou a ser protocolado junto ao INPI, que realizou diligências no sentido de priorizar um 

desses produtos. A ACTA optou pela proteção do cacau. 

Para o analista e Engenheiro Ambiental do SEBRAE, um dos atores envolvidos 

diretamente no projeto, a proteção da Indicação Geográfica do cacau de Tomé-Açú, foi 

resultado de um trabalho árduo. Entre a realização dos primeiros estudos (2012), depósito 

inicial do pedido (2014) e a publicação oficial do reconhecimento da IG (janeiro de 2019), se 

passaram sete anos de muito trabalho e dedicação. Marins e Cabral (2015) explicam que o 

processo de obtenção de uma IG de fato requer um volume considerável de pesquisa e 

cooperação entre instituições.  

                                                           
2 JAICA: Agência de Cooperação Internacional do Japão. 
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Em relação à entidade que detém o selo da IG, Locatelli (2009) afirma que não se pode 

confundir titularidade do direito de uso da IG com a legitimidade para requerer o registro, pois 

a titularidade continua sendo dos produtores estabelecidos na área geográfica demarcada, 

enquanto que a legitimidade é da entidade responsável pelo registro da IG, para atender a 

demanda da coletividade. Assim, a ACTA não é a titular do direito de uso da IG do cacau de 

Tomé-Açú. A associação foi legitimada a requerer o registro em nome dos produtores de cacau, 

do território delimitado, o que a legislação chama de substituto processual. Todos os 

agricultores e produtores rurais que estejam estabelecidos dentro da área geográfica delimitada 

e que atendam às exigências do caderno de especificações, manuais de boas práticas e demais 

institutos legais e normativos, podem fazer uso do selo da IG. Cabe ressaltar que, segundo as 

normas vigentes, estes produtores ou agricultores não precisam ser associados à ACTA. 

A partir dos resultados da pesquisa, pôde-se identificar os principais motivos pelos 

quais se buscou o reconhecimento da IG para o cacau do município de Tomé-Açú (Quadro 1).  

 

Quadro 1: Razão(ões) que levou(aram) os produtores a buscarem o reconhecimento da IG para 

o cacau de Tomé-Açú - PA 

Respostas (Os entrevistados puderam apontar mais de uma opção) Qtd. % 

Ter um instrumento oficial, que demonstre através do Certificado de Indicação 

de Procedência, a origem do cacau de Tomé-Açú 
30 88,24 

Desenvolvimento territorial  15 44,12 

Uma forma de inovação no processo de produção e comercialização 15 44,12 

Evitar êxodo rural – proteção das comunidades tradicionais / locais 5 14,71 

Outras respostas  3 5 14,70 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A pesquisa demonstrou que a maioria dos entrevistados acreditam que a principal razão 

para a IG era a necessidade de ter um instrumento oficial que reconhecesse a procedência do 

cacau de Tomé-Açú. Esse resultado é corroborado na fala do entrevistado E.S., que afirmou: 

“O mercado Japonês queria alguma certificação que caracterizasse e comprovasse o sistema de 

cultivo e a qualidade do produto”. 

Este aspecto da pesquisa também evidenciou que desenvolvimento territorial e a 

inovação, na forma de produção e comercialização do produto, eram outras razões que levaram 

                                                           
3 Fortalecer produtores não cooperados junto à CAMTA; Sugestão de Pesquisadores estrangeiros; buscar 

agregação de valor ao produto; Projeto do Governo Japonês; Proteger a produção e divulgar o município. 
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os produtores a articularem a IG. Neste sentido, Maiorki e Dallabrida (2015) indicam em seus 

estudos que a IG é um processo de construção coletiva que visa beneficiar um território. Marins 

e Cabral (2015), observaram que a implementação de uma IG tem potencial para gerar 

benefícios a uma comunidade local por meio da interação dos agentes, acarretando a inovação 

e o consequente desenvolvimento.  

Foi pesquisado o nível da participação dos entrevistados ou da organização que eles 

representavam no processo de reconhecimento de IG do cacau de Tomé-Açú. A maioria dos 

entrevistados responderam que não tiveram nenhuma participação no processo, conforme 

demonstrado na Figura 2. Outro elemento investigado foi o grau de dificuldade da mobilização 

dos atores envolvidos no processo, tais como produtores rurais, técnicos, instituições dentre 

outros. A maioria dos entrevistados (80%) afirmaram que o grau de dificuldade do processo foi 

de alto a complexo (Figura 3).  

 

Figura 2: Nível de Participação do 

entrevistado no Processo da IG              
Figura 3: Grau de dificuldade da articulação 

e mobilização dos atores 

  

Fonte: Elaborado pelos autores Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Para o Secretário de Agricultura, um grupo muito reduzido de pessoas participou 

efetivamente do processo de implementação da IG. O Secretário afirmou que durante o processo 

de articulação da IG faltou interesse por parte de muitos agricultores, demonstrado pelo pouco 

envolvimento nas ações desencadeadas. Segundo o secretário, ao serem mobilizados, muitos 

agricultores demonstravam desinteresse em função de não verem vantagens financeiras a curto 

prazo com o processo ou por manterem uma visão simplória sobre o tema. 

Essas dificuldades podem ser compreendidas nos estudos de Inham (2019) que nos 

chama atenção para três gargalos que têm ocorrido em diferentes fases do processo de 
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implementação de uma IG: 1) Pré-Implementação: quando os desafios são vultosos e envolvem 

desde questões ligadas à normas sanitárias, legislação, apresentação do produto e outras 

questões; 2) Implementação: envolve a divulgação de informações aos produtores sobre o que 

é uma IG e os motivos do registro bem como a necessidade do engajamento de uma entidade; 

e 3) Pós-Implementação: o maior desafio desta fase é quando os produtores não são os 

protagonistas do processo de implementação da IG. A partir dessas concepções, podemos 

afirmar que quando não há uma efetiva participação de agricultores e produtores em todo o 

processo, a IG pode caracterizar-se como algo formal sem benefícios específicos para a 

coletividade do território. 

Os agricultores e demais entrevistados variaram consideravelmente nas respostas sobre 

qual teria sido a/as principal(is) dificuldade(s) encontrada(s) no processo, mas a maioria 

acredita que o principal obstáculo para o reconhecimento da IG foi a burocracia atrelada ao 

excesso de documentos exigidos (Quadro 2). Outros elementos também foram apontados.  

 

Quadro 2: Principais dificuldades encontradas durante o processo de articulação da IG 

Linha de respostas dos entrevistados (Puderam falar mais de uma opção) Qtd. % 

CAMTA assumiu todo o processo / informação restrita a CAMTA 2 5,88 

O Tempo Necessário para elaborar e viabilizar a documentação do dossiê da IG 3 8,82 

Governança e arregimentação do público alvo / falta de interesse de alguns produtores 2 5,88 

Falta de profissionais relacionados ao tema para condução do processo 5 14,71 

Burocracia / excesso de documentos 19 55,88 

Demora na concessão / Processo lento / Dificuldade / Erros no pedido inicial 9 26,47 

Outras Respostas4 7 20,58 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Apesar das dificuldades apontadas no processo de mobilização dos produtores de cacau 

de Tomé-Açú no processo que resultou na IG, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA, 2014, p.110), sugere que a mobilização dos produtores é muito 

importante para todo o processo da Indicação Geográfica: 

O processo de implementação de uma IG não pode ser planejado e realizado a portas 

fechadas. Trata-se de um processo coletivo e participativo, no qual os atores locais 

(produtores, transformadores da matéria prima, pessoas ligadas ao comércio, ao 

turismo etc.- toda a cadeia produtiva deve ser envolvida) precisam ser protagonistas. 

                                                           
4 20,58 das respostas foram no sentido da falta de incentivo governamental, investimentos necessários ao processo 

de condução do registro da IG, dentre outras. 
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A participação representativa de diferentes atores do território é imprescindível para 

a construção da IG. Grande parte do sucesso de uma IG reside aí. 

 

Ainda no contexto de fatores que interferem em uma dinâmica desejável da condução 

de um processo de articulação de uma Indicação Geográfica com a efetiva participação de 

produtores e prestadores de serviços, Cerdan (2013, p.137) ressalta debilidades que podem 

impactar no processo de implementação de uma IG e no desenvolvimento territorial: 

Uma relacionada à fraca influência dos protagonistas desses tipos de iniciativas (sejam 

individuais ou coletivas) na governança local; e outra que diz respeito ao 

entendimento do nível de articulação dessas iniciativas com as dinâmicas econômicas 

dominantes. 

 

Apesar da dificuldade de mobilização dos agricultores e produtores rurais para 

participarem do processo de articulação da IG, na percepção da maioria dos entrevistados (88%) 

houve fortalecimento do espírito de cooperação dos produtores de cacau no município. A 

despeito da percepção de cooperação, destacamos os estudos de Cruz (2017) sobre Indicação 

Geográfica no estado do Pará, concluindo que no processo de desenvolvimento territorial, 

quando se está diante de uma situação em que apenas um número reduzido de produtores terão 

condições de participar do processo, em vez de cooperação, pode haver conflitos. 

A explicação para a debilidade do processo de mobilização dos agricultores e produtores 

rurais deve ser buscada em uma das razões para a proteção do cacau de Tomé-Açú via IG, que 

foi a obtenção de uma certificação que assegurasse a origem e a qualidade das amêndoas do 

cacau, em grande medida para atendimento de exigências do principal mercado importador do 

produto (Japão), e não por um desejo genuíno surgido de forma coletiva e ampla. 

A pesquisa também avaliou o nível de participação do poder público no processo (Figura 

4) e a percepção dos entrevistados em relação aos possíveis impactos que a IG poderá trazer no 

processo de desenvolvimento econômico e social dos produtores de cacau no município de 

Tomé-Açú (Figura 5). Importante ressaltar que o reconhecimento da IG é relativamente recente, 

ou seja, menos de um ano entre a publicação oficial do reconhecimento da IG e o início da 

realização desta pesquisa. O resultado demonstra que os agricultores acreditam fortemente nas 

perspectivas de desenvolvimento econômico e social fomentado pela IG. O Secretário de 

Agricultura do município frisou que, apesar do reconhecimento, há necessidade de se montar 

uma estrutura para viabilizar a operacionalização do selo de IG, ou seja, ainda existem etapas 

pós-reconhecimento a se cumprir, mas acredita que, quando o selo estiver operando, haverá 

efeitos econômicos e sociais para o município de Tomé-Açú. O presidente da ACTA também 

acredita que a IG possibilitará o desenvolvimento local, especialmente fomentando o projeto 

denominado “Rota da Imigração Japonesa”, uma rota turística do município de Tomé-Açú.   
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Corroborando com a expectativa de desenvolvimento que a IG pode proporcionar, o 

produtor rural M.K., acredita que a Indicação Geográfica trará benefícios econômicos ao 

município, especialmente pelo fato de trabalharem com uma empresa japonesa de ponta e que 

é a principal compradora das amêndoas de cacau de Tomé-Açú. Ressaltou ainda que os 

benefícios serão potencializados em função do apelo socioambiental do mercado, referindo-se 

ao fato de grande parte dos produtores de cacau utilizarem o Sistema Agroflorestal. 

 

Figura 4: Nível de participação do poder 

público no processo de articulação da IG 

Figura 5: Impacto que a IG pode trazer para o 

processo de desenvolvimento econômico e 

social dos produtores de cacau 

  

Fonte: Elaborado pelos autores Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O produtor rural E.K.S., detentor de 3 (três) unidades rurais, manifestou preocupação 

sobre as exigências para acesso ao selo da IG e, diante disso, afirmou ter contratado uma 

empresa de consultoria para projetar toda arquitetura necessária para fazer jus ao uso da IG do 

cacau de Tomé-Açú, afirmando ainda que tem ciência da necessidade de atender a uma série de 

exigências e que já está se preparando para isso, a partir das orientações básicas relacionadas 

com a implementação de  um centro de excelência na produção e processamento do cacau, para 

que possa se adequar aos requisitos dispostos nos regulamentos da IG.  

É importante pontuar que a partir da realização desta pesquisa, observou-se que a 

maioria dos agricultores e produtores rurais não dispõe de condições econômica para estruturar 

suas propriedades como um centro de excelência no processamento das amêndoas de cacau. O 

desafio da CAMTA (entidade que centraliza a compra das amêndoas), bem como de outras 

entidades de fomento será promover aos agricultores e produtores rurais, sobretudo aos 

pequenos, condições adequadas para produção e processamento das amêndoas de cacau.   
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Outro aspecto extremamente relevante foi a investigação sobre a percepção dos 

entrevistados sobre eventuais contribuições da IG no processo de proteção das comunidades 

locais, no desenvolvimento sustentável e na fixação dos produtores em suas propriedades. Essa 

questão procurou averiguar até que ponto a IG poderá evitar o êxodo rural (Figura 6). Conforme 

evidenciado, apesar da diversidade de respostas, a maioria dos entrevistados acreditam que a 

IG pode contribuir na proteção das comunidades locais e no desenvolvimento sustentável. 

Cerdan (2013) informa que, no contexto literal, a proteção e a promoção das IG’s influencia 

positivamente o desenvolvimento territorial. 

 

Figura 6: Contribuição da IG do cacau de Tomé-Açú como instrumento de desenvolvimento 

territorial e proteção de comunidades locais 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O resultado é apoiado na fala do presidente da ACTA, que afirmou que a IG ajudará o 

pequeno agricultor a se manter em suas propriedades. Para o agricultor E.K.K.S. “A IG ajudará 

a manter o pequeno agricultor no campo apenas se ele conseguir atender as regras e exigências 

de uso da Indicação Geográfica”, referindo-se ao Caderno de Especificações Técnicas (Antigo 

Regulamento de uso), que estipula as condições elementares para que o produtor possa acessar 

o selo da Indicação Geográfica do Produto. 

Sobre o efetivo impacto que a IG do cacau de Tomé-Açú poderá proporcionar ao 

processo de desenvolvimento daquele território, apontamos as considerações de Cerdan (2013) 

sobre IG no Brasil, que, a princípio, segundo o autor, parece não representar um instrumento 

que estabeleça um elo de valorização econômica e o processo de desenvolvimento territorial 
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sustentável, entretanto, a estratégia da IG obriga os agentes locais a repensarem suas inter-

relações com o meio natural e social. Nesse sentido, o presidente da CAMTA ressaltou que a 

ideia é fazer com que a IG não se restrinja a apenas um certificado, mas que possa gerar valor 

agregado ao cacau e, consequentemente, gerar benefícios aos produtores do território da IG. 

Ao serem instigados a dizer se concretamente já havia algum benefício advindo do 

reconhecimento da IG, de um modo geral foi observado que os entrevistados ficaram bastante 

divididos, sendo que 38,24% alegaram a existência de benefícios, 29,41% afirmar não haver e 

32,35% não souberam responder. Os entrevistados que acreditam haver algum tipo de benefício 

aos produtores de cacau informaram uma variedade de eventuais vantagens (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Benefícios aos produtores de cacau após o reconhecimento da IG 

Linha de resposta dos entrevistados Qtd. % 

Acréscimo no valor da amêndoa seca do cacau 3 8,82 

Divulgação do Cacau através de diversas mídias, em nível mundial 2 5,88 

Repercussão positiva / Visibilidade do produto  2 5,88 

Outras respostas 7 20,58 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O agricultor B.P.C. afirmou que “Para os pequenos agricultores ainda não há benefícios 

advindos da IG, mas para os grandes, sim”. Já o presidente da ACTA, ressaltou que o agricultor 

não pode esperar um aumento imediato do preço das amêndoas. Em relação à comercialização 

e preço do produto, o presidente fez o seguinte relato: 

A CAMTA já negocia o cacau com a MEIJI, segunda maior empresa do ramo de 

chocolate do Japão. A própria empresa prospectou a produção na região e não tem 

interesse, necessariamente, no selo da IG. A empresa não pagará mais pelo fato da 

existência da Indicação Geográfica (Presidente da ACTA, 2020). 

 

O Presidente da CAMTA afirmou que ainda não há benefícios financeiros aos 

produtores, mas ressaltou a repercussão a nível mundial da certificação da origem do cacau de 

Tomé-Açú, salientando que é algo importante para fomentar o turismo na denominada “Rota 

da imigração japonesa”. Sobre o não retorno financeiro Nierdele (2013) esclarece em seus 

estudos que muitas vezes a IG não proporciona ganhos financeiros imediatos e que, em algumas 

situações e em determinados territórios, essa não é o instrumento mais adequado para evidenciar 

a reputação do produto. A Marca Coletiva é um signo distintivo alternativo à IG, em 

determinadas situações. No caso do cacau de Tomé-Açú, acreditamos que a IG é a proteção 

mais adequada, embora pudesse ter sido conduzida de uma forma mais abrangente. 
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Froehlich e Dullius (2011) ressaltam que os benefícios advindos dos projetos de IG em 

desenvolvimento no Brasil, quando ocorrem, ficam mais restritos ao que chamaram de “clube 

de atores”. Nesta perspectiva, o Secretário municipal de Agricultura, afirmou que um grupo de 

aproximadamente cinco pessoas, participou efetivamente do processo de construção da revisão 

bibliográfica, história da migração japonesa e cultivo do cacau em Tomé-Açú e outros aspectos 

documentais ligados ao dossiê que originou o pedido da IG. Já o agricultor B.P.C. relatou que 

não participou do processo de articulação da IG porque não recebeu nenhum convite. De uma 

forma geral observa-se que a IG do cacau de Tomé-Açú não foi um projeto que emanou 

genuinamente dos agricultores e produtores rurais em sua coletividade. Sabe-se que a ACTA e 

a CAMTA são as principais articuladoras do processo, e, embora sejam entidades de 

representação coletiva, não está demonstrado a ampla participação de agricultores e produtores 

rurais no processo de implementação da IG. 

Zambon e Dona (2019) destacaram a necessidade de aproximação de setores público, 

privado e mesmo da sociedade, para que todos os envolvidos possam usufruir dos benefícios 

da IG, e fazem os seguintes encaminhamentos: 

É importante que, uma vez conhecida a relevância da Indicação Geográfica como 

aspecto positivo para o desenvolvimento econômico, especialmente quando bem 

vinculado às populações (comunidades) locais, que algo seja feito, sejam as iniciativas 

primeiramente locais e, posteriormente governamentais (públicas e legais), para se 

garantir a geração de valor e benefícios para todos os envolvidos, por meio de geração 

de riqueza e melhorias sociais constantes. 

 

Corroborando com Zambon e Dona (2019), o analista do SEBRAE, por ocasião da 

realização do X Seminário de Sistemas Agroflorestais de Tomé-Açú5, falou da necessidade do 

desenvolvimento de ações estratégicas, depois do denominado período pós-reconhecimento da 

IG do cacau de Tomé-Açú, como identificação dos produtores rurais; desenvolvimento de 

materiais promocionais; alinhamento da cadeia produtiva; e disseminação da IG em todo o 

mercado, através dos meios de comunicação convencional e internet.  

A partir da concepção da literatura até aqui estudada, observa-se que algumas dessas 

etapas propostas pelo SEBRAE poderiam ter sido implementadas nas fases que Inham (2019) 

denominou de Pré-Implementação e Implementação da IG, sobretudo, a identificação dos 

Produtores rurais, alinhamento da cadeia produtiva e disseminação dos preceitos de uma IG. 

                                                           
5 O X Seminário de Sistemas Agroflorestais de Tomé-Açú foi realizado nos dias 21 e 22 de agosto de 2019, na 

sede da ACTA no município de Tomé-Açú e a palestra do analista do SEBRAE teve como tema: “Importância e 

perspectiva da Indicação Geográfica (IG de Tomé-Açú cacau) e a Rota da Imigração Japonesa. 
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Os entrevistados indicaram quais seriam os eventuais produtos ou serviço foco de 

reconhecimento de novas IG’s (Quadro 4). O resultado desta prospecção corroborou com as 

oralidades dos Presidentes da ACTA, CAMTA e do Secretário de Agricultura. 

O município de Tomé-Açú é referência na produção e comercialização de pimenta-do-

reino (Piper nigrum) e, segundo relatos de vários entrevistados, o cultivo deste produto se 

confunde com a história dos 90 anos de imigração da colônia japonesa na região. 

Sobre o produto pimenta-do-reino o presidente da ACTA ressaltou: 

Os japoneses trouxeram a pimenta-do-reino de Singapura, então, nada mais do que 

justo que a próxima Indicação Geográfica do município de Tomé-Açú, seja ela do tipo 

D.O. (demonização de origem) ou I.P. (Indicação de Procedência), seja deste produto. 

A ACTA está caminhando passo-a-passo conscientizando os agricultores. Não é um 

processo fácil (Presidente da ACTA, 2020). 

 

Quadro 4. Articulação para o reconhecimento de novos produtos/serviços em Tomé-Açú 

Respostas (Puderam apontar mais de um produto / serviço) Qtd. % 

Pimenta-do-Reino 15 44,12 

Açaí 9 26,47 

Cupuaçu 7 20,59 

Outros6 7 20,58 

Fonte: Elaborado pelos autores 

O Produtor M.K. também afirmou que será dado continuidade às ações com vistas ao 

registro de IG da pimenta-do-reino, açaí e cupuaçu. Segundo o produtor, esses produtos são 

carregados de história e de tradição no município, e ressalta ainda que “O município de Tomé-

Açú tem muito a contribuir com a Amazônia, como referência internacional de cadeias 

produtivas a partir do uso do Sistema Agroflorestal de Tomé-Açú, ainda mais pelo fato desse 

sistema (SAFTA)7 ser objeto de estudo em diferentes partes do mundo”.  

 A nível nacional é notável o crescimento da proteção via IG, sobretudo nas regiões sul, 

sudeste e nordeste do Brasil. As articulações pelo reconhecimento de produtos advindos da 

região amazônica também têm aumentado. No caso do Estado do Pará, além da IG do cacau de 

Tomé-Açú, já há duas solicitações formais junto ao INPI, que é o pedido de reconhecimento de 

IG do Queijo de búfala do Marajó8 e da farinha de Bragança9. 

                                                           
6Outros: Em 20,58% das respostas dos entrevistados, foram mencionados os seguintes produtos: Pitaya 

(Hylocereus undatus), maracujá (Passiflora edulis), murici (Byrsonima crassifólia), dentre outras.  
7 SAFTA: Sistema Agroflorestal de Tomé-Açú. Consiste na prática de cultivar, de forma conjugada, agricultura, 

fruticultura, piscicultura e até apicultura (SILVA, 2018). 
8Marajó: É uma ilha costeira, fluviomarítima, localizada na área de proteção ambiental do arquipélago do Marajó, 

estado do Pará, Brasil. 
9 Bragança: Município do nordeste paraense conhecido pela tradição na fabricação de farinha de mandioca. 



30 
 

 
  

Em suas oralidades, os agricultores, produtores e demais participantes da pesquisa 

apresentaram desde visões mais otimistas e demonstração de boas perspectivas em relação à IG 

até manifestações de descontentamento com todo o processo, como é o caso da oralidade do 

produtor E.B., que relatou ausência da prática de preço justo pelo principal comprador10 de 

cacau e do produtor M.K., afirmando que não houve participação coletiva dos agricultores e 

produtores em todo o processo de implementação da IG.  

Acerca do papel que o projeto da IG tem no processo de desenvolvimento da área 

delimitada é oportuno destacar que não há como afirmar que a IG está influenciando 

positivamente no desenvolvimento econômico, embora tenha sido identificado que na visão dos 

entrevistados há boas perspectivas. Identificou-se que o selo da IG ainda não tem sido utilizado 

de forma ampla, mas que existe expectativa, por parte dos agricultores e produtores rurais, de 

retorno financeiro a partir da agregação de valor das amêndoas, com a efetiva implementação 

da IG. Nesse sentido, verificou-se que somente no dia 31 de julho de 2020, ocorreu a primeira 

comercialização de amêndoas com selo de IG11. 

A pesquisa permitiu identificar que a implementação da IG não consegue, por si só, 

desenvolver o território e ser preponderante na proteção de comunidades locais. É necessário 

que haja uma participação mais efetiva da coletividade dos agricultores e do poder público, com 

ações e iniciativas que potencializem a IG, articuladas com outras políticas públicas ligadas ao 

desenvolvimento e proteção de comunidades locais.  

 

Conclusões 

Foi evidenciado na pesquisa que o Estado do Pará, particularmente o município de 

Tomé-Açú, tem potencialidade de novos reconhecimentos de IG’s. Os desafios estão postos e 

as políticas públicas voltadas para promover o desenvolvimento de territórios e proteção de 

comunidades locais, articuladas com os interesses da coletividade, se demonstram como o 

melhor instrumento para a proteção dos saberes e práticas tradicionais, em especial àquelas 

existentes no âmbito da biodiversidade. Nesse sentido, o Fórum Técnico de Indicações 

Geográficas e Marcas Coletivas, composto por dezenas de Instituições públicas e privadas, terá 

um papel importante nesse processo. 

                                                           
10 Principal comprador: A CAMTA é a principal compradora interna de amêndoas de cacau, com vistas à 

exportação. 
11 Noticia disposta no site: https://cacaudetomeacu.org.br/artigo/embarque-do-1-lote-de-cacau-com-selo-de-

indicacao-geografica-de-tome-acu (Acesso em 31 jul 2020 às 17h00). 



31 
 

 
  

O resultado indica que a implementação da IG do cacau de Tomé-Açú não foi uma ação 

resultante da organização efetiva da coletividade dos atores sociais do território, principalmente 

agricultores e produtores rurais, e que ainda não há benefícios concretos advindos da IG. A 

partir da análise dos dados, não foi possível identificar uma relação direta entre a influência da 

IG no desenvolvimento territorial, bem como na proteção das comunidades locais no município 

de Tomé-Açú, entretanto, isso não quer dizer que a IG não possa contribuir nesses aspectos.  

Embora a IG do cacau de Tomé-Açú não possa ser considerada como a única indutora 

do processo de desenvolvimento territorial e da salvaguarda para a proteção de comunidades 

locais, ela reúne condições para contribuir na instrumentalização desses processos. Para tanto, 

será necessário que a organização social da ACTA e da CAMTA elevem os Agricultores e 

produtores rurais ao papel de protagonistas do próprio processo de desenvolvimento, inserindo-

os fortemente na chamada pós-implementação da IG. Isso tende a minimizar as assimetrias 

entre a ACTA (Associação detentora do selo), CAMTA (braço comercial e industrial da 

ACTA), agricultores e produtores rurais, sejam eles associados, cooperados ou terceirizados.12 

Considerando a temporalidade entre a publicação oficial do reconhecimento da IG e a 

realização deste estudo, é recomendável a realização de novas abordagens através de outras 

pesquisas. Informações complementares estão elencadas em documento suplementar a este 

artigo. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este Manual Técnico de Registro de Indicação Geográfica e Proteção de Cultivar é o 

Produto Técnico gerado pelo autor a partir do seu Trabalho de conclusão do mestrado 

Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação – 

PROFNIT, ponto focal da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa.  

A elaboração desse instrumento tem como um de seus objetivos a difusão de 

conhecimentos técnicos na área de Propriedade Intelectual, notadamente Indicação Geográfica 

e Cultivar. Além disso, entendemos que o Manual é uma ferramenta que pode encorajar a 

proteção de produtos e serviços peculiares na região norte do Brasil, particularmente no Estado 

do Pará, em função da carência de proteção de signos distintivos existentes nessa região, 

relacionados com o tema abordado. 

Por fim, ressalta-se que o objetivo primordial não é proporcionar aos leitores um 

documento fechado e taxativo, até mesmo em função de haver legislação e normas que versam 

sobre o tema. A ideia é que esse Manual seja um ponto de partida para novas possibilidades de 

estudos e proteção intelectual nessa região do estado do Pará. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Pará é um dos maiores estados brasileiros. Situado na região amazônica, detém uma 

incrível diversidade territorial, agroambiental e cultural. Aqui existem produtos e serviços 

extremamente tradicionais, tanto na sua essência como no modo de produzir, o denominado 

“saber fazer” característico dos povos dessa região.  Entretanto, nem sempre produtores e 

prestadores de serviços, ainda que organizados em sistemas de produção, detêm conhecimento 

sobre as possibilidades de proteção intelectual da origem das riquezas paraenses. 

 O envolvimento da coletividade no sistema de produção e proteção, através da 

afirmação das identidades regionais e da multiculturalidade, pode representar uma resposta 

mais incisiva aos desafios da sustentabilidade ecológica do território paraense. Neste sentido, a 

Propriedade Intelectual pode ser um importante instrumento, principalmente na agregação e 

reconhecimento de valor dos produtos e serviços tradicionais. 

Com a iniciativa de elaboração deste Manual Técnico de Registro de Indicação 

Geográfica e Proteção de Cultivar, espera-se contribuir na difusão de conhecimentos técnicos 

para a sociedade, através da democratização de acesso a informações relevantes para 

desenvolvimento regional a partir de um instrumento que esclareça a forma de proteção de 

signos distintivos. Espera-se, também, que a partir da apropriação de informações e 

conhecimento, haja indução de novas possibilidades de Indicação Geográfica e Proteção de 

cultivares no contexto do estado do Pará, especialmente nas regiões sul e sudeste deste Estado. 

Este Manual Técnico está dividido em dois segmentos: Indicação Geográfica e 

Cultivar. 

A Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial 

(LPI), regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. É neste ordenamento que 

existe a previsão jurídica da Indicação Geográfica (IG). A mencionada lei divide as IG’s em 

duas espécies: Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO). 

A Indicação de Procedência é o tipo de IG mais comum no Brasil, e, de acordo com a 

LPI, é: “o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha 

tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto 

ou de prestação de determinado serviço” (BRASIL, 1996). 

As IG’s têm potencial para projetar uma imagem associada à qualidade, reputação, 

identidade e tradicionalidade de produto ou serviço, representando, portanto, uma ferramenta 

de desenvolvimento local e promoção regional.  
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Notadamente, no caso da temática Indicação Geográfica, espera-se proporcionar à 

comunidade em geral a difusão deste importante signo distintivo de Propriedade Intelectual que 

pode ser utilizado por comunidades locais e tradicionais nesta região do Brasil. 

Cultivar também está compreendida no âmbito do Direito de Propriedade Intelectual, 

mas, diferentemente de IG (que é regulamentada pela Lei de Propriedade Industrial), cultivar 

está incluída na chamada proteção Sui Generis. 

A proteção de cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de 

Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e a única forma de proteção 

jurídica de cultivares. É somente mediante a proteção de uma nova variedade vegetal que se 

poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação 

vegetativa, no País, sem o consentimento dos detentores do Certificado de Proteção. 

Portanto, o direito do obtentor do cultivar, como uma forma Sui Generis de 

Propriedade Intelectual, apresenta características únicas e particulares, adequadas 

especialmente ao objeto da proteção: as variedades vegetais. Diferentemente de outras espécies 

de Propriedades Intelectuais, como por exemplo a concessão de patentes, onde são necessários 

requisitos como novidade, aplicação industrial, atividade inventiva e suficiência descritiva, para 

haver a concessão do Certificado de Proteção de Cultivares, são exigidos, de acordo com a lei, 

os requisitos de novidade, distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade e denominação 

própria (do cultivar). Segundo a lei, cultivar é: 

“a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente 

distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por 

sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através 

de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, 

descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a 

linhagem componente de híbridos” (BRASIL, 1996).  

 

O desafio posto é que este Manual Técnico de Registro de Indicação Geográfica e 

Proteção de Cultivar possa contribuir com Instituições de Ensino e Pesquisa, entidades 

representativas de produtores e prestadores de serviços bem como outros segmentos sociais, 

através do incremento de uma produção Técnica voltada para encorajar pesquisadores, 

discentes e a comunidade em geral a estudar esta área do conhecimento, e, eventualmente, 

desenvolverem projetos ligados à IG ou Cultivar.  

 Boa Leitura! 
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I – INDICAÇÃO GEOGRÁFICA (IG) 

1 - O QUE É UMA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA? 

 

Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI, 2019), uma Indicação 

Geográfica (IG) “é um ativo de Propriedade Industrial13 utilizado para identificar a origem de 

determinado produto ou serviço, quando o local tenha se tornado conhecido, ou quando certa 

característica ou qualidade desse produto ou serviço se deva à sua origem geográfica”. 

Uma IG é um meio de reconhecer e proteger juridicamente um território reconhecido 

pela reputação e notoriedade da origem geográfica de determinado produto ou serviço, que 

sejam singulares e denotem um “saber fazer” característico da região ou localidade, 

preexistindo, ao tempo do registro, características diferenciadas e tradição na produção ou 

prestação de serviços.  Uma IG só é outorgada se de fato houver notoriedade e reputação, de 

produto ou serviço, devidamente documentados e comprovados (MAPA, 2014). 

 

2 - PARA QUE SERVE UMA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA? 

 

A proteção concedida por uma IG, além de preservar as tradições locais, possui o 

potencial de diferenciar produtos e serviços, melhorar o acesso ao mercado, promover o 

desenvolvimento regional, gerando efeitos para produtores, prestadores de serviço e 

consumidores em geral. Em alguns casos a IG potencializa o turismo e até mesmo a fixação de 

comunidades tradicionais em seus territórios, preservando seus saberes, cultura e tradições 

(MAPA, 2014). 

 

3 - ÓRGÃO COMPETENTE PARA OUTORGAR O REGISTRO DE UMA IG 

 

A Lei n. ° 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial 

(LPI) determina que o INPI estabelecerá as condições de registro das Indicações Geográficas.  

Atualmente, como responsável pelo processo de IG, o INPI editou e publicou a 

Instrução Normativa n. º 95/2018 que é o instrumento que estabelece as condições para o 

Registro de Indicações Geográficas.  

                                                           
13 Propriedade Industrial é uma espécie do gênero Propriedade Intelectual (JUNGMANN, 2010). 
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Cabe ressaltar que o reconhecimento da Indicação Geográfica tem validade no 

território nacional. Está em pauta a possibilidade de um acordo comercial entre a Associação 

Europeia de Livre Comércio (EFTA, na sigla em inglês) e o Mercosul. Pela configuração da 

proposta do acordo, após sua efetivação e trâmites necessários, IG’s da União Europeia e do 

Brasil passarão a ser reconhecidas nas duas regiões (União Europeia e Mercosul). 

4 - ÓRGÃO DE INCENTIVO 

 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) decidiu, em sua 

reforma administrativa de 2005, criar a Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica de 

Produtos Agropecuários (CIG), no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e 

Cooperativismo (SDC). As ações de incentivo ao uso de signos distintivos promovidas pelo 

MAPA objetivam, além da proteção da Propriedade Intelectual, promover o desenvolvimento 

rural e a sustentabilidade das cadeias produtivas de produtos com qualidade vinculada à origem 

(MAPA, 2014). 

Assim, os produtores rurais contam com um instrumento de apoio à proteção de seus 

produtos e da respectiva região produtora. 

 

5 - TIPOS DE IG PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

A LPI estabelece dois tipos de Indicação Geográfica: 

 Indicação de Procedência (IP); e 

 Denominação de Origem (DO). 

Segundo a LPI, considera-se indicação de procedência: “o nome geográfico de país, 

cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de 

extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado 

serviço” (BRASIL, 1996). 

Atenção: No pedido de registro de IG do tipo IP, faz-se necessário comprovar que o 

nome geográfico se tornou conhecido e notório como centro de extração, produção ou 

fabricação do produto ou da prestação de serviço. Essa comprovação se faz através de 

documentos de diversas fontes. 
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Já a denominação de origem é atribuída para o “nome geográfico de país, cidade, 

região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou 

características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores 

naturais e humanos” (BRASIL, 1996). 

Atenção: No pedido de registro de IG do tipo DO, faz-se necessário comprovar a 

influência do meio geográfico nas qualidades ou características do produto ou serviço. O meio 

geográfico considera a interação dos fatores naturais e humanos. 

Os dois tipos de IG cumprem a mesma função, que é a de proteger o nome geográfico 

reconhecido e garantir a origem e a tipicidade ou qualidade de um produto ou serviço. Na 

verdade, essa é a essência da Indicação Geográfica no Brasil. 

Conforme será visto neste Manual Técnico, a Indicação Geográfica do tipo Indicação 

de Procedência, tem um fluxo mais objetivo para solicitação e concessão do registro, ao passo 

que a do tipo Denominação de Origem necessita, no processo de solicitação, evidenciar que as 

qualidades ou características do produto ou serviço, que se queira obter o registro de IG, se 

devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos, 

requerendo, deste modo, estudos e análises mais aprofundadas. 

A Tabela 1 detalha a quantidade de registros de IG’s no INPI, tanto de 

produtos/serviços de origem nacional quanto estrangeira. Ressalta-se que, após 24 anos de 

vigência da LPI, a grande maioria dos registros de IG, no Brasil, tem menos de 10 anos de 

existência. 

Tabela 1.  Indicações Geográficas Registradas no Brasil 

 
IG / TIPO NACIONAL ESTRANGEIRA TOTAL 

Denominação de Origem   13 09 22 

Indicação de Procedência  57 -- 57 

TOTAL 70 09 79 

Fonte: INPI (2020) 

 

6 - EXEMPLOS DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NO BRASIL 

 

Na Tabela 2, de forma exemplificativa, lista-se algumas Indicações Geográficas já 

registradas no Brasil. Ressalta-se que a proteção se estende à representação gráfica ou figurativa 
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da IG (selo), bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu 

território cujo nome seja Indicação Geográfica (BRASIL, 1996). 

Tabela 2. Exemplos de Indicações Geográficas Nacionais 

IG LOCALIDADE 
PRODUTO / 

SERVIÇO 
TIPO SELO 

Vale dos 

Vinhedos 

Região do VALE DOS VINHEDOS 

compreendendo território dos 

Municípios de Bento Gonçalves, 

Garibaldi e Monte Belo do Sul – RS. 

Vinhos: tinto, 

branco e 

espumante 

 

IP  

Canastra 

Região da Canastra: municípios de 

Piumhi, Vargem Bonita, São Roque 

de Minas, Medeiros, Bambui, Tapirai 

e Delfinopolis – MG. 

Queijo 

 

IP  

Manguezais 

de Alagoas 

O polígono corresponde ao limite dos 

municípios pertencentes ao litoral de 

Alagoas – AL. 

Própolis vermelha 

e extrato de 

própolis vermelha 

 

DO 

 

Banana da 

Região de 

Corupá 

Compreende parte dos municípios de 

Schroeder, Jaraguá do Sul, Corupá, 

São Bento do Sul – SC. 

Banana da Região 

de Corupá 

 

DO 

 

Maués 

Limites do município de Maués, 

excetuando-se a área da Terra 

Indígena Andirá-Maraú – AM. 

Guaraná 

 

IP 

 

Tomé-Açú 
Limites do Município de Tomé-Açú 

– PA. 
Cacau 

 

IP 

 

Fonte: INPI (2019) 

 

 

7 - PASSO A PASSO PARA O RECONHECIMENTO DE UMA IG 

 

Se por alguma evidência ou comprovação através de estudos se identificar potenciais 

produtos ou serviços suscetíveis de receber o selo de Indicação Geográfica pelo INPI, e houver 

o interesse em iniciar uma articulação visando elaboração do dossiê necessário para compor o 

processo de solicitação de determinada IG, os seguintes passos devem ser dados: 

 

7.1 - Mobilizar os produtores ou prestadores de serviço 
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Essa mobilização pode ser viabilizada através de reuniões, seminários e atividades 

afins, visando a maior participação possível dos produtores da região ou localidade no processo, 

desde o início; convêm o engajamento de entidades públicas e privadas dos mais diversos 

segmentos assim como setores não governamentais (MAPA, 2014). 

É importante envolver na articulação e mobilização Instituições de Ensino e, se 

possível, profissionais que possam abordar a temática Indicação Geográfica. 

 

7.2 - Identificar ou induzir a criação de uma entidade representativa  

 

Segundo normas do INPI, podem requerer registro de Indicações Geográficas, na 

qualidade de substitutos processuais, a associação, o sindicato, ou qualquer outra entidade que 

possa atuar como tal em razão da lei. Há necessidade, portanto, dos produtores ou prestadores 

de serviço da região ou localidade estarem organizados em uma entidade representativa. 

Na hipótese de existir no local um único produtor ou prestador de serviço tendo 

legitimidade ao uso da Indicação Geográfica, estará o mesmo autorizado a requerer o 

registro. 

A entidade representativa (que será a substituta processual), se pré-existente, ao tempo 

da articulação da IG, deverá adequar o seu Estatuto Social, de forma a atender os requisitos 

legais para pleitear o selo de IG. No caso de uma entidade nova, o seu Estatuto Social 

igualmente deve ser elaborado de modo a atender as normas exigidas para obtenção do selo de 

IG. 

 

7.3 - Descrever o produto ou serviço da Indicação Geográfica pretendida 

 

A elaboração da descrição do produto ou serviço deverá se dar de forma clara, objetiva 

e técnica. Este documento é fundamental para evidenciar a tipicidade do produto ou serviço 

objeto da IG almejada. 

Há que se realizar um levantamento técnico, histórico-cultural comprobatório de que 

a localidade ou região realmente tem a notoriedade para se tornar uma IG de produto ou serviço.  

 

7.4 - Elaborar o Caderno de Especificações Técnicas 

 

O Caderno de Especificações Técnicas é um documento que deve ser elaborado pelos 

produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na localidade ou região que se pretende 

proteger e descreve as características do produto ou serviço; a forma de obtenção; os 
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mecanismos de controle; assim como as condições do uso da Indicação Geográfica (IG) 

pleiteada. 

O Caderno de Especificações técnicas (que antes era denominado Regulamento de 

Uso), é um documento obrigatório na composição do dossiê da Indicação Geográfica e deve 

ser elaborado em conformidade com a Instrução Normativa n.º 95/2018-INPI. Segundo essa 

norma, o Caderno de Especificações Técnica deve conter: 

 

7.4.1 - Nome geográfico 

 

O Nome geográfico pretendido deve designar um determinado espaço geográfico. Na 

Indicação Geográfica o nome geográfico e o seu gentílico14, além de identificar determinado 

território, relacionam o homem ao seu ambiente, à geografia, à história, às características 

socioculturais e físico-geográficas desses territórios.  

Na composição da nomenclatura da IG, o nome geográfico pode ser: 

- O nome político administrativo da localidade ou da região. Exemplo: Marabá; Carajás; 

Tomé-Açú; 

- A referência geográfica, como por exemplo Vale dos Vinhedos – que é uma região do 

Sul do Brasil reconhecida pela produção de vinhos; 

- Acompanhado do nome do produto ou serviço; exemplo: Queijo do Marajó15. 

Atenção: O nome geográfico ou o seu gentílico, de uso comum ou genérico, ou seja, 

aquele que perdeu a vinculação com a sua origem geográfica e passou a se referir a um tipo de 

produto ou serviço não podem ser registrados como IG, como é o caso do ‘Queijo de Minas” 

ou “Castanha do Pará”. 

 

7.4.2 - Delimitação da área geográfica 

 

A delimitação da área geográfica de uma IG deve se dar em conformidade com 

instrumento oficial, fazendo uso das normas do Sistema Cartográfico Nacional vigente, exceto 

para as Indicações Geográficas localizadas fora do território nacional (BRASIL-INPI, I.N. n. º 

95, 2018). 

                                                           
14Gentílico refere-se a adjetivos pátrios, exemplo: Paraense; Tomé-Açuense; Marabaense. 
15 Queijo do Marajó: Trata-se de uma Indicação Geográfica em fase de análise no INPI. O depósito foi realizado 

no dia 29/12/2018, pela Associação dos Produtores de Leite e Queijo do Marajó – APLQMARAJÓ (INPI, 2019). 
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A área delimitada pode ser parte de um município ou mesmo a sua totalidade; 

compreender mais de um município, ainda que de estados diferentes; abranger um estado; e, 

ainda, poderá ser descontínua. Os limites podem ser naturais, tais como os definidos por serras 

e rios.  

A delimitação da área geográfica será melhor definida no item 7.4.7 deste passo a 

passo. 

Atenção: A área delimitada da IG pretendida deve ser baseada em critérios técnicos, 

objetivos, claros, coerentes e relevantes, para a caracterização da relação da localidade ou região 

com as características do seu produto ou serviço. São necessários os mapas e as coordenadas 

geográficas da localidade. Para este item é muito importante a interlocução e colaboração de 

órgãos públicos, tais como prefeituras, governo do estado, órgãos federais ou entidades não 

governamentais. 

 

7.4.3 - Pedido de Indicação de Procedência - IP 

 

Quando a proposição de IG se referir a um pedido de registro de Indicação de 

Procedência, a descrição do processo de extração, produção ou fabricação do produto ou de 

prestação do serviço, pelo qual o nome geográfico se tornou conhecido deve ser elaborada de 

forma clara, objetiva e técnica.  

Deve ser acompanhada dos documentos que forem necessários para evidenciar as 

exigências normativas, conforme elencados na seção 8 (oito) deste Manual Técnico. 

 

7.4.4 - Pedido de Denominação de Origem - DO 

 

No caso de demanda de IG para registrar uma Denominação de Origem, deve ser 

elaborado documento descritivo que evidenciem que as qualidades ou características do produto 

ou serviço se devem exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores 

naturais e humanos. Além disso, também deve ser abordado o seu processo de obtenção ou 

prestação. 

A descrição deve ser clara, objetiva e técnica. Deve ser acompanhada dos documentos 

necessários para evidenciar as exigências normativas, conforme elencados na seção 8 (oito), 

deste Manual Técnico. 
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De acordo com as normas vigentes, é necessário evidenciar a reputação em quatro 

áreas distintas: Fatores Naturais; Fatores humanos; Qualidades; e Características. Tudo isso 

deve ser feito através de documentos das mais diversas naturezas e até mesmo laudos resultantes 

de estudos em laboratórios científicos, que comprovem que determinadas características e 

qualidade do objeto que se deseja obter a IG do tipo Denominação de Origem estão ligadas ao 

meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos. 

7.4.5 - Descrição de mecanismos de controle 

 

Tendo em vista que o selo de IG garante a origem, tipicidade e qualidade do produto 

ou serviço, a entidade representativa16 deverá criar mecanismos de controle sobre os produtores 

ou prestadores de serviços que tenham direito ao uso da IG, bem como sobre o produto ou 

serviço por ela distinguido. Na prática esse instrumento servirá para fins de autocontrole, 

definindo e documentando as etapas do processo, garantindo, portanto, a tipicidade do produto 

ou serviço. Adicionalmente deverão estar descritos os métodos de verificação e de 

rastreabilidade, bem como as características do produto final e a sua apresentação (MAPA, 

2014). 

O mecanismo de controle deve estipular condições e proibições de uso da Indicação 

Geográfica assim como eventuais sanções aplicáveis à infringência e proibições do uso da IG 

por parte dos produtores ou prestadores de serviços. 

É comum chamar estas instâncias de controle de ‘Conselho Regulador’. O organismo 

de controle será responsável por assegurar o cumprimento do disposto no Caderno de 

Especificações Técnicas, podendo estabelecer documentos e procedimentos para essa 

averiguação, como, por exemplo, um Plano de Controle. 

De uma forma geral o Conselho Regulador será responsável pela gestão, manutenção 

e preservação da IG. Este Conselho deverá orientar e controlar a produção, a elaboração e a 

qualidade dos produtos ou serviços da IG, nos termos definidos no Caderno de Especificações 

Técnicas e demais regulamentos existentes.  

A formação do Conselho Regulador deve privilegiar a participação de todos os 

membros da cadeia produtiva e de entidades tecnológicas afins. 

 

7.4.6 - Aprovar em Assembleia Geral documentos essenciais da IG 

 

                                                           
16 Entidade detentora do Selo da Indicação Geográfica. Ressalta-se que em casos excepcionais, quando houver 

apenas um único produtor ou prestador de serviço, este será o detentor da Indicação Geográfica. 



52 
 

 
  

É necessário que haja aprovação formal, em assembleia, do Estatuto Social 

devidamente alinhado às normas que regem Indicação Geográfica assim como do Caderno de 

Especificações Técnicas. 

Os documentos que evidenciam a elaboração e aprovação destes instrumentos devem 

compor o dossiê que instruirá o processo de IG junto ao INPI. São exemplos: atas de reunião, 

relatórios, lista de presença, dentre outros. 

 

7.4.7 - Instrumento Oficial de delimitação da área geográfica 

 

A área delimitada deve ser estabelecida por um Instrumento Oficial. Este documento 

deve ser emitido por órgão competente de cada Estado ou da União. É a partir da definição do 

território que se poderá ter uma distinção clara da origem do produto ou serviço pelo selo da 

Indicação Geográfica.  

Além disso, com a delimitação da área geográfica, é possível historiar a relação 

Povo/Comunidade local, produto/serviço e território. Esse aspecto é muito importante para 

comprovar a notoriedade da região. 

A área geográfica delimitada pode coincidir com área política (área territorial de um 

munícipio específico, por exemplo), mas não é a regra. Caso já existam mapas geográficos da 

localidade ou região, estes podem ser aproveitados, mas são necessários, também, as 

coordenadas geográficas do território na documentação que compõe o pedido de registro de IG. 

Atenção: As normas do Caderno de Especificações Técnicas não podem contrariar a 

legislação e normas vigentes. 

 

7.5 - Reunir documentação para compor o pedido de registro de Indicação Geográfica 

 

Com a documentação pronta, deve-se pagar a Guia de Recolhimento da União17 

(GRU), com o valor correspondente ao tipo de IG e iniciar o peticionamento eletrônico18 do 

pedido através do sistema e-IG, disponível no site do INPI.  

Atenção: A própria entidade pode requerer o registro da IG, desde que esteja 

estabelecida dentro da área delimitada e que seu quadro social seja composto, total ou 

predominantemente, por participantes da cadeia produtiva do respectivo produto ou serviço. 

                                                           
17 O Depósito de pedido de registro de IG requer pagamento antecipado de emolumentos, conforme será abordado 

em tópico deste Manual Técnico. 
18Petição Eletrônica: A partir de 2019 todas as solicitações de IG passaram a ser feitas por meio eletrônico em 

plataforma disponível no site do INPI. Este Manual Técnico traz um tópico específico sobre o tema. 
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8 - CHECK-LIST DOS DOCUMENTOS PARA DEPÓSITO DO PEDIDO DE IG 
 

Conforme estabelece a I.N. n. º 95/2018-INPI, para depósito de uma solicitação de 

registro de Indicação Geográfica é necessário, primeiramente, gerar e pagar a GRU. 

Posteriormente deve-se preencher o formulário de Peticionamento Eletrônico no portal do INPI, 

disponível na plataforma e-IG, conforme a espécie desejada (IP ou DO). É necessário observar 

certos requisitos, de acordo com a natureza do requerente e a espécie de registro requerida. 

Ao acessar o sistema e-IG, além da informação de pagamento da GRU, deverão ser 

informados, ainda, dados referentes à Indicação Geográfica e anexados os seguintes 

documentos: 

A. Pedido realizado por uma associação, sindicato ou outro substituto processual 

brasileiro 

 

 Caderno de Especificações Técnicas; 

 Procuração, se for pedido com procurador; 

 Comprovante do pagamento da GRU; 

 Estatuto Social registrado no órgão competente; 

 Ata registrada da Assembleia Geral com aprovação do Estatuto Social; 

 Ata registrada da posse da atual Diretoria; 

 Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovação do Caderno de Especificações 

Técnicas e lista de presença; 

 Identidade e CPF dos representantes legais do substituto processual; 

 Declaração de estarem os produtores ou prestadores de serviço estabelecidos na área 

delimitada (modelo INPI – disponível no site19); 

 Documentos que comprovem que o nome geográfico se tornou conhecido (no caso de 

IP), ou documentos que comprovem a influência do meio geográfico nas qualidades ou 

características do produto ou serviço (no caso de DO); 

 Instrumento oficial que delimita a área geográfica; e, 

 Outros documentos que o requerente julgar necessário. 

                                                           
19Link: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/documentos-

pedido/Form_Mod_II_Est_Area_Delimitada_PDF.pdf 
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B. Pedido realizado por um único produtor, pessoa física ou jurídica, estabelecido na 

área delimitada 

 

 Caderno de Especificações Técnicas; 

 Procuração, se for pedido com procurador; 

 Comprovante do pagamento da GRU; 

 Declaração de ser o único produtor ou prestador de serviço estabelecido na área 

delimitada (modelo INPI – disponível no site20); 

 Documentos que comprovem que o nome geográfico se tornou conhecido, no caso de 

IP, OU documentos que comprovem a influência do meio geográfico nas qualidades ou 

características do produto ou serviço, no caso de DO; 

 Instrumento oficial que delimita a área geográfica; e, 

 Outros documentos que o requerente julgar necessário.  

  

C.  Pedido realizado por requerente estrangeiro originário de país com reciprocidade de 

tratamento dado aos brasileiros 

 

 Cópia do documento que reconheceu a IG no país de origem; 

 Elementos equivalentes ao Caderno de Especificações Técnicas; 

 Procuração; 

 Comprovante do pagamento da GRU; 

 Instrumento oficial que delimita a área geográfica; e, 

 Outros documentos que o requerente julgar necessário. 

 

9 - NORMAS PARA ESTRUTURAÇÃO DOCUMENTAL 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), publicou no dia 25/10/2016 

a Norma Técnica “ABNT NBR 16536:2016 - Indicação Geográfica - Orientações para 

estruturação de Indicação Geográfica para produto”. Essa Norma fornece orientações para a 

estruturação de pedido de registro de Indicação Geográfica (IG) para produto, compreendendo 

a Indicação de Procedência e a Denominação de Origem, bem como a orientação para a 

                                                           
20Link: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/documentos-

pedido/Form_Mod_III_Dec_Uni_Prod_Prest_PDF.pdf 
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elaboração dos documentos que podem subsidiar o pedido de reconhecimento formal da IG. A 

mencionada norma não se aplica à estruturação de IG para serviço. A ABNT possui, ainda, a 

Norma Técnica ABNT NBR 16479:2016 Versão Corrigida: 2016 - IG – Terminologia, ela 

estabelece os termos e definições utilizados no âmbito das IG’s.  

Considerando que a ABNT é uma instituição que tem como missão prover a sociedade 

brasileira de conhecimento sistematizado, por meio de documentos normativos, é recomendável 

a utilização destas normas para a formalização do pedido de registro de Indicação Geográfica. 

As mencionadas normas podem ser adquiridas no portal da ABNT21. 

 

10 - TABELA DE RETRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INPI 
 

Os valores de referência para geração e pagamento da GRU, de acordo com o tipo 

depósito de IG que se queira fazer, são instituídos pelo INPI. Além dos valores de retribuição 

necessário para o depósito do pedido, existem outros valores de referência para contestação de 

pedido, alteração de pedidos já realizados, emissão de segunda via de certidões, dentre outros.  

Na Tabela 3 estão elencados os principais valores atualizados pela Resolução INPI n.º 

251/2019, que fazem parte da primeira fase dos serviços relativos ao Pedido de Registro de IG. 

Outros valores, como por exemplo para pedidos de alterações e retificações, emissão de 

segunda via de documentos, dentre outros, podem ser obtidos no site do INPI22. 

Tabela 3. Retribuições de serviços relativos a Indicações Geográficas 

Código Serviço Valor (em Real) Valor com desconto 

(1) Pedido de Registro  

600 Pedido de registro de reconhecimento de 

indicação de procedência - IP 

590,00 

601 Pedido de registro de reconhecimento de 

denominação de origem–D.O. 

2.135,00 

602 Manifestação de terceiros em oposição ao pedido 

de registro de reconhecimento de I.G. 

235,00 

604 Cumprimento de exigências 120,00 48,0023 

Fonte: INPI, 2019. 

                                                           
21Site da ABNT: https://abnt.org.br/ 
22Consulta de valores de serviços ligados à IG: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-

retribuicao/tabela-ig.pdf Acesso em 24 ago. 2020. 
23Retribuição com desconto: Redução de até 60% no valor de retribuição a ser obtida por: pessoas naturais 

(somente se estas não detiverem participação societária em empresa do ramo a que pertence o item a ser registrado); 

microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar nº 123/2006; cooperativas, assim definidas na Lei nº 5.764/1971; instituições de ensino e pesquisa; 

entidades sem fins lucrativos, bem como órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios, conforme estipulado 

nessa resolução. O desconto não incide sobre todos os serviços. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-

br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-ig.pdf Acesso em 07 ago. 2020. 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-ig.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-ig.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-ig.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-ig.pdf


56 
 

 
  

11 - PETICIONAMENTO ELETRONICO DA SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DE IG 

 

 A partir da vigência da Resolução INPI PR n. º 233, de 18 de janeiro de 2019, encerrou 

o peticionamento em papel, tornando exclusivo, portanto, o peticionamento eletrônico para 

serviços referentes ao pedido de registro de Indicações Geográficas. 

A seguir é ilustrado um passo a passo contendo orientações de cadastro e acesso ao 

mencionado sistema.  

Considerando que este Manual Técnico teve sua primeira versão elaborada e finalizada 

no segundo semestre do ano 2019, e o portal do INPI migrou para a plataforma única do 

governo (Gov.br) em 15 de maio de 2020, no mês de agosto 2020 foram realizadas atualizações 

dos links e telas do site do INPI constantes no teor deste documento. 

Primeiro Passo: Acesse o site oficial do INPI (https://www.gov.br/inpi/pt-br) e clique no 

módulo de IG: 

 

Figura 1. Portal INPI 
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Fonte: INPI, 2020. 

Segundo passo: Acesso ao Sistema e-IG, para ter acesso ao módulo de peticionamento 

eletrônico 

Link: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas 

 

Figura 2. Peticionamento eletrônico 

 

 
Fonte: INPI, 2020. 
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Terceiro Passo: Cadastro no Sistema e-INPI: 

Se o usuário ainda não dispuser de login e senha de acesso à área restrita do portal do 

INPI, será necessário a realização de um cadastro, conforme demonstrado na Figura 3. 

Link: https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/ 

 

Figura 3. Cadastro no Sistema de peticionamento eletrônico 

 

 
Fonte: INPI, 2020. 

 

O Cadastro no e-INPI possibilitará o acesso ao módulo de geração de GRU, que é a 

Guia de Recolhimento da União. O mencionado cadastro é obrigatório para pessoas físicas ou 

jurídicas que desejam demandar registro de IG. Podem se cadastrar o próprio interessado, 

advogado ou representante legal. 

 

Quarto Passo: Após cadastro e obtenção do login e senha, acessar o e-INPI, que abrirá uma 

tela conforme ilustrado na Figura 4. Ressalta-se que a mesma senha acessa o módulo e-IG e 

demais áreas do portal do INPI. 

 

 

 

 

 

 

 

https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/
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Figura 4. Tela do e-INPI para peticionamento eletrônico de IG 

 

 
Fonte: INPI, 2020. 

 

Neste momento, você só consegue avançar se já tiver emitido a Guia de Recolhimento 

da União (GRU). Cabe ressaltar que pelo próprio módulo é possível gerar a GRU, conforme 

demonstrado na Figura 4 (primeira seta). O pagamento deve ser realizado na rede bancária. 

 

Quinto passo: De posse de toda documentação e a certificação de que a GRU foi paga, dê 

início ao peticionamento eletrônico anexado dos os documentos em formato digital no 

mencionado sistema. 

12 - ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DE IG 

 

 O processo de reconhecimento de um pedido de registro de Indicação Geográfica 

passa por diversas etapas, que poderão exigir da entidade interessada eventual retificação das 

informações fornecidas ou envio de documentos complementares. Por essa razão, é importante 

entender o processamento do pedido de uma forma ampla. 

O acompanhamento da solicitação é imprescindível para que não haja expiração de 

prazos. Esse acompanhamento poderá ser realizado por meio de consulta à Revista da 

Propriedade Industrial (RPI)24 publicada semanalmente pelo INPI. 

Ao longo do andamento do processo, as dúvidas poderão ser esclarecidas através de 

mensagens pelo sistema ‘Fale Conosco’, disponível no Portal do INPI25. 

                                                           
24RPI – Revista da Propriedade Industrial: Disponível em: http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 
25Fale conosco: http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco/ 
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No tópico 13 (Fluxograma do pedido de registro de IG), é possível visualizar fluxos e 

prazos de todo o processo de pedido de registro de IG. No tópico 14 (Análise do pedido de 

Indicação Geográfica) é desdobrado cada fase representada no fluxograma. 

13 - FLUXOGRAMA DO PEDIDO DE REGISTRO DE IG 

 

Após o depósito do pedido de IG pelo site (e-IG), conforme abordado anteriormente, 

há um fluxo processual seguido pelo INPI. Inicialmente é realizado um exame preliminar e, só 

depois da verificação do atendimento das formalidades legais e decorridos os prazos 

processuais desta primeira etapa é que o processo avança para a análise de Mérito, conforme 

demonstrado na Figura 5. 

Figura 5. Fluxo de Registro de IG 

 
Fonte: INPI, 2019. 

No fluxo demonstrado na Figura 5, é possível visualizar os prazos regulamentares de 

cada etapa do andamento do pedido de IG. Observe que em vários momentos o processo pode 
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ser arquivado ou sobrestado26, caso não atenda as exigências legais ou não forem cumpridas as 

diligências dentro dos prazos normativos. 

 

14 - ANÁLISE DO PEDIDO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

Conforme já foi explanado neste Manual Técnico, o pedido de registro de Indicação 

Geográfica se inicia (no âmbito do INPI) com o Peticionamento Eletrônico. Depois de 

depositado, o pedido de registro de IG será submetido ao exame preliminar para verificar se 

a documentação apresentada está adequada à natureza do requerente e a espécie de registro 

requerida de IP ou DO, conforme o caso. 

Por ocasião do exame preliminar, poderão ser formuladas exigências para 

regularização do pedido, as quais deverão ser respondidas dentro do prazo de 60 (sessenta) dias 

da publicação (RPI – Revista de Propriedade Industrial), sob pena de arquivamento definitivo 

da demanda. 

Caso haja algum impedimento à continuidade do exame, o pedido poderá ser 

descontinuado. Regularizado o pedido de registro, será considerado concluído o exame 

preliminar. 

Posteriormente, o pedido será publicado para manifestação de terceiros, os quais terão 

60 (sessenta) dias para se manifestar. Decorrido o prazo previsto e havendo manifestação de 

terceiros, a mesma será publicada para que o requerente apresente resposta, dentro do prazo de 

60 (sessenta) dias. Essa resposta é opcional e depende do interesse do requente. 

Somente após o encerramento dos prazos anteriores, é que será realizado o exame de 

mérito do pedido, oportunidade em que serão analisadas as manifestações e eventuais respostas 

às manifestações. 

Poderão ser formuladas, ainda, exigências para esclarecimentos de questões 

relacionadas ao mérito, as quais deverão ser respondidas em até 60 (sessenta) dias, sob pena de 

arquivamento definitivo do pedido de registro da Indicação Geográfica. 

Uma vez realizado o exame de mérito, será proferida decisão final de concessão ou 

indeferimento do pedido de Indicação Geográfica, com a respectiva publicação na Revista de 

                                                           
26Sobrestado: É um termo jurídico que significa ato ou efeito de sobrestar; interrupção do andamento (de uma 

ação, um processo ou similares.); em síntese, é o não prosseguimento do pedido. 
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Propriedade Industrial. Concedido o registro, será concomitantemente expedido o respectivo 

certificado27 de IG. 

Ressalta-se que não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo 

do pedido de registro de IG. 

Poderão ser solicitadas alterações do registro de Indicação Geográfica somente após 

decorridos 24 (vinte e quatro) meses da data do registro, não podendo ser alterados elementos 

característicos que justificaram sua concessão, sob pena de indeferimento do pedido de 

alteração. 

Atenção: O pedido de registro será indeferido quando não forem observadas as 

proibições e os requisitos previstos na Lei n. º 9.279/1996 (LPI), na I.N. n.º 95/2018 e em outros 

atos normativos relacionados a Indicações Geográficas, expedidos pelo INPI. 

15 - ACESSO AO SELO DE IG  

 

 

Após a concessão do registro de Indicação Geográfica, ocorre o que se convenciona 

chamar de pós-registro. Um dos aspectos importante do pós-registro são os critérios necessários 

para que produtores e prestadores de serviços (conforme a natureza da IG), tenham acesso ao 

uso da Indicação Geográfica. 

A Indicação Geográfica (seja ela do tipo Indicação de Procedência ou Denominação 

de Origem) é um direito coletivo e exclusivo. Isso quer dizer que somente os produtores ou 

prestadores de serviços estabelecidos dentro da área delimitada da IG são os titulares desse 

direito. Por essa razão, ressalta-se três critérios básicos e fundamentais para acesso ao selo da 

IG e direito de uso: 

 Ter a propriedade localizada na região demarcada (abrangência legal da IG);  

 Adequar-se ao Caderno de Especificações Técnicas (antigo Regulamento de uso); e 

 Procurar a entidade detentora do registro de IG para saber as regras e procedimentos 

necessários para acesso e uso do selo da IG. 

Atenção: o uso da IG pelos produtores e prestadores estabelecidos no Território 

delimitado não é automático e está condicionado ao cumprimento das normas do Caderno de 

Especificações Técnicas (submetido por ocasião do pedido de registro da IG) e sujeito ao 

controle definido pelo órgão regulador, que, por sua vez, é instituído pela entidade detentora do 

                                                           
27 A denominação “certificado” ou “certificação” denota aspecto meramente formal. Efetivamente uma IG é o 

reconhecimento da origem de produtos ou serviços, conforme já tratado ao longo deste Manual Técnico. 



63 
 

 
  

selo de IG. A Figura 6 demonstra o modelo de um Certificado de Indicação Geográfica, 

concedido em 2020. 

Figura 6. Modelo de Certificado de Registro de IG 

 

Fonte: INPI, 2020 

 

16 – VIGÊNCIA DE UMA IG 
 

A LPI não determina um prazo de vigência para as IG’s, de forma que o período de 

validade da IG é enquanto perdurar a existência do produto ou serviço fruto do reconhecimento, 

seja IP ou DO, respeitados as condições e requisitos utilizados para a emissão do registro, pelo 

INPI. 

17 - LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICADAS À IG 

 

As principais legislações e normas atinentes às Indicações Geográficas no Brasil, são 

as seguintes: 

 Lei n. º 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial 

(LPI); 
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 Instrução Normativa INPI/PR n. º 95/2018, de 28/12/2018, que estabelece as condições 

para o registro das Indicações Geográficas; e 

 Resolução INPI/PR n. º 233, de 18 de janeiro de 2019 - Institui o Módulo de 

Peticionamento Eletrônico de Indicações Geográfica do Sistema Eletrônico de Gestão 

de Propriedade Industrial e dá outras providências. 

Orienta-se que os interessados sobre a temática Indicação Geográfica se iterem de 

maiores informações através do site do INPI28 ou através do canal de atendimento “Fale 

Conosco”29. 

O INPI realizou consulta pública30 sobre minuta da 1ª edição do Manual de Indicações 

Geográficas elaborada pelo Instituto. A publicação saiu na Revista da Propriedade Industrial 

n.º 2564, de 27 de fevereiro de 2020. Devido ao cenário mundial de pandemia do COVID-19, 

a mencionada consulta foi estendida até o dia 27 do mês de maio de 2020. 

Ressalta-se que a concepção e elaboração deste Manual Técnico, não levou em conta 

a Minuta do Manual Técnico do INPI, pois os trabalhos de pesquisa e consolidação ocorreram 

no ano de 2019. 

Para os interessados na temática, é importante conhecer, de forma ampla, toda 

legislação, normas, manuais e regulamentos relativos à temática tratada neste Manual Técnico. 

Essas consultas devem ser feitas em sites oficiais, sobretudo no portal do INPI. 

 

   

 

 

 

 

 

                                                           
28 Site: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas 
29Canal “Fale Conosco” do INPI: http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco/ 
30Consulta Pública Manual de Indicação Geográfica: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-

geograficas/consulta-publica 

http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco/
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II –PROTEÇÃO DE CULTIVAR 

 

1 - O QUE É UMA CULTIVAR? 

 

De acordo com o Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento (MAPA, 2011), 

a palavra ‘cultivar’ tem origem no idioma inglês e é a combinação dos termos “cultivated” 

“variety” (variedade cultivada).  

De uma forma objetiva pode-se dizer que cultivares são variedades cultivadas de 

plantas obtidas por meio de técnicas de melhoramento genético. 

Legalmente no Brasil cultivares são definidas como: 

 
“A variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente 

distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por 

sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através 

de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, 

descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a 

linhagem componente de híbridos” (BRASIL, 1997). 

 

A Lei n. º 9.456, sancionada em abril de 1997, é conhecida como Lei de Proteção de 

Cultivar (LPC) e tem como objetivo proteger os direitos dos obtentores, criando um ambiente 

de estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento de novas cultivares. 

Portanto, cultivares ou novas variedades de plantas de diferentes espécies e gêneros 

vegetais, destinam-se à produção agrícola e resultam de programas de melhoramento vegetal. 

Alguns países, como Estados Unidos, Japão e Austrália, optaram por um sistema de 

proteção misto, no qual se combinam os modelos patentário e o de proteção Sui Generis. Outros 

adotaram um sistema exclusivamente Sui Generis, como é o caso do Brasil31.  

Quando algo é Sui Generis quer dizer que não há semelhanças, é único no seu gênero, 

original, peculiar ou singular. O direito do obtentor sobre o cultivar, como uma forma Sui 

Generis de Propriedade Intelectual prevista na legislação brasileira, só é concedido após a 

solicitação formal32 e a respectiva comprovação de características únicas e particulares, 

adequadas especialmente ao objeto da proteção: as variedades vegetais. 

                                                           
31O artigo 27.3(b) do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio 

(TRIPS) foi regulamentado pelo Brasil por meio da Lei n° 9.279 (Lei de Propriedade Industrial), que descarta, no 

Brasil, a possibilidade da proteção de variedades vegetais por meio de patentes (BRASIL, Lei 9219/1996, Art.10, 

inciso IX e Art. 18, inciso III). 
32 Este segmento do Manual Técnico objetiva justamente estabelecer maior clareza sobre todo o processo de 

solicitação da Proteção de Cultivares no âmbito do SNPC. 
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A proteção de uma cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação 

vegetativa da planta inteira. 

2 - DEFINIÇÕES DE NOMENCLATURAS 
 

Considerando que a temática tratada neste segmento do Manual Técnico pode ser algo 

novo para o leitor, elencam-se as definições legais das principais nomenclaturas utilizadas para 

tratar do tema, nos termos da Lei de Proteção de Cultivar (BRASIL, 1997). 

 

 Melhorista: Pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a 

diferenciam das demais; 

 Descritor: Característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular que seja 

herdada geneticamente, utilizada na identificação de cultivar; 

 Margem mínima: o conjunto mínimo de descritores, a critério do órgão competente, 

suficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das 

demais cultivares conhecidas; 

 Nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 

(doze) meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de 

comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o 

consentimento do obtentor, há mais de 6 (seis) anos para espécies de árvores e videiras e há 

mais de 4 (quatro) anos para as demais espécies; 

 Cultivar distinta: a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja 

existência na data do pedido de proteção seja reconhecida; 

 Cultivar homogênea: a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, 

apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios 

estabelecidos pelo órgão competente; 

 Cultivar estável: a cultivar que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua 

homogeneidade através de gerações sucessivas; 

 Cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar se, 

cumulativamente, atender a uma série de critérios legais33; 

 Linhagens: os materiais genéticos homogêneos, obtidos por algum processo 

autogâmico continuado; 

 Híbrido: o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente diferentes; 

                                                           
33 Conforme detalhado no inciso IX do art. 3º da Lei n. º 9.456/97. 
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 Teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE): o procedimento 

técnico de comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada são 

distinguíveis de outra cujos descritores sejam conhecidos, homogêneas quanto às suas 

características em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto à repetição das mesmas 

características ao longo de gerações sucessivas; 

 Amostra viva: a fornecida pelo requerente do direito de proteção que, se utilizada na 

propagação da cultivar, confirme os descritores apresentados; 

 Semente: toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de uma cultivar; 

 Propagação: a reprodução e a multiplicação de uma cultivar, ou a concomitância dessas 

ações; 

 Material propagativo: toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na 

sua reprodução e multiplicação; 

 Planta inteira: a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na 

propagação de uma cultivar; 

 Complexo agroflorestal: o conjunto de atividades relativas ao cultivo de gêneros e 

espécies vegetais visando, entre outras, à alimentação humana ou animal, à produção de 

combustíveis, óleos, corantes, fibras e demais insumos para fins industrial, medicinal, florestal 

e ornamental. 

3 – REGISTRO E PROTEÇÃO DE CULTIVARES 

 

No Brasil, proteção e registro de cultivares são coisas distintas. Enquanto a inscrição 

da cultivar, no Registro Nacional de Cultivares (RNC), tem o propósito de habilitá-la para 

produção e comercialização, a Proteção de Cultivares visa à concessão de um direito de 

Propriedade Intelectual que garante ao titular exclusividade de exploração da cultivar protegida. 

Portanto, Registro é diferente de Proteção de Cultivar: 

 Registro Nacional de Cultivares (RNC): Habilitação de cultivares e espécies para 

produção e comercialização de sementes e mudas no Brasil. 

 Proteção de Cultivares (SNPC):34 Concessão do título de Propriedade Intelectual 

sobre cultivares obtidas por métodos de melhoramento vegetal. 

 

                                                           
34 SNPC - Serviço Nacional de Proteção de Cultivares: Órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

abastecimento (MAPA), responsável gestão dos aspectos administrativos e técnicos de cultivares, conforme será 

visto neste Manual Técnico. 
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Atenção: O registro de uma cultivar não garante ao requerente ou mantenedor o direito 

de exclusividade obre a cultivar. Para tanto, há que existir Certificado de Proteção de Cultivar 

emitido pelo SNPC. 

Conforme a LPC dispõe, a proteção assegura a seu titular o direito à reprodução 

comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a 

produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização do material de 

propagação da cultivar, sem sua autorização. 

 

3.1 - Uso Público e Privilégios de utilização de Cultivares Protegidas 

 

Uma excepcionalidade que a LPC determina, em relação ao direito do detentor de 

cultivar protegida, é que ela será declarada de uso público restrito, ex officio pelo Ministro da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com base em parecer técnico dos respectivos órgãos 

competentes, no exclusivo interesse público, para atender às necessidades da política agrícola, 

nos casos de emergência nacional, abuso do poder econômico, ou outras circunstâncias de 

extrema urgência e em casos de uso público não comercial. 

A Legislação também trouxe algumas situações onde o uso de cultivares protegidas 

não fere o direito de propriedade. É o chamado privilégio preservado pela lei. 

Um desses é o privilégio do agricultor, permitindo ao mesmo reservar material de 

plantio para uso próprio, sem que tenha que pagar “royalties” ao titular da proteção. 

Outro privilégio preservado é o do pequeno produtor rural, pelo qual se permite 

que ele produza sementes e negocie estas sementes através de doação ou troca com 

outros pequenos produtores. Esse grupo está fora do alcance das obrigações 

introduzidas pela Lei de Proteção de Cultivares35. 

 

3.2 - Pedido de Proteção de Cultivar e o acesso ao Patrimônio Genético 

 

Recentemente o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares divulgou comunicado 

relativo aos novos procedimentos para o depósito e análise de pedidos de proteção com vistas 

a atender ao disposto na Lei nº 13.123/15 e no Decreto nº 8.772/16. 

 

                                                           
35 Para maiores detalhes consultar o Art. 10 da Lei 9.456/97  
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A Lei nº 13.123, de 20/05/2015, regulamentada pelo Decreto nº 8.772, de 11/05/2016, 

dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento 

tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da 

biodiversidade. Esses instrumentos legais trouxeram uma série de implicações às atividades de 

pesquisa e desenvolvimento de cultivares que acessam patrimônio genético nacional ou 

conhecimentos tradicionais a estes associados. 

O foco deste segundo segmento do Manual Técnico é abordagem atinentes aos 

aspectos de Proteção de Cultivares, como uma modalidade de Propriedade Intelectual pela qual 

os melhoristas de plantas podem proteger suas cultivares, adquirindo determinados direitos 

exclusivos sobre elas. 

4 - PARA QUE SERVE A PROTEÇÃO DE UMA CULTIVAR? 

 

Proteção de Cultivares, devidamente prevista na LPC, é uma forma de Propriedade 

Intelectual pela qual os melhoristas de plantas podem proteger suas novas cultivares, obtendo 

determinados direitos exclusivos sobre elas. Esses direitos podem proporcionar um ambiente 

de estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento de novas cultivares, possibilitando, em muitos 

casos, retorno dos investimentos aportados. 

De uma forma geral, o melhoramento de plantas exige habilidades e conhecimentos 

específicos. Geralmente estas atividades de melhoramento requerem investimentos 

significativos em terras, instalações apropriadas, equipamentos de laboratório e mão-de-obra 

qualificada (Pesquisadores, por exemplo). Ademais, a obtenção de uma nova cultivar demanda 

um tempo considerável.  

Conforme já abordado neste Manual Técnico, cultivar é uma espécie de Propriedade 

Intelectual inserida dentro da vertente chamada Proteção Sui Generis. Portanto, a principal 

finalidade ao se proteger uma cultivar é justamente a possibilidade de proteção intelectual do 

melhoramento genético de espécies vegetais. 

5 - ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO DE CULTIVARES NO BRASIL 

 

De acordo com a legislação que rege o assunto, o órgão competente para a aplicação 

da Lei de Proteção de Cultivares (LPC), no Brasil, é o Serviço Nacional de Proteção de 

Cultivares (SNPC), que está ligado ao Departamento de Fiscalização dos Insumos Agrícolas 

(DFIA) da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
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Abastecimento (MAPA). O SNPC é responsável pela gestão dos aspectos administrativos e 

técnicos da matéria.  

No endereço eletrônico do MAPA na internet podem ser obtidos maiores detalhes da 

atuação do SNPC36. 

6 - UNIÃO INTERNACIONAL PARA PROTEÇÃO DAS OBTENÇÕES VEGETAIS -UPOV 

 

A União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) é uma 

Organização Intergovernamental, sediada em Genebra, na Suíça, criada pela Convenção 

Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (Convenção UPOV - que entrou em vigor 

em 1968 e foi revisada em 1972, 1978 e 1991) e está ligada a Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual (OMPI). 

A UPOV tem como missão fornecer e promover um sistema efetivo de proteção de 

variedades vegetais, com o objetivo de encorajar o desenvolvimento de novas cultivares para o 

benefício da sociedade. A Mencionada organização dispõe de uma plataforma37 online onde é 

possível realizar pesquisas de espécies protegidas bem como estatísticas de proteção de 

cultivares nos Estados membros. 

O Brasil é um dos membros signatários da UPOV38. Em 25 de abril do ano de 1997, o 

Brasil inseriu no seu ordenamento jurídico a Lei n. º 9.456, conhecida como Lei de Proteção de 

Cultivares (LPC), que é a principal norma vigente no Brasil que trata sobre a proteção de 

cultivares. Com a sanção e vigência da LPC, o Brasil honrou o compromisso internacional ao 

fornecer um sistema Sui Generis de proteção de novas cultivares. 

 

7 - TIPOS DE CULTIVARES PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

De acordo com a LPC, é passível de proteção das seguintes espécies vegetais: 

 A nova cultivar; ou  

 Cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal. 

                                                           
36 Site: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-

cultivar 
37  UPOV: Pesquisa na Base de dados de denominações, estatísticas e uma série de outras informações relativas a 

cultivares dos Estados membros da referida organização: https://www.upov.int/pluto/en/ 
38 O Brasil regulamentou a adesão à UPOV através do Decreto no 3.109, de 30 de junho de 1999, que Promulgou 

a Convenção internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em 

Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978. 
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Adicionalmente a lei estabelece a possibilidade de proteção de cultivares não 

enquadráveis nos dois tipos anteriormente descrito e que já tenham sido oferecidas à venda até 

a data do pedido, obedecidas a uma série de condições cumulativas, conforme elencadas no Art. 

4. ° da Lei 9.456/1997 – LPC. 

 

8 - CULTIVARES PROTEGIDAS NO BRASIL 
 

Desde o início da vigência da LPC, mais de 100 espécies já foram incluídas no regime 

de proteção. Elas estão divididas nos seguintes grupos de cultivos: 

 

 Olerícolas: quiabo, cebola, pimentão/pimenta, melancia, melão, abóbora, 

cenoura, morango, alface, feijão-vagem, ervilha, tomate, estevia. 

 Florestais: eucalipto, seringueira. 

 Forrageiras: amendoim forrageiro, braquiária (cinco espécies), bromus, 

guandu, capim-dos-pomares, capim-pé-de-galinha, festuca, capim-lanudo, azevém, lótus, 

macrotyloma, capim-colonião, Paspalum vaginatum, milheto, poa, trevo-vermelho. 

 Frutíferas: goiaba serrana, kiwi, abacaxi, laranja, maçã, manga, banana, 

oliveira, maracujá, guaraná, abacate, pêssego/nectarina, pêra, mirtilo, videira. 

 Grandes Culturas: amendoim, aveia, café, algodão, girassol, cevada, tabaco, 

arroz, feijão, cana-de-açúcar, centeio, batata, sorgo, trigo, feijão caupi, triticale, milho. 

 Ornamentais: alstroeméria, antúrio, áster, begônia, crisântemo, cróton, 

cúrcuma, cimbídio, grama-bermuda, cravo, poinsétia, fícus, gérbera, guzmânia, gypsophila, 

hibisco, amarílis, hortênsia, hipérico, impatiens, kalanchoe, lírio, estatice, roseira, violeta 

africana, solidago, lírio-da-paz, grama-santo-agostinho, copo-de-leite, grama-esmeralda. 

 

Até o ano de 2010 o SNPC recebeu mais de dois mil pedidos de proteção de cultivares 

e concedeu 1.658 (um mil e seiscentos e cinquenta e oito) certificados de proteção, conforme 

ilustrado na Tabela 4. 
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Tabela 4. Número de pedidos de proteção por ano e por grupo de culturas 

 
Fonte: MAPA, 2011. 

 

8.1 - Exemplos de Cultivares Protegidas no Brasil 

 

As informações sobre cultivares com solicitações de proteção junto ao SNPC estão 

disponíveis em tempo real. As informações são públicas e disponíveis para consulta no portal 

CultivarWeb39. A consulta não requer cadastro. 

Link: http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php 

Ao acessar o link do sistema CultivarWeb, é solicitado as primeiras informações 

referente aos dados da cultivar, conforme demonstrado na tela do sistema ilustrado através da 

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Este Manual dedicará tópicos específicos para tratar do acesso restrito ao site do MAPA ‘CultivarWeb’. 
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Figura 7. Ilustração da tela de consultas online de cultivares 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

Para realizar a pesquisa o usuário pode selecionar o nome científico da espécie, digitar 

o nome comum da espécie (Exemplo – milho) ou preencher qualquer um dos outros parâmetros 

dispostos e realizar a sua busca online.  A mencionado plataforma de busca atende a exigência 

de haver um Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas – CNCP, instituída por meio do 

Decreto n. º 2.366/1997, que regulamenta a LPC. 

No Quadro 1 são demonstrados alguns exemplos de registros de cultivares disponíveis 

no CultivarWeb. 

Quadro 1. Exemplos de Cultivares Protegidas no Brasil 

DADOS DO REGISTRO DE CULTIVARES DISPONÍVEIS NO CultivarWeb 
CULTIVAR: FLOR DINIZ UEM 

NOME CIENTÍFICO DA ESPÉCIE: 

Phaseolus vulgaris L. (feijão comum) 

NOME COMUM DA ESPÉCIE: FEIJÃO COMUM 

SITUAÇÃO: PROTEÇÃO DEFINITIVA 

Nº CERTIFICADO: 20180159 

INÍCIO DA PROTEÇÃO: 26/12/2017 

CULTIVAR: AGNES 

NOME CIENTÍFICO DA ESPÉCIE: 

Lactuca sativa L. 

NOME COMUM DA ESPÉCIE: ALFACE 

SITUAÇÃO: PROTEÇÃO DEFINITIVA 

Nº CERTIFICADO: 20190223 

INÍCIO DA PROTEÇÃO: 08/04/2019 
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TÉRMINO DA PROTEÇÃO: 26/12/2032 

TITULAR: 

UNIVERSIDADE ESTADUAL. DE MARINGÁ 

MELHORISTAS: 

Conforme elencados no Certificado de Proteção da 

Cultivar, disponível no portal CultivarWeb. 

TÉRMINO DA PROTEÇÃO: 08/04/2034 

TITULARES: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – 

UFSCAR; e 

FELTRIN SEMENTES LTDA 

MELHORISTAS: 

Conforme elencados no Certificado de Proteção da 

Cultivar, disponível no portal CultivarWeb. 

CULTIVAR: BS 2106 GL 

NOME CIENTÍFICO DA ESPÉCIE: 

Gossypium hirsutum L. 

NOME COMUM DA ESPÉCIE: ALGODÃO 

SITUAÇÃO: PROTEÇÃO DEFINITIVA 

Nº CERTIFICADO: 20150231 

INÍCIO DA PROTEÇÃO: 27/05/2015 

TÉRMINO DA PROTEÇÃO: 27/05/2030 

TITULARES: 

BAYER CROPSCIENCE LP – ESTADOS UNIDOS; 

e 

COTTON SEED INTERNATIONAL 

PROPRIETARY LIMITED - AUSTRALIA 

MELHORISTAS: 

Conforme elencados no Certificado de Proteção da 

Cultivar, disponível no portal CultivarWeb. 

CULTIVAR: CATIGUÁ MG1 

NOME CIENTÍFICO DA ESPÉCIE: 

Coffea arabica L. 

NOME COMUM DA ESPÉCIE: CAFÉ 

SITUAÇÃO: PROTEÇÃO DEFINITIVA 

Nº CERTIFICADO: 898 

INÍCIO DA PROTEÇÃO: 16/05/2006 

TÉRMINO DA PROTEÇÃO: 16/05/2024 

TITULARES: 

UNIVERSIDADE FED. DE VIÇOSA-UFV 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ. DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS - FAPEMIG 

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE 

MINAS GERAIS - EPAMIG 

MELHORISTAS: 

Conforme elencados no Certificado de Proteção da 

Cultivar, disponível no portal CultivarWeb. 

CULTIVAR: CV0618 

NOME CIENTÍFICO DA ESPÉCIE: 

Saccharum L. 

NOME COMUM DA ESPÉCIE: 

CANA-DE-AÇÚCAR 

Nº PROCESSO: 21806.000022/2014 

SITUAÇÃO: PROTEÇÃO DEFINITIVA 

Nº CERTIFICADO: 20150019 

INÍCIO DA PROTEÇÃO: 02/07/2014 

TÉRMINO DA PROTEÇÃO: 02/07/2029 

TITULAR: 

MONSANTO DO BRASIL LTDA. 

MELHORISTAS: 

Conforme elencados no Certificado de Proteção da 

Cultivar, disponível no portal CultivarWeb. 

CULTIVAR: BRS A702 CL 

NOME CIENTÍFICO DA ESPÉCIE: 

Oryza sativa L. 

NOME COMUM DA ESPÉCIE: ARROZ 

Nº PROCESSO: 21806.000224/2015 

SITUAÇÃO: PROTEÇÃO DEFINITIVA 

Nº CERTIFICADO: 20160154 

INÍCIO DA PROTEÇÃO: 18/02/2016 

TÉRMINO DA PROTEÇÃO: 18/02/2031 

TITULAR: 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA - EMBRAPA 

MELHORISTAS: 

Conforme elencados no Certificado de Proteção da 

Cultivar, disponível no portal CultivarWeb. 
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CULTIVAR: RB937570 

NOME CIENTÍFICO DA ESPÉCIE: 

Saccharum L. 

NOME COMUM DA ESPÉCIE: 

CANA-DE-AÇÚCAR 

Nº PROCESSO: 21806.000065/2011 

SITUAÇÃO: PROTEÇÃO DEFINITIVA 

Nº CERTIFICADO: 20120011 

INÍCIO DA PROTEÇÃO: 09/06/2011 

TÉRMINO DA PROTEÇÃO: 09/06/2026 

TITULAR: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV 

MELHORISTAS: 

Conforme elencados no Certificado de Proteção da 

Cultivar, disponível no portal CultivarWeb. 

CULTIVAR: GG1886 

NOME CIENTÍFICO DA ESPÉCIE: 

Eucalyptus spp 

NOME COMUM DA ESPÉCIE: EUCALIPTO 

Nº PROCESSO: 21806.000110/2014 

SITUAÇÃO: PROTEÇÃO DEFINITIVA 

Nº CERTIFICADO: 20150118 

INÍCIO DA PROTEÇÃO: 23/01/2015 

TÉRMINO DA PROTEÇÃO: 23/01/2033 

TITULAR: 

GERDAU AÇOS LONGOS S.A. 

MELHORISTAS: 

Conforme elencados no Certificado de Proteção da 

Cultivar, disponível no portal CultivarWeb. 

Fonte: Autor, a partir de informações do MAPA-CultivarWeb, 2019. 

 

9 - ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO DA PROTEÇÃO DE CULTIVAR 
 

O direito de proteção da cultivar é territorial. Portanto, o Certificado de Proteção 

expedido pelo SNPC é válido somente no território brasileiro.  

Para obter proteção em outros países, o obtentor deve apresentar um pedido de 

proteção à autoridade em cada país onde deseja proteger sua cultivar. 

Atenção: Assim como os direitos de autores são assegurados pela Constituição 

Brasileira, por extensão, a LPC também resguarda os direitos dos obtentores de novas 

cultivares. Vários são os requisitos técnicos e legais a serem preenchidos e, nesse contexto, é 

fundamental o entendimento dos conceitos legais que envolvem o tema, tais como as diferenças 

dos papéis do obtentor, melhorista, titular, requerente, representante legal e responsável técnico, 

que são envolvidos desde a obtenção da cultivar até seu licenciamento, visando eventual 

comercialização. Esses conceitos e definições são abordados ao longo deste Manual Técnico. 

A LPC determina ainda que a proteção da cultivar vigorará, a partir da data da 

concessão do Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de 15 (quinze) anos, excetuadas 

as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive, em 

cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de 18 (dezoito) anos. 

A titularidade da proteção de cultivar poderá ser transferida por ato inter vivos ou em 

virtude de sucessão legítima ou testamentária. 
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Decorrido o prazo de vigência do direito de proteção, a cultivar cairá em domínio 

público e nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização. Em síntese a proteção da 

cultivar extingue-se: 

 Pela expiração do prazo de proteção estabelecido na LPC; 

 Pela renúncia do respectivo titular ou de seus sucessores; 

 Pelo cancelamento do Certificado de Proteção nos termos da LPC40 desde que não 

prejudique direitos de terceiros. 

10 - PASSO A PASSO PARA A PROTEÇÃO DE CULTIVAR 

 

Segundo o MAPA as solicitações de proteção de cultivares são realizadas 

exclusivamente via internet desde o mês de março do ano 2019, por meio da plataforma 

CultivarWeb. O mencionado sistema visa o preenchimento e encaminhamento por meio 

eletrônico de formulário e dos anexos necessários, visando a proteção de determinada cultivar. 

A seguir será demonstrado o passo a passo para que seja realizado a solicitação41 de 

proteção de uma cultivar, conforme estabelecido pelo MAPA. 

 

10.1 - Quem pode solicitar a Proteção de uma Cultivar 

 

O obtentor de uma nova cultivar pode protegê-la mediante a proteção disposta na Lei 

de Proteção de Cultivares. De acordo com a LPC obtentor é “a pessoa física ou jurídica que 

obtiver nova cultivar”.  

Ele pode ser, por exemplo, horticultor, agricultor, pesquisador, instituto de pesquisa 

em melhoramento vegetal, Instituição de Ensino Superior ou empresa especializada no 

melhoramento de espécies vegetais.  

Em síntese, podem solicitar a proteção de uma cultivar a pessoa natural ou jurídica que 

a tiver obtido mediante apresentação de documento hábil. Os herdeiros, sucessores ou 

cessionários de obtentor, também poderão solicitar a proteção da cultivar, apresentando os 

documentos comprobatórios desta condição. A LPC se aplica aos obtentores nacionais, aos 

                                                           
40A LPC determina que o Certificado de Proteção será cancelado administrativamente ex officio ou a  requerimento 

de qualquer pessoa com legítimo interesse, em qualquer das seguintes hipóteses: “I - pela perda de homogeneidade 

ou estabilidade; II - na ausência de pagamento da respectiva anuidade; III - quando não forem cumpridas as 

exigências do art. 50;IV - pela não apresentação da amostra viva, conforme estabelece o art. 22; e 

V - pela comprovação de que a cultivar tenha causado, após a sua comercialização, impacto desfavorável ao 

meio ambiente ou à saúde humana. (BRASIL, Lei 9.456/1997). 
41 Ressalta-se que o objetivo principal do Manual Técnico de Indicações Geográfica e Proteção de Cultivares é 

brevemente conceituar e, de forma objetiva, sistematizar todo processo atinente à obtenção deste signo distintivo 

que é a proteção da Cultivar. 
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obtentores em países que tenham proteção assegurada por tratado em vigor no Brasil e aos 

obtentores em países que assegurem aos brasileiros a reciprocidade de direitos.  

Assim como o direito de autor, o direito sobre a cultivar tem a possibilidade de ser 

transferido a herdeiros, sucessores ou cessionários do obtentor, desde que devidamente 

qualificados.  

Atenção: Quando o processo de obtenção for realizado por duas ou mais pessoas, em 

cooperação, a proteção poderá ser requerida em conjunto ou isoladamente, mediante nomeação 

e qualificação de cada uma, para garantia dos respectivos direitos. 

É indispensável enfatizar as diferenças entre obtentor e melhorista, termos usados na 

legislação de proteção de cultivares, conforme já abordado neste Manual: 

 

 Obtentor: é o financiador da obtenção, o detentor dos direitos patrimoniais;  

 Melhorista: é o mentor, o detentor dos direitos morais. 

 

10.2 - Atendimento dos requisitos e critérios legais 

 

Conforme tratado ao longo deste Manual Técnico, para uma cultivar ser protegida ela 

deve satisfazer a uma série de requisitos e critérios legais, conforme elencados a seguir: 

 Ser produto de melhoramento genético; 

 Ser de uma espécie passível de proteção no Brasil; 

 Não haver sido comercializada no exterior há mais de 4 (quatro) anos, ou há 

mais de 6 (seis) anos, no caso de videiras ou árvores; 

 Não haver sido comercializada no Brasil há mais de 12 (doze) meses; 

 Possuir denominação apropriada que a identifique; 

 Ser distinta; 

 Ser homogênea; e 

 Ser estável. 

 

Os três últimos requisitos elencados, são comprovados através de experimentos 

específicos denominados de Testes de DHE - Distinguibilidade, Homogeneidade e 

Estabilidade (sigla em português para DUS - Distinctness, Uniformity and Stability Tests). 
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10.3 - Identidade da Cultivar 

 

Conforme tratado anteriormente, um dos requisitos a ser considerado para proteção de 

uma cultivar é o da definição de sua identidade. O direito de propriedade sobre uma cultivar só 

pode ser exercido pelo titular a partir do momento em que ele pode identificar essa cultivar.  

A LPC estabelece que toda cultivar deverá possuir denominação que a identifique, 

destinada a ser sua denominação genérica, devendo, para fins de proteção, obedecer aos 

seguintes critérios: 

 

 Ser única, não podendo ser expressa apenas de forma numérica; 

 Ter denominação diferente de cultivar preexistente; 

 Não induzir a erro quanto às suas características intrínsecas ou quanto à sua 

procedência. 

Ressalta-se que a expressão deve conter no mínimo 01 (uma) palavra e, no máximo, 3 

(três), uma combinação alfanumérica, uma combinação de palavras e letras, ou uma 

combinação de palavras e números. Não pode induzir a erro ou a confusão quanto às suas 

características intrínsecas, à sua procedência, à origem, às características, ao valor ou à 

identidade da cultivar, ou quanto à identidade do obtentor. 

 

10.4 - Formalização do Pedido de Proteção de Cultivar 

 

Para se realizar a solicitação formal (protocolização) do pedido de proteção de uma 

cultivar, deve-se providenciar acesso ao sistema CultivarWeb42 que pode ser realizado por meio 

do seguinte endereço eletrônico: http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/index.php 

demonstrado na Figura 8. 

 

 

                                                           
42 Segundo o MAPA, desde março de 2019, somente serão analisados pedidos de novos registros encaminhados 

via plataforma CultivarWeb – disponível em:  http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/index.php 
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Figura 8. Interface da plataforma CultivarWeb 

 

http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/index.php 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

Se o interessado não possuir login (e-mail cadastrado) e senha de acesso, um novo 

cadastro deve ser providenciado, conforme ilustrado na Figura 9. O sistema de acesso é o 

mesmo para pedidos de proteção (SNPC) e de registro de cultivares (RNC). 

Figura 9. Iniciando cadastro na plataforma CultivarWeb 

 

http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/cadastro.php 

 
Fonte: MAPA, 2019. 
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Após o correto preenchimento e envio do cadastro, será exibido uma tela onde o 

usuário declara ser requerente de direito de proteção de cultivar ou ser representante legal, nos 

termos da Lei, conforme ilustrado na Figura 10. O usuário deverá confirmar para prosseguir 

com o cadastro. 

Figura 10. Declaração do requerente para acesso ao CultivarWeb 

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

Depois de confirmar, será exibido uma tela informando que o cadastro de usuário foi 

realizado com sucesso, conforme ilustrado na Figura 11. 

Figura 11. Finalização do cadastro no portal CultivarWeb 

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

Uma vez finalizado o cadastro, de posse do login (e-mail cadastrado) e senha, o usuário 

deve acessar novamente o site inicial, conforme ilustração nas Figuras 12 e 13. Perceba que 

após acessado, o sistema possibilita o RNC43 e a Proteção de Cultivares.  

                                                           
43REGISTRO NACIONAL DE CULTIVARES: O Registro Nacional de Cultivares - RNC tem por finalidade 

habilitar previamente cultivares e espécies para a produção e a comercialização de sementes e mudas no País, 

independente do grupo a que pertencem - florestais, forrageiras, frutíferas, grandes culturas, olerícolas, 
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Ressalta-se mais uma vez que o objetivo do Presente Manual é demonstrar o pedido 

de Proteção de Cultivares - SNPC. 

 

Figura 12. Sistema CultivarWeb 

 

http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/index.php 

 
Fonte: MAPA, 2019 

 

Figura 13. Sistema CultivarWeb - logado 

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

10.5 - Iniciando um Pedido de Proteção de Cultivar 

 

Sabe-se que o caminho para se criar uma nova variedade de planta é longo e complexo 

até o ponto da solicitação de proteção da cultivar.  

                                                           
ornamentais e outros. Atualmente, o RNC é regido pela Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, regulamentado pelo 

Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004 (BRASIL, MAPA, 2011). 
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Conforme já mencionado, a solicitação de proteção de uma cultivar vegetal no Brasil 

é realizada mediante o preenchimento e encaminhamento de formulário e anexos por meio 

eletrônico (via sistema CultivarWeb). Depois de acessado o portal CultivarWeb o primeiro 

passo é acessar o menu principal e selecionar a opção “Proteção de Cultivares”, conforme 

demonstrado na Figura 14. Depois selecione a opção “Novo Requerimento”, conforme Figura 

15. 

Figura 14. Iniciando o pedido de Proteção de Cultivares  

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

Figura 15. Novo Requerimento 

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

Após clicar em Novo Requerimento, será disponibilizado uma série de informações 

que o usuário deve ler e, ao final da tela, marcar campo específico declarando que leu e está 

ciente que o e-mail de acesso ao CultivarWeb é o login do usuário e que a senha é de uso 

exclusivo e intransferível, sendo considerada a assinatura eletrônica para todos os efeitos legais 
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dos atos efetuados nos pedidos de proteção, nos termos dos Decretos 8.539/2015, 8.638/2016 e 

9.094/2017, conforme ilustrado na Figura 16. 

 

Figura 16. Informações Iniciais de um Novo Requerimento 

 

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

Feito a leitura, selecionados a opção de ciência e a tarja verde “Preencher 

REQUERIMENTO DE PROTEÇÃO DE CULTIVAR”, conforme ilustrado na Figura 17, é 

disponibilizado o sistema para preenchimento de informações e envio da documentação 

necessária à Proteção da Cultivar, conforme será detalhado. 
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Figura 17. Ciência das regras de uso de login e senha  

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

O Sistema é bastante intuitivo e de fácil preenchimento, entretanto o usuário deve fazer 

o download de alguns formulários do site do SNPC: 

1)    Formulário 1– Requerimento de Proteção de Cultivar: Deve ser acessado pelo próprio 

programa CultivarWeb, efetuando o cadastramento e preenchendo o pedido de proteção de 

cultivar, conforme Figura 19. Além do preenchimento, é obrigatório preenchido, assinado e 

anexado ao sistema os seguintes formulários/documentos em formato PDF: 

2)    Formulário 2 – Relatório Técnico: Deve ser efetuado o download44 do arquivo que deve 

ser preenchido, assinado pelo Responsável Técnico e digitalizado em formato PDF para que 

possa ser enviado via sistema CultivarWeb. 

3)    Formulário 3 – Descritores Mínimos: Também deve-se efetuar o download45 do 

formulário, que deve ser preenchido, assinado pelo Responsável Técnico e digitalizado em 

formato PDF para que possa ser enviado via sistema CultivarWeb. Deve-se selecionar o grupo 

da espécie correspondente que se pretende proteger, conforme ilustrado na Figura 16, para ter 

acesso ao formulário específico. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 O download deve ser feito do site do SNPC, no seguinte link: https://www.gov.br/agricultura/pt-

br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-cultivar/formularios-para-protecao-de-

cultivares 
45O download deve ser feito do site do SNPC, no seguinte link: https://www.gov.br/agricultura/pt-

br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-cultivar/formularios-para-protecao-de-

cultivares 
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Figura 18. Espécies passíveis de proteção – Formulário 3 

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

4) Demais documentos: Os demais documentos necessários ao protocolo do pedido 

(Procuração/Contrato Social, fotografia e outros), também devem ser digitalizados em 

formato PDF para encaminhamento, conforme será ilustrado. 

Voltando para o ambiente do Sistema CultivarWeb, deve-se proceder com o 

preenchimento do requerimento da Proteção de Cultivar (itens 1, 2 e 3), inserindo o nome do 

Requerente (s) e definindo o Táxon (Nome botânico e o respectivo nome comum), conforme 

Figuras 19 e 20. 

Ressalta-se que, conforme declaração do usuário ao acessar o sistema, subentende-se 

que quem está acessando é o representante legal, logo, as informações do item 2 já são 

automaticamente preenchidas, conforme Figura 19. 
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Figura 19. Requerimento e Proteção da Cultivar – Itens 1, 2 e 3 

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

Figura 20. Selecionando o Nome botânico 

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 
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Os itens seguintes (4 e 5) tratam respectivamente da denominação proposta para a 

cultivar (identidade) e informações atinentes à obtenção da cultivar, conforme Figura 21. 

Figura 21. Requerimento e Proteção da Cultivar – Itens 4 e 5 

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

Chama-se a atenção para as questões do item 5 (cinco) que tratam do patrimônio 

genético e conhecimento tradicional. O representante legal deverá informar se é uma cultivar 

geneticamente modificada, mediante o envolvimento de técnicas de engenharia genética (sim 

ou não). 

A última questão do item 5 (cinco) é pergunta se, nos termos da Lei n. º 13.123/15, 

para a obtenção das cultivares em questão, foi acessado patrimônio genético nacional, ou 

conhecimento tradicional associado, a partir de 30/06/2000.  

Caso não tenha havido acesso ao patrimônio genético nacional ou conhecimento 

tradicional associado, a partir da data informada, deve-se simplesmente selecionar a opção 

“não”; caso tenha ocorrido acesso, deve-se selecionar a opção “sim”. Nessa hipótese o sistema 

CultivarWeb (que é intuitivo) se expande e abre nova janela para que seja preenchido as 

informações sobre o número de cadastro junto ao CGEN46 e a data de autorização de acesso. 

                                                           
46 CGEN: Conselho de Gestão do Patrimônio Genético.  O CGEN é um órgão colegiado de caráter deliberativo, 

normativo, consultivo e recursal, criado pela Lei nº 13.123, de 2015, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, 

é integrado por vinte conselheiros, sendo onze representantes de órgãos da administração pública federal e nove 

representantes da sociedade civil, conforme disposto no art. 7º do Decreto nº 8.772, de 2016. 

O CGEN é presidido pelo Ministério do Meio Ambiente. 
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Em seguida o usuário deverá preencher os itens 6, 7 e 8, conforme ilustrado na Figura 

22. Chamamos a atenção para o item 7, que trata de direito de prioridade. 

O direito de prioridade pode ser solicitado pelo requerente selecionando a opção do 

item 7: “Eu, Requerente, desejo reivindicar o benefício do direito de prioridade relacionado a 

pedido de proteção desta cultivar, solicitado em”. Nessa hipótese devem ser preenchidos o 

nome do País, data, Denominação e tipo de proteção já solicitado em outros países. 

De acordo com esse direito, se o obtentor tiver entrado com o pedido de proteção de 

determinada cultivar em um país-membro da UPOV, ele terá até 01 (um) ano após o depósito 

do pedido para solicitar a proteção da mesma cultivar em qualquer outro país-membro, 

usufruindo de condições especiais quanto à novidade, à distinguibilidade e à denominação 

proposta. 

 

Figura 22. Requerimento e Proteção da Cultivar – Itens 6, 7 e 8 

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

O item 9 (Figura 23) é bem enfático pois o requerente deverá informar e declarar, sob 

as penas da lei, que a amostra viva da cultivar objeto da solicitação está sendo mantida à 

disposição do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, em condições ideais de 

conservação, em um endereço específico, que deve ser informado juntamente com os dados da 

pessoa de contato. O não cumprimento desta obrigatoriedade, implica no cancelamento do 

Certificado de Proteção de Cultivares, nos termos do art. 42 da Lei no 9.456, de 1997. 
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Depois de encaminhado o pedido de proteção da cultivar, é possível o preenchimento 

e encaminhamento de formulário atinente à amostra viva. Para algumas espécies vegetais é 

obrigatório o envio da amostra viva.  

A amostra física, em boas condições conforme os critérios estipulados pelo SNPC, 

deve ser enviada para o endereço do LADIC – Laboratório de Análise, Diferenciação e 

Caracterização de Cultivares, indicado por ocasião do encaminhamento do mencionado 

formulário na plataforma CultivarWeb. 

Recomenda-se o encaminhamento da amostra viva, quando for o caso (tanto física e 

preenchimento do formulário de amostra viva), logo após o protocolo do pedido de proteção da 

cultivar. O Resultado da análise pode ser acompanhado pelo próprio portal CultivarWeb (área 

restrita do usuário). 

No item 10 deve ser respondido se a denominação proposta para a cultivar é, no todo 

ou em parte, marca relacionada à área vegetal registrada junto ao INPI47. Não é obrigatório o 

registro da marca relativa à denominação da cultivar. 

 

Figura 23. Requerimento e Proteção da Cultivar – Itens 9 e 10 
 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

Os anexos obrigatórios (Formulário 2 – Relatório Técnico e Formulário 3 – Tabela de 

descritores da Cultivar, conforme visto neste Manual Técnico), são enviados através do próprio 

CultivarWeb, conforme indicado na Figura 24. Adicionalmente devem ser anexados a 

Procuração, Comprovante de identificação ou representação, conforme o caso. 

                                                           
47 INPI – Instituto Nacional de Proteção Industrial. A denominação de uma cultivar também pode ser protegida 

através do registro de marca, que é uma espécie de direito de Propriedade Industrial. 
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Figura 24. Anexos Obrigatórios  

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

O último segmento são os anexos complementares, tais como Relatório Técnico 

Complementar, fotos, dentre outros, conforme demonstrado na Figura 25. Estes anexos são 

opcionais. 

 

Figura 25. Anexos complementares (opcionais) 

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

Após o preenchimento integral do formulário eletrônico e anexação dos documentos 

pertinentes, é necessário salvar ou enviar o pedido de proteção da cultivar. O requerente deverá 

fazer Declaração juramentada e Termo de utilização, selecionando os dois campos conforme 

indicados na Figura 26. 
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A Declaração Juramentada consiste no Requerente declarar que a cultivar apresentada 

é distinta, homogênea e estável, conforme o art. 3º da Lei 9.456/97, e, sob as penas da lei, que 

as informações prestadas nos formulários e nos documentos a esses anexos, são completas e 

corretas e correspondem à cultivar descrita e cuja denominação foi anteriormente indicada, 

estando ciente de que responde civil e penalmente pelas declarações prestadas. 

No Termo de Utilização o Requerente declara ciência que o e-mail de acesso ao 

CultivarWeb é o seu login e que a sua senha é de uso exclusivo e intransferível, sendo 

considerada a assinatura eletrônica para todos os efeitos legais dos atos efetuados nos pedidos 

de proteção, nos termos dos Decretos 8.539/2015, 8.638/2016 e 9.094/2017. 

 

Figura 26. Declaração Juramentada e Termo de Utilização 

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

Ao clicar em “Enviar Pedido” o usuário irá visualizar todo o pedido registrado, para, 

então, “Confirmar” o seu efetivo envio. Após este procedimento, será gerado o número do 

processo relativo ao pedido de proteção da cultivar. 

Posteriormente ao envio do pedido e ao devido pagamento da GRU referente ao pedido 

de proteção48 a demanda passará por verificação, podendo resultar no indeferimento da 

solicitação ou emissão do Certificado de Proteção de Cultivar.  

Atenção: A falta de documentos ou do pagamento da taxa acarretará arquivamento do 

pedido, conforme dispõe o §5º, do Art. 18, da Lei de Proteção de Cultivares (nº 9.456/1997). 

A Figura 27 ilustra o modelo de Certificado de Proteção de Cultivar, que pode ser 

acessado através da área pública do portal CultivarWeb. 

 

                                                           
48 Será melhor detalhado no tópico deste Manual Técnico denominado: “TABELA DE RETRIBUIÇÃO DOS 

SERVIÇOS E DE ANUIDADE” 
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Figura 27. Modelo do Certificado de Proteção de Cultivar 

 

 
 
Fonte: MAPA – CultivarWeb, 2019. 

 

10.6 Check-List da documentação necessária para registro da Cultivar 

 

A LPC determina que, além do requerimento (que conforme tratado neste Manual 

Técnico é feito de forma eletrônica, no portal do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento através do sistema CultivarWeb), o pedido de proteção, no Brasil, só poderá se 

referir a uma única cultivar, e conterá, conforme já visto, Formulários 2 e 3, além de 

documentos complementares.  O pedido enviado é protocolado automaticamente e uma taxa, 

relativa ao Requerimento, é gerada para pagamento em até 30 (trinta) dias.  

Em síntese, as informações e documentos necessários à realização do pedido de 

Proteção de uma Cultivar no Brasil são os seguintes: 

 A espécie botânica; 

 O nome da cultivar; 

 A origem genética; 

 Relatório descritivo mediante preenchimento de todos os descritores exigidos; 

 Declaração garantindo a existência de amostra viva à disposição do órgão competente e 

sua localização para eventual exame; 

 O nome e o endereço do requerente e dos melhoristas; 
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 Comprovação das características de DHE49, para as cultivares nacionais e estrangeiras; 

 Relatório de outros descritores indicativos de sua distinguibilidade, homogeneidade e 

estabilidade, ou a comprovação da efetivação, pelo requerente, de ensaios com a cultivar junto 

com controles específicos ou designados pelo órgão competente; 

 Prova do pagamento da taxa de pedido de proteção50; 

 Declaração quanto à existência de comercialização da cultivar no País ou no exterior; 

 Declaração quanto à existência, em outro país, de proteção, pedido de proteção ou de 

qualquer requerimento de direito de prioridade, referente a cultivar cuja proteção esteja sendo 

requerida; e 

 Extrato capaz de identificar o objeto do pedido. 

11 - TABELA DE RETRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS E DE ANUIDADES 

 

O pagamento das taxas de Proteção de Cultivares deve ser efetuado por meio da Guia 

de Recolhimento da União (GRU), que deve ser emitida na própria plataforma CultivarWeb, 

conforme será ilustrado. 

Os valores das taxas de proteção de cultivares foram definidos pela Portaria nº 503, de 

3 de dezembro de 1997, conforme listados na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Retribuição dos principais serviços de proteção de cultivar 

 

Serviço Valor (R$) 
Pedidos de Proteção (Valor para cada pedido) R$ 200,00 

Emissão de Certificado Provisório de Proteção R$ 600,00 

Anuidade para manutenção da proteção R$ 400,00 

Anuidade para manutenção da proteção - No caso do solicitante ser também fiel 

depositário da amostra viva 

R$ 320,00 

Transferência de titularidade R$ 600,00 

Alteração de denominação, razão social e outras alterações no Certificado de Proteção R$ 200,00 

Emissão de 2ª via de Certificado (valor por Certificado) R$ 50,00 

Fonte: MAPA, 2019. 

 

                                                           
49DHE: Teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade. Este é um importante requisito que a cultivar 

precisa atender para estar apta à proteção é a distinguibilidade juntamente com a homogeneidade e a estabilidade 

que formam o tripé de requisitos técnicos – chamados Testes de DHE – para proteção pelo sistema da União 

Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), em qualquer país do mundo. Segundo a legislação 

brasileira, esses testes são de responsabilidade do requerente da proteção e devem ser entregues por ocasião da 

apresentação do pedido de proteção da cultivar. 
50GRU – Guia de Recolhimento da União. Este tópico é tratado em seção especifica deste Manual. 
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O pagamento das anuidades pela proteção da cultivar é obrigatório e deverá ser 

feito a partir do exercício seguinte ao da data da concessão do Certificado de Proteção. 

A GRU ficará disponível no próprio sistema CultivarWeb após o envio de um novo 

Requerimento de Proteção de Cultivar. Para ter acesso ao mencionado documento, deve-se 

seguir os passos ilustrados na Figura 28. 

 

Figura 28. Gerar GRU para pagamento do pedido de Proteção de Cultivar 

 

 
Fonte: MAPA, 2019. 

 

 

12 - FLUXOGRAMA DA SOLICITAÇÃO DE REGISTRO NACIONAL DE CULTIVAR 

 

O caminho que um pedido de proteção de cultivar percorre pode ser resumido pelo 

fluxograma demonstrado na Figura 29. 

Ressalta-se que atualmente, conforme já abordado neste Manual, a protocolização é 

feita via internet, na plataforma CultivarWeb. 
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Figura 29. Fluxograma do pedido de proteção de cultivar 

 

 
Fonte: Mapa, 2019. 

 

13 - ANÁLISE DO PEDIDO DE REGISTRO NACIONAL DE CULTIVAR 

 

O processo com o requerimento de proteção de cultivar permanece integralmente 

disponível na plataforma CultivarWeb, no perfil restrito do representante legal que enviou o 

requerimento.  
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Protocolizado o pedido de proteção de cultivar, de acordo com o regulamento51, 

proceder-se-á a análise para verificação das exigências legais e técnicas, notadamente quanto 

aos descritores indicativos das características de DHE, comprovação da efetivação de testes e 

ensaios com a cultivar, dentre outros. 

Todos os procedimentos são realizados de forma eletrônica. O interessado é notificado 

por e-mail a cada movimentação processual e deve acessar a plataforma para tomar 

conhecimento de eventuais pendências, através de documentos expedidos pelo SNPC nos 

respectivos processos. Além disso o acompanhamento favorece responder diligências dentro 

dos prazos, encaminhar informações ou comunicações, bem como gerenciar as taxas 

agendadas.  

 14 - LEGISLAÇÃO E NORMAS QUE TRATAM DE CULTIVARES 

 

Conforme já mencionado neste Manual Técnico, a principal Legislação brasileira 

sobre proteção de cultivares é a Lei n. º 9.456, sancionada em 25 de abril de 1997 e 

regulamentada em 5 de novembro do mesmo ano através do Decreto n.º 2.366. A mencionada 

Lei fortalece e padroniza os direitos de Propriedade Intelectual no Brasil relativo a Proteção Sui 

Generis de cultivar.  A lei considera a cultivar um bem móvel para todos os efeitos legais. 

No Quadro 2 apresenta-se a Legislação e as principais normas ligadas ao tema cultivar, 

no Brasil. 

Quadro 2. Legislação e Normas relacionadas com cultivar  

LEI / NORMA / ATO FINALIDADE / OBJETIVO 

Lei n.º 9.456, de 25 de 

abril de 1997 

Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. 

Lei n.º 10.711, de 5 de 

agosto de 2003 

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. 

Decreto n.º 2.366, de 5 de 

novembro de 199752. 

Regulamenta a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Proteção de 

Cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC. 

Decreto n.º 5.153, de 23 de 

julho de 2004 

Aprova o Regulamento da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, que dispõe 

sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas – SNSM. 

Instrução Normativa n.º 

13, de 27 de maio de 2019 

Aprovar os formulários necessários para o requerimento de proteção de cultivar 

e para o relatório técnico descritivo de obtenção de cultivar, de que tratam os 

                                                           
51 Decreto n. 2.366/1997 - Regulamenta a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Proteção de Cultivares, 

dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, e dá outras providências. 
52 O Decreto 2.366/1997 é elencado no âmbito do Decreto n.º 10.087, de 5 de novembro de 2019, que declara a 

revogação, para os fins do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, de decretos 

normativos. 
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Anexos I e II da presente Instrução Normativa, bem como suas instruções para 

preenchimento. 

Decreto Legislativo nº 28, 

de 1999 

Aprova o texto da Convenção Internacional para a Proteção de Obtenções 

vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 

1972 e 23 de outubro de 1978. 

Decreto n.º 3.109, de 30 de 

junho de 1999 

Promulga a Convenção internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, 

de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 

23 de outubro de 1978. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 30 ilustra os principais marcos legais relacionados à proteção de cultivares 

no Brasil, deste a adesão ao acordo TRIPS até a instituição da Lei de Inovação Tecnológica. 

 

Figura 30. Principais marcos legais relacionados à proteção de cultivares no Brasil 

 

 
Fonte: MAPA, 2011. 

 

 

Orienta-se que os interessados sobre a temática cultivar se iterem de maiores 

informações técnicas através do site do SNPC53 ou através do endereço eletrônico:  

snpc@agricultura.gov.br.  

                                                           
53Site:http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-cultivar ou 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-cultivar 

 

mailto:snpc@agricultura.gov.br
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É importante conhecer, também, de forma integral, toda legislação vigente, normas e 

regulamentos relativos à temática tratada neste Manual. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS AO MANUAL TÉCNICO 
 

A partir da elaboração deste Manual Técnico de Registro de Indicação Geográfica e 

Proteção de Cultivar, pretende-se contribuir na difusão de conhecimentos técnicos para a 

sociedade. O Manual Técnico foi dividido em dois segmentos: Indicação Geográfica e Cultivar. 

O primeiro segmento tratou de todo processo de articulação e solicitação do 

reconhecimento de uma Indicação Geográfica junto ao Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual. O segundo segmento do Manual tratou da proteção de cultivar. Foi verificado que 

a mencionada proteção se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, 

considerado bem móvel para todos os efeitos legais e a única forma de proteção de cultivares. 

A leitura desse manual técnico não isenta o leitor de verificar possíveis atualização de 

legislação e normas atinentes aos assuntos tratados.  

A ideia principal é oferecer um documento técnico como uma ferramenta que oriente 

eventuais interessados na proteção intelectual de Indicação Geográfica ou proteção de cultivar, 

conforme abordado ao longo do Manual. 

O Manual compila desde questões mais conceituais até aspectos práticos de todo 

processo de articulação e solicitação do registro da IG e proteção de cultivar, demonstrando a 

estrutura informacional dos órgãos de Registro (INPI e SNPC), telas dos sistemas web, listagem 

de documentos necessários ao pedido de proteção e diversos outras questões que podem auxiliar 

interessados no tema. 

Conclui-se que este Manual Técnico de Registro de Indicação Geográfica e Proteção 

de Cultivar pode servir de ferramenta para agricultores, estudantes, pesquisadores, instituições 

e demais interessados na temática abordada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO MESTRADO 

 

O objetivo central deste trabalho foi investigar até que ponto a IG instrumentaliza o 

desenvolvimento territorial e a proteção de comunidades locais além de apontar os desafios e 

as potencialidades no munícipio de Tomé-Açú, nesta temática. Foi realizado estudo de caso do 

projeto de implementação da IG do cacau de Tomé-Açú como tentativa de evidenciar a 

mencionada instrumentalização. Foram realizados estudos exploratórios, bibliográficos, 

aplicação de questionários e realização de entrevistas. 

Com este trabalho, espera-se contribuir na difusão e democratização do conhecimento 

técnico e indução de novas possibilidades de IG no Estado do Pará, sobretudo nas regiões sul e 

sudeste desse Estado, que atualmente não detém nenhum registro de IG. 

Notadamente no caso do primeiro capítulo, foi abordado a IG como um instrumento 

de desenvolvimento e proteção de comunidades locais, tendo como recorte espacial e caso 

concreto da IG do cacau de Tomé-Açú. 

As Indicações Geográficas têm se demonstrado capazes de fomentar a valorização de 

recursos territoriais, impulsionando, com isso, determinadas cadeias produtivas. O grande 

desafio para os atores territoriais de uma IG é fazer com que haja agregação de valor ao produto 

ou serviço. Ao analisar o resultado da pesquisa, ficou evidenciado que a construção de um 

projeto de IG não é algo simples e, quando não se considera os produtores como protagonistas 

do processo, gera-se uma falsa percepção do fortalecimento da cooperação com incidência de 

eventuais conflitos. 

A partir da análise dos dados e demais informações pesquisadas, é possível verificar 

que, na percepção dos entrevistados, a principal razão da implementação da IG é a possibilidade 

da existência de um instrumento oficial que demonstre a origem do produto. Adicionalmente, 

também há entendimento de que o desenvolvimento territorial e a inovações no processo de 

produção e comercialização do produto foram outros motivos para a implementação da IG. 

Um elemento importante constatado é que mais da metade dos entrevistados 

afirmaram não terem participado do processo de articulação da IG. Se considerarmos que a 

grande maioria dos atores envolvidos na pesquisa eram agricultores ou produtores rurais, talvez 

não seja exagero afirmar que não houve protagonismo do elo mais importante do processo. 

A Indicação Geográfica, como já foi amplamente abordada neste estudo, pode estar 

ligada aos aspectos de desenvolvimento territorial, produção sustentável, fortalecimento da 

cadeia produtiva, fomento ao turismo e diversas outras potencialidades. 
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A maioria dos entrevistados acreditam na potencialidade que a IG do cacau de Tomé-

Açú pode trazer no campo do desenvolvimento sustentável e da fixação dos produtores em suas 

propriedades. Isso demonstra que a IG pode ser considerada uma ferramenta indutora da 

proteção de comunidades locais, embora os entrevistados não acreditem que já haja grandes 

benefícios que possam ser apontados como advindos do processo de implantação da IG, 

sobretudo econômicos. 

Mais da metade dos entrevistados afirmaram que não houve uma participação do poder 

público ou que esta participação teria sido muito baixa, em relação ao projeto da IG. A carência 

de IG’s no estado do Pará pode ser explicada pela falta de implementação de políticas públicas 

institucionais que favoreça a articulação Estado e Sociedade, em detrimento do 

desenvolvimento territorial e da proteção de comunidades locais. 

Foram apontadas novas potencialidades de Indicação Geográfica no território estudado 

e os agricultores e produtores rurais são bastante heterógenos em relação às impressões gerais 

que têm de todo o processo de implementação da IG. Percebe-se grupos mais ou menos 

otimistas em relação às perspectivas econômicas da IG do cacau de Tomé-Açú.    

Em relação ao segundo Capítulo, manual técnico de Indicação Geográfica e Cultivar, 

não há pretensão e nem competência institucional para substituir as orientações técnicas, guias, 

normas e demais direcionamentos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (IG) e do 

Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (Cultivar). 

O Principal objetivo do Manual Técnico é a difusão do conhecimento para diversos 

segmentos sociais que possam se interessar pelo tema. A produção também visa contribuir com 

as políticas de inovação tecnológica de Instituições de Ensino e Pesquisa bem como 

pesquisadores que desejarem compreender de forma macro todo o processo de pedido de 

Registro de Indicação Geográfica ou Proteção de Cultivar.  

Por fim, compete concluir que as Indicações Geográficas podem ser promotoras do 

processo de desenvolvimento territorial e proteção de comunidades locais, mas, para que isso 

ocorra, é imprescindível a participação da sociedade organizada em todas as etapas do projeto 

de implementação da IG e que os produtores ou prestadores de serviços sejam elevados a 

protagonistas do processo, com ampla e irrestrita participação, com intuito de gerar cooperação 

efetiva na busca do objetivo comum.   

A título de recomendação, novas pesquisas e abordagens poderiam ser realizadas sobre 

o projeto da IG do cacau de Tomé-Açú com intuito de averiguar aspectos ligados ao 

desenvolvimento territorial e o nível de contribuição na proteção de comunidades locais.  
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Apêndice – A 

 

Questionário -  IG do Cacau de Tomé-Açu 

 

Título do Trabalho: 

Indicação Geográfica como instrumento de desenvolvimento territorial e proteção de 

comunidades locais: desafios e potencialidades no Estado do Pará 

Nome do entrevistado (a):  

Ocupação:  

Organização/Entidade:  

Data da entrevista:  Localidade:  

 

PERGUNTAS DA ENTREVISTA 

1 – Qual (is) a (s) principal (is) razão (ões) que levou (aram) os produtores a buscarem o 

reconhecimento da Indicação Geográfica para o cacau de Tomé Açú? (Pode marcar mais de 

uma opção) 

[    ] - Desenvolvimento Territorial 

[    ] - Evitar Êxodo Rural – Proteção de comunidades tradicionais/locais 

[    ] - Ter um instrumento oficial, que demonstre, através do Certificado de Indicação de 

Procedência, a origem do cacau de Tomé Açú 

[    ] – Uma forma de inovação no processo de produção e comercialização  

[    ] - Outros. Especificar. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2 – Qual o nível de sua participação ou da organização que você representa no processo de 

reconhecimento de IG do cacau de Tomé Açú? 

1 – Nenhuma 2 - Baixa 3 – Média 4 – Alta 5 – Decisiva 

     

 

3 – Na sua opinião, qual o grau de dificuldade da articulação e mobilização dos atores 

(Produtores, Técnicos, Instituições e outros), que se envolveram no processo da Indicação 

Geográfica: 

1 – Nenhuma 2 - Baixa 3 – Média 4 – Alta 5 – Complexa 
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3.1 - Quais foram as principais dificuldades encontradas?  

__________________________________________________________________________ 

3.2 - Estas articulações fortaleceram o espírito de cooperação dos produtores de cacau do 

munícipio de Tomé Açú? 

[    ] sim     [    ] não       [    ] não sei informar                            

4 – Qual nível de participação do poder público de uma forma geral (federal, estadual ou 

municipal), no processo de Indicação Geográfica do cacau de Tomé Açú? 

1 – Nenhuma 2 - Baixa 3 – Média 4 – Alta 5 – Decisiva 

     

 

5 – Embora o Registro de IG do cacau de Tomé Açú seja relativamente recente, na sua visão, 

qual o impacto que esta Indicação Geográfica pode trazer para o processo de desenvolvimento 

econômico e social dos produtores de cacau da área de abrangência da IG? 

1 – Nenhum 2 - Baixo 3 – Médio 4 – Alto 5 – Muito alto 

     

 

6 – Você acredita que esta Indicação Geográfica irá contribuir na proteção das comunidades 

tradicionais, no sentido do desenvolvimento sustentável e fixação dos produtores em suas 

propriedades (evitando o êxodo rural)? 

1 – Não 

acredito 

2 – Acredito 

pouco 

3 – Acredito em 

parte 

4 – Acredito 5 – Acredito 

fortemente 

     

 

7 – Concretamente, já há algum benefício aos produtores de cacau de Tomé Açú, que, na sua 

opinião, advém da Indicação Geográfica?  

[    ] sim    [    ] não      [    ] não sei informar 

7.1 Caso a resposta seja “sim”, poderia citá-lo (s)?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8 – Você sabe se existe alguma articulação no sentido de novas solicitações de registro de IG 

de outros produtos ou serviços, nesta região ou no Estado do Pará?  

[    ] sim    [    ] não    [    ] não sei informar 

8.1 poderia citá-lo (s)? 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

9 – Tem algo a mais que você queira citar ou mencionar referente a Indicação Geográfica do 

cacau de Tomé Açú? 

[    ] sim    [    ] não    [    ] não sei informar 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
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Apêndice – B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) e/ou participar na pesquisa 

de campo referente ao Projeto/Pesquisa intitulado “Indicação Geográfica como instrumento 

de desenvolvimento territorial e proteção de comunidades locais: desafios e 

potencialidades no Estado do Pará” desenvolvido pelo discente de Pós-Graduação 

(Mestrado) Manoel Enio Almeida Aguiar. Fui informado (a), ainda, de que a aplicação de 

questionário e entrevistas também está sendo feita, de forma colaborativa, pelo Sr. André Luiz 

dos Santos, e que a pesquisa é orientada pelos seguintes Professores: Profa. Dra. Andréa Hentz 

de Mello; Prof. Dr. Sidnei Cerqueira dos Santos e Prof. Dr. Franco Jefferds dos S. Silva, todos da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) a quem poderei contatar / consultar a 

qualquer momento que julgar necessário através do telefone n.º (094) 2101-7100 ou e-mails: 

andreahentz@unifesspa.edu.br; e sidnei.cerqueira@unifesspa.edu.br; franco.silva@unifesspa.e 

du.br . Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da 

pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas 

gerais é “Avaliar até que ponto a Indicação Geográfica favorece o desenvolvimento 

territorial e a proteção de comunidades locais no estado do Pará”. Fui esclarecido (a) de 

que os usos das informações por mim oferecidas estão em conformidade com as normas éticas 

destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos. Minha colaboração se fará por meio de 

entrevista ou aplicação de questionário semiestruturado a ser concedida a partir da assinatura 

desta autorização. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo (a) pesquisador 

(a) e/ou seu (s) orientador (es) / coordenador (es). 

Fui ainda informado (a) de que posso me retirar desse (a) estudo / pesquisa a qualquer momento, 

sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

_________________________, ____ de _________________ de _____ 

 

Assinatura do(a) participante: __________________________________________ 

 

Assinatura do (a) pesquisador (a): _______________________________________ 
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Apêndice – C 

 

DOCUMENTO SUPLEMENTAR AO ARTIGO:  

Indicação Geográfica do cacau de Tomé-Açu como indutora do desenvolvimento e da 

proteção de comunidades locais  

Introdução 

 

Este documento apresenta informações relevantes atinentes a pesquisa realizada sobre 

IG do cacau de Tomé-Açu como indutora do desenvolvimento e da proteção de comunidades 

locais. Além de informações conceituais sobre o tema, o presente documento também traz 

oralidades dos entrevistados não dispostas no artigo e outros importantes apontamentos e 

reflexões.  

Para uma melhor sistematização das informações, o documento é dividido por seções. 

 

Território de abrangência da IG do cacau de Tomé-Açú 

 

O território de abrangência da IG do cacau de Tomé-Açú é compreendido por toda 

extensão do município de Tomé-Açú, Estado do Pará. Rocha Filho (2017) afirma que uma IG 

deve abarcar tanto o nome geográfico do local como o do bem que de lá emana. 

Importante pontuar a visão de Cruz (2017) que entende o recorte espacial (área 

delimitada da IG), não como algo aleatório, mas como um forte componente político, na medida 

em que define quem está dentro ou fora da área da IG.  

Nesse sentido, nota-se que o delineamento apenas do território do município de Tomé-

Açú para implementação da IG do cacau foi uma decisão política dos atores envolvidos no 

processo, em função de que a microrregião do nordeste paraense, onde está situado o município 

de Tomé-Açú, congrega outros municípios produtores de cacau. 

Para entender o contexto da IG do cacau de Tomé-Açú, precisamos compreender 

brevemente a história desse município, que é originário de índios Tembé, colonizado pelos 

portugueses, com negros escravos trazidos da África e seus descendentes quilombolas, com sua 

transformação agroeconômica feita pelos imigrantes japoneses, com trabalho de cametaenses, 

nordestinos e outros trabalhadores. Os ciclos econômicos foram resultantes da agricultura e da 

exploração florestal: produção de arroz (Oryza sativa) e hortaliças, pimenta-do-reino (Piper 

nigrum), extração de madeira, sistema de consórcio, cultivo de cacau (Theobroma cacao), 

dendeicultura (Elaeis guineenses) e sistema agroflorestal. 
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 Considerando que a partir da realização da pesquisa identificou-se que grande parte dos 

produtores rurais de cacau do município de Tomé-Açú são imigrantes japoneses e seus 

descendentes, cabe fazer um breve recorte histórico do início do processo de imigração 

japonesa. 

No ano de 1926, uma equipe técnica chamada Missão Científica Japonesa, composta de 

9 (nove) pessoas, chegou em Belém/PA, para fazer estudos e escolher área de terra para 

implantar colônias agrícolas de japoneses no Pará. Após considerar as áreas das regiões do 

Guamá e Capim impróprias para a colonização, o então governador do Estado do Pará, Dionísio 

Bentes, autorizou, em 1928, a colonização de 600 mil hectares em Tomé-Açú (região do Acará), 

através da lei estadual 2.746. O início oficial da imigração japonesa, para Tomé-Açú, data de 

22 de setembro de 1929, com a chegada dos primeiros japoneses, aumentando 

consideravelmente a partir do período que antecedeu a segunda guerra mundial até o período 

do pós-guerra, fazendo com que Tomé-Açú se transformasse na terceira maior colônia japonesa 

do Brasil e a primeira colônia japonesa da Amazônia (SILVA, 2018).  

 

Contexto da IG no Sistema Agroflorestal de Tomé-Açú – SAFTA 

A ideia de Sistema Agroflorestal – SAF no município de Tomé-Açú, surgiu a partir da 

década de 70. Com o declínio da pimenta-do-reino, houve a necessidade de diversificar a 

produção agrícola. O Sistema se propagou e hoje consiste na prática de cultivar, de forma 

conjugada, agricultura, fruticultura, piscicultura e até apicultura. Em linhas gerais, o SAF imita 

a floresta e integra uma serie de alternativas, permitindo uma diversidade de possibilidades 

agroflorestais, reduzindo os custos e o tamanho da área cultivada (SILVA, 2018). Para o atual 

Secretário de Agricultura do Município, em geral, a cultura do cacau de Tomé-Açú está dentro 

do Sistema Agroflorestal. 

Durante a pesquisa de Campo foram identificados vários SAFTA’s que conjugam 

árvores de lei com o cultivo de cacau e outras culturas. A partir da realização deste trabalho, 

percebeu-se que os maiores produtores de cacau do município são japoneses ou descendentes 

de migrantes japoneses e seguem com o sistema Agroflorestal, inclusive com a conjugação forte 

do cultivo de cacau no âmbito do mencionado sistema, como é o caso do produtor rural que 

denominamos M.K. A Figura 1 demonstra um Sistema Agroflorestal consorciado com diversos 

cultivos, inclusive cacau. 
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Figura 1 (A e B): Vista de um Sistema Agroflorestal em Tomé-Açú, Pará – Propriedade do 

Sr. M.K. 

 

Fonte: Autores a partir da pesquisa de campo (2019; 2020) 
 

 

Fomento governamental ao cultivo de cacau em Tomé-Açú 

O Governo Brasileiro, através da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

(CEPLAC), órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, criado em 1957, 

atua no município de Tomé-Açú desde o ano de 1978. Com escritório instalado em 1980 

permanece até a presente data fomentando o cultivo do cacau. Com uma área plantada de 3.770 

(três mil e setecentos e setenta) hectares (IBGE, 2017), Tomé-Açú tornou-se um importante 

município produtor de cacau do Estado do Pará. Segundo o relato de alguns agricultores, 

somente após a assistência técnica da CEPLAC, nas décadas de 70 e 80, a cultura do cacau 

deslanchou e tornou-se viável do ponto de vista econômico.  

O Secretário de Agricultura do Município, acredita que o município conta com 

aproximadamente quatro milhões de pés de cacau. Segundo censo agropecuário realizado pelo 

IBGE, Tomé-Açú contatava com 650 (seiscentos e cinquenta) estabelecimentos agropecuários 

com 50 (cinquenta) ou mais pés de cacau no ano de 2017 (IBGE, 2017). 

O estado da Bahia durante muito tempo foi o maior produtor de cacau do Brasil, mas, 

em 2017, o Pará passou a deter mais da metade do volume de amêndoas produzidas 

nacionalmente, se tornando, portanto, o maior produtor de amêndoas de cacau do Brasil 

(MODA; BOTEON; RIBEIRO; 2019). 

Segundo a Fundação Amazônia de Ampara a Estudos e Pesquisas do Pará (FAPESPA, 

2017) a lavoura cacaueira no estado do Pará é feita basicamente por pequenos e médios 

agricultores. Embora o município de Tomé-Açú não figure entre os maiores produtores de cacau 

do estado, observa-se que nos últimos anos a produção de cacau, a partir da concepção de 
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lavoura permanente, tem aumentando naquela região, especialmente consorciada nos chamados 

Sistemas Agroflorestais, conforme abordado anteriormente. 

A partir da análise dos indicadores agropecuários e da série histórica da produção e 

comercialização de cacau no estado do Pará, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Agropecuário e de Pesca (SEDAP, 2020), observa-se que no período de 2000 a 2018 o 

município de Tomé-Açú incrementou de forma bastante importante o processo de cultivo, 

comercialização e, consequentemente, o faturamento com a lavoura cacaueira, aparecendo entre 

os dez maiores produtores estaduais, considerando o acumulado na série histórica (2000-2018). 

Se considerarmos somente os anos mais recentes, o município fica entre os 12 (doze) maiores 

produtores do Estado do Pará. 

O município de Tomé-Açú faturou 1,5 milhão de reais no ano 2000 e, em 2018, chegou 

a 19,4 milhões, montante inferior aos dois anos anteriores, 2016 e 2017, onde o volume de 

vendas alcançou 21,9 e 25,5 milhões, respectivamente (SEDAP, 2020). 

As Figuras 2 e 3 demonstram o panorama da produção e comercialização do cacau em 

Tomé-Açú no período do ano 2000 a 2018: 

Figura 2: Quantidade de amêndoa de cacau 

produzida em Tomé-Açú (Toneladas) 

 

Figura 3: Histórico do valor de produção 

do cacau em Tomé-Açú -  2000 a 2018 

 

Fonte: Autores a partir de dados extraídos de 

SEDAP, 2020. 

Fonte: Autores a partir de dados extraídos de 

SEDAP, 2020. 

Além da tendência de crescimento, tanto do volume de produção quanto do faturamento, 

a área plantada ou destinada à colheita do cacau em Tomé-Açú, também aumentou 

consideravelmente, partindo de 2100 (dois mil e cem) hectares no ano de 2000, para 3.770 (três 

mil e setecentos e setenta) hectares em 2018.  

O rendimento médio da produção (quilograma por hectare plantado) cresceu de 550 

(quinhentos e cinquenta) no ano de 2000 para 716 (setecentos e dezesseis), em 2018, 
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demonstrando que houve aperfeiçoamento do processo de cultivo do cacau nas últimas duas 

décadas (SEDAP, 2020). 

Em que pese o crescimento dos últimos 20 anos, o presidente da CAMTA afirmou que 

existe mercado para absorver uma quantidade bem maior de amêndoas de cacau do que já é 

produzido em Tomé-Açú, entretanto, os agricultores e a planta tem seu tempo, pois desde o 

plantio até a colheita, demora entre 3 (três) e 4 (quatro) anos para início da produção, segundo 

o entrevistado. 

Ainda no contexto do fomento governamental, destacamos a atuação do Fórum Técnico 

de Indicação Geográfica e Marcas Coletivas do estado do Pará.  

O Fórum foi criado oficialmente através da Portaria n. 338/2016, publicada no diário 

oficial do estado do Pará em 07 de outubro de 2016 pela Secretaria de estado de Turismo 

(Setur). A Mencionada portaria define, dentre outras coisas, a finalidade, composição e direção 

do Fórum.  

Formado por 33 instituições governamentais e não governamentais, o Fórum foi criado 

com o fim de propor diretrizes à implantação da Política Estadual de Indicação Geográfica. Em 

janeiro de 2019 o Pará teve a sua primeira Indicação de Procedência reconhecida por meio da 

Associação Cultural e de Fomento Agrícola de Tomé Açú (Acta), com a cultura do cacau. 

Atualmente a Secretaria de estado de desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) 

coordenar o Fórum.  

O Fórum tem acompanhado e incentivado praticamente todas as possibilidades de 

Indicações Geográficas no estado do Pará. A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(Unifesspa) é uma das Instituições que compõe o mencionado Fórum. 

  

Implementação da IG do cacau de Tomé-Açú 

Com base nos resultados da entrevista com o atual presidente da CAMTA, que também 

foi presidente da ACTA, identificou-se que foi a CAMTA a entidade que iniciou o processo de 

articulação que resultou na Indicação Geográfica do cacau de Tomé-Açú. A Figura 4 demonstra 

o selo oficial da IG do cacau de Tomé-Açú, com um Sistema Agroflorestal estilizado no centro 

da marca figurativa da Indicação Geográfica. Já a Figura 5 traz o atual presidente da ACTA 

recebendo o certificado original de reconhecimento da IG no escritório do INPI em Goiânia – 

GO, no ano de 2019. 
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Figura 4: Selo oficial da Indicação 

Geográfica do cacau de Tomé-Açú 

 

 

Fonte:<http://www.agricultura.gov.br/assunt

os/sustentabilidade/indicacaogeografica/lista-

de-igs-registradas> Acesso em 08 de março 

de 2020. 

 

Figura 5: Entrega do Selo oficial da IG 

do cacau de Tomé-Açú  

 

 

Fonte:<https://www.jnippak.com.br/2019/agr

icultura-producao-de-cacau-do-municipio-

de-tome-acu-recebe-reconhecimento-da-

indicacao-geografica-ig-pelo-inpi/> Acesso 

em 08 de março de 2020. 

Cabe ressaltar, conforme abordo no artigo, as dificuldades encontradas no processo de 

articulação da IG do cacau de Tomé-Açú, especialmente de mobilização de agricultores e 

produtores rurais na fase inicial do projeto.  

Neste sentido Pellin (2019) afirma que as Universidades possuem um papel importante 

neste processo, pois têm condições de contribuir de maneira efetiva nas discussões, inclusive a 

partir de uma abordagem interdisciplinar, caracterizada por um importante aspecto para 

entender e até estimular as várias dimensões do processo desenvolvimento local e regional. 

O processo de mobilização com vistas a implementação de uma IG, muitas vezes, ocorre 

de forma problemática. Cerdan (2013) faz críticas dirigidas aos trabalhos de implementação de 

uma IG quando é focado de forma excessiva na análise sobre o produto ou a cadeia produtiva, 

sem contextualizar a IG de forma suficiente, identificando a presença de outras atividades e 

serviços, bem como a existência de dinâmicas territoriais sinérgicas ou contraditórias. 

 

Impacto da IG do cacau de Tomé-Açú para Comunidade Local 

A pesquisa estudou a percepção dos entrevistados em relação aos possíveis impactos 

que a IG poderia trazer no processo de desenvolvimento econômico e social dos produtores de 

cacau da área de abrangência da IG (município de Tomé-Açú). Em relação as dificuldades que 

as IG’s têm para se firmarem como instrumento de desenvolvimento, Cruz (2017) explica que: 

As análises das experiências brasileiras apontam que os projetos em que há 

baixa internalização por um grupo quanto ao que seja uma IG e seu 
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funcionamento, têm apresentado mais dificuldades para se efetivar como 

instrumento de proteção, agregação de valor e desenvolvimento territorial.  
 

Locatelli (2016) chama atenção para questões que vão além do aspecto legal das IG’s, 

especialmente para à concretização das potencialidades econômicas que podem advir destes 

signos distintivos, sustentando a necessidade de preparar os protagonistas do processo 

(produtores e prestadores) para uma gestão eficiente da IG. 

Em relação as dificuldades que as IG’s têm para se firmarem como instrumento de 

desenvolvimento, Cruz (2017) explica que: 

As análises das experiências brasileiras apontam que os projetos em que há baixa 

internalização por um grupo quanto ao que seja uma IG e seu funcionamento, têm 

apresentado mais dificuldades para se efetivar como instrumento de proteção, 

agregação de valor e desenvolvimento territorial   

 

Prospecção de produtos ou serviços passíveis de proteção 

 

A pesquisa também prospectou a existência de produto ou serviço que eventualmente 

esteja no centro de novas articulações, visando formalização do processo de solicitação de 

reconhecimento de IG. A maioria dos entrevistados (62%) afirmaram que há articulação em 

andamento para novas IG’s, enquanto 9% acreditam que não há tais processos e 29% não 

souberam informar.  

Outros produtos estiveram e continuam no radar para novas solicitações de registro de 

IG em Tomé-Açú. A pimenta-do-reino (Piper nigrum), açaí (Euterpe oleracea), cupuaçu 

(Theobroma grandiflorum) e cacau (Theobroma cacao) fizeram parte da proposta inicial de 

registro de IG, situação registrada nas oralidades do produtor rural M.K., entretanto, a opção 

final referente ao primeiro pedido foi para o cacau, em função de limitação normativa para se 

reconhecer através de IG, 4 (quatro) produtos de forma concomitante.  

Para o presidente da CAMTA a opção pelo cacau foi em função de haver um peso mais 

forte na relação da cultura do produto com o processo de imigração japonesa para o município 

de Tomé-Açú.  

O produtor rural M.K. relatou que há uma garantia de venda das amêndoas, mesmo que 

o preço seja o mesmo. O produtor afirmou ainda que a IG movimenta e fomenta o turismo na 

região e que o reconhecimento desta desenvolverá toda a cadeia produtiva do cacau de Tomé-

Açú. 
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Percepções adicionais dos entrevistados 

 

Por fim, os entrevistados puderam livremente falar sobre outros aspectos referente a IG 

do cacau de Tomé-Açú não abordados nas questões anteriores. Dentre todos os entrevistados, 

75,53% deixaram impressões positivas e negativas em relação à IG (ainda que, em alguns casos, 

correspondente ao que haviam falado em questões anteriores), enquanto 24,47% não 

apresentaram nenhum relato adicional. Estes relatos estão elencados no Quadro 1.  

 

Quadro 1: Relatos adicionais sobre a IG do cacau de Tomé-Açú - PA. 

Entrevistado Relato 

J.M.PM. 
A IG deve ser aberta para mais pessoas para que de fato este direito atinja os 

Produtores Rurais de cacau de Tomé-Açú. 

J.M. 

A IG de Tomé-Açu irá além da proteção; irá agregar valor para 

comercialização e induzir o enquadramento das exigências do Mercado 

Internacional (Europeu); será pensado ferramentas para a rastreabilidade do 

produto da IG, tal como QR-CODE e embalagem. O Sistema Agroflorestal 

é fator primordial. 

F.S.A. 
Processo muito importante para a valorização do produtor e do saber fazer 

local. 

A.K.I.O. Há muito que se aprender com todo processo de IG pós-concessão. 

A.A.C 
A IG é importante para o comércio, mas ainda não é possível apontar 

benefícios, considerando que a IG foi concedida a pouco tempo. 

R.R. 
Foi bom para o município; uma forma de incentivar os pequenos agricultores 

a cultivarem cacau. 

B.P.C. O cacau é um produto com boa saída. 

T.S. 

Aliado à boa saída do produto, a IG favorece ainda mais comercialização de 

amêndoas de cacau; O Sistema Agroflorestal é muito importante para o 

futuro da IG. 

E.T. A IG poderá potencializar ainda mais a comercialização do cacau. 

O.K.K. 
O aumento do consumo externo nos últimos tempos, torna o cacau com IG 

um bom produto para vender (comercializar). 

M.S.M. 
O Sistema Agroflorestal, comum no município de Tomé-Açú, inclui o 

cultivo de cacau. 

E.S. O embasamento Histórico para buscar a proteção da IG foi primordial. A 

comprovação da história através de um embasamento documental 
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contundente teve um papel fundamental do processo de reconhecimento da 

IG do cacau de Tomé-Açú.  

D.A.S. 

Durante o Processo da IG de Tomé-Açú, a JAICA (Agência de Cooperação 

Internacional do governo Japonês), orientou o registro da marca SAFTA para 

a Cooperativa mista de Tomé-Açú (CAMTA). SAFTA é o Sistema 

Agroflorestal de Tomé-Açú. 

A.T.M. A IG precisa se pagar. 

E.L.O. 
Em breve a IG irá abrir novos mercados, fortalecendo comerciantes e 

produtores locais; uma possível fábrica de chocolates está sendo aguardada. 

J.B.M. Produto de fácil comercialização. 

A.A. A rotatividade dificulta a retenção de capital intelectual para a IG. 

S.S. AACTA caminha para a segunda fase do processo de IG (pós concessão). 

F.R.B.S. 
A IG traz publicidade para a cidade e possibilita novos investimentos; 

Garantia de produção certificada. 

L.M. Produto com boa saída, mas o preço oscila muito. 

M.R. Produto com boa saída; melhor que a pimenta-do-reino. 

E.B. 

Há uma deficiência da sincronização do processo de produção e 

comercialização entre ACTA e CAMTA; Falta a prática de preço justo 

(compradores e produtores). 

M.K. 
O Processo de IG foi articulado de forma individual, sem a efetiva 

participação da coletividade dos agricultores e produtores. 

B.P.D. Produto de fácil comercialização. 

A.S. Existência de mercado para o produto da IG. 

Fonte: Autores a partir das entrevistas realizadas 
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