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Desenvolvendo Produtos e Territórios
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INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

VINHOS DE QUALIDADE
PRODUZIDOS EM REGIÕES DETERMINADAS

O QUE SÃO VINHOS COM INDICAÇÃO 

GEOGRÁFICA?

A Lei da Propriedade Industrial (LPI) brasileira estabelece 

duas espécies de Indicação Geográfica (IG):

!Indicação de Procedência (IP) - 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 produção de 

vinhos. 

!Denominação de Origem (DO) - considera-se 

Denominação de Origem o nome geográfico de país, 

cidade, região ou localidade de seu território, que 

designe vinhos cujas qualidades ou características se 

devam exclusiva ou essencialmente ao meio 

geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. 

Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial -   

INPI reconhecer os pedidos de Indicações Geográficas. 

Tais vinhos são identificados através do rótulo das 

garrafas pelo nome geográfico da IG, seguido do 

qual i f icat ivo “ Indicação de Procedência” ou 

“Denominação de Origem”.

A IG reconhecida pode ser utilizada por todos os 

produtores que atendam aos requisitos estabelecidos na 

normativa de produção aprovada para a respectiva IG. 

Através destes vinhos de qualidade, os produtores 

buscam organizar e qualificar a produção, valorizar a 

origem e o saber-fazer local das regiões delimitadas, bem 

como controlar e promover os vinhos de qualidade junto 

aos consumidores, ganhando  renome nacional e 

internacional.
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NOVAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS DE VINHOS

Na busca de maior competitividade para os vinhos 

brasileiros, projetos de pesquisa estão em desenvolvimento 

para novas Indicações Geográficas: Monte Belo do Sul e 

Pinto Bandeira, localizadas na Serra Gaúcha - RS, e Vale do 

Submédio São Francisco, nos estados da Bahia e 

Pernambuco. Ainda, a IP Vale dos Vinhedos busca agora 

avançar seu nível de qualificação para chegar a produzir 

vinhos com Denominação de Origem. Estes projetos contam 

com o apoio da Finep.

Outras regiões também estão se estruturando para buscar a 

qualificação dos vinhos pelas indicações geográficas.  É o 

caso da Apromontes - Associação de Produtores dos Vinhos 

dos Altos Montes (Flores da Cunha e Nova Pádua) e da 

Afavin -  Associação Farroupilhense dos Produtores de 

Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados (Farroupilha).



Pinto Bandeira
Em fase de desenvolvimento da 
Indicação de Procedência de vinhos, 
Pinto Bandeira agrupa produtores 
situados em uma área geográfica de 
certa altitude, onde o solo e o clima 
mais ameno resultam na colheita 
das uvas mais tardiamente que a 
média da Serra Gaúcha. Pinto 
Bandeira reúne produtores de 
vinhos e espumantes de crescente 
renome. 
Desenvo lv imento ,  Gestão e  
Promoção da IG:  Conselho 
Regulador no âmbito da Asprovinho 
(Associação de Produtores de Vinho 
de Pinto Bandeira).

Vale do Submédio São Francisco
A região situa-se numa nova fronteira mundial de 
produção de vinhos, caracterizada pela 
localização geográfica em baixas latitudes e pelo 
clima tropical. Nas condições climáticas desta 
região a produção de uvas e vinhos ocorre durante 
todo o ano. Um conjunto de variedades de uva se 
adaptaram a estas condições, resultando em 
vinhos e espumantes tropicais originais de 
qualidade. 
Desenvolvimento, Gestão e Promoção da IG: 
Instituto do Vinho do Vale do São Francisco - 
Vinhovasf

Monte Belo do Sul
Os produtores estão implantando e qualificando 
vinícolas na região para a produção de vinhos de 
qualidade com origem controlada, a partir das 
reputadas uvas tradicionalmente produzidas no 
município - maior produtor de uvas viníferas da Serra 
Gaúcha. 
Desenvolvimento, Gestão e Promoção da IG: 
Conselho Regulador no âmbito da Aprobelo 
(Associação dos Vitivinicultores de  Monte Belo do Sul)

Vale dos Vinhedos
Reconhecida como a primeira Indicação Geográfica 
de vinhos do Brasil, a área delimitada do Vale dos 
Vinhedos situa-se na tradicional região produtora de 
vinhos da Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Desde 
2001 a região elabora reputados vinhos que 
recebem a qualificação da IP, sob controle estrito do 
seu Conselho Regulador. Estes vinhos são 
identificados na rotulagem por um selo numerado, 
bem como pelo qualificativo "Vale dos Vinhedos - 
Indicação de Procedência". 
Desenvolvimento, Gestão e Promoção da IG: 
Conselho Regulador da IP Vale dos Vinhedos 
(Aprovale - Associação dos Produtores de Vinhos 
Finos do Vale dos Vinhedos)



Reconhecimento Legal

Nome da Indicação Geográfica: Vale dos Vinhedos 
Qualificação: Indicação de Procedência (IP)
Titular: Aprovale - Associação dos Produtores de Vinhos 
Finos do Vale dos Vinhedos.
Produtos Protegidos: vinhos tintos, brancos e 
espumantes.
Concedente da Outorga: Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial - INPI, do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, através 
do Registro de Indicação Geográfica nº IG 200002, de 
22/11/2002. 
Amparo Legal: Lei nº 9.279 e Resolução nº 075/2000 do 
INPI.
Fato Histórico: Marca a entrada do Brasil no círculo 
mundial das Indicações Geográficas.

Normativa e Autocontrole da IP

Órgão de Gestão, Promoção e Autocontrole: Conselho 
Regulador da IP Vale  dos Vinhedos (Aprovale)

Principais Inovações da Normativa de Produção da IP:
 
- Área geográfica de produção delimitada;
- Conjunto de cultivares autorizadas, todas da espécie 
  Vitis vinifera L.;
- Limite de produtividade máxima por hectare;
- Padrões de identidade e qualidade química e sensorial
  mais restritivos, com aprovação obrigatória dos vinhos
  por um grupo de expertos em degustação; 
- Elaboração, envelhecimento e engarrafamento na área
  delimitada;
- Sinal distintivo para o consumidor, através de normas
  específicas de rotulagem.

Vale dos Vinhedos
A PRIMEIRA INDICAÇÃO 

GEOGRÁFICA DO BRASIL



FINANCIADORA  DE  ESTUDOS  E  PROJETOS

MINISTÉRIO   DA  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA
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