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FICHA TÉCNICA DE 
REGISTRO DE INDICAÇÃO 

GEOGRÁFICA  
 

1. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 
 

País de origem: 
 

BRASIL 
 
Nome da Indicação Geográfica: 
 

ALTA MOGIANA 
 

Espécie: (X) IP ( ) DO 
Número do registro no Brasil: 
 

IG200703 
 

Data de concessão do registro: 

17/09/2013 

Publicação da concessão do registro: 

http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2228.pdf 

Caderno de Especificações Técnicas: 
 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/cadernos-de-
especificacoes-tecnicas/AltaMogiana.pdf 

 
Representação figurativa/gráfica: ( ) Não se aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. REQUERENTE DO REGISTRO 
 

Nome ou razão social:  
  

CPF / CNPJ:  
  

Endereço:  

Associação dos Produtores de Cafés Especiais da Alta Mogiana 

07.680.768/0001-00 

R. Eliseu Alves Teixeira, 305, Centro 



  

Cidade/UF:   
    

Telefone:  
  

E-mail:  
  
 
 
3. PROCURADOR        (  ) Não se aplica 

  

Nome do Procurador  
  
 
4. ÁREA GEOGRÁFICA 
 
Delimitação da área geográfica: 
 

A região delimitada de Alta Mogiana engloba os municípios de: Altinópolis; Batatais; Buritizal; 
Cajuru; Cristais Paulista; Franca; Itirapuã; Jeriquara; Nuporanga; Patrocínio Paulista; Pedregulho; 
Restinga; Ribeirão Corrente; Santo Antônio da Alegria; e São José da Bela Vista, sendo respeitadas 
as áreas de reserva e de proteção ambiental. 

 
 

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
 

Natureza: (X) Produto ( ) Serviço 
 
Nome Café 

Especificações e características:  
A região produz café da espécie arábica, dentre as variedades mais cultivadas temos Catuai e Mundo 
Novo, além do que a dita região se caracteriza por produzir café de grãos mais fino, conhecidos 
como “café de bebida mole”. 
Os cultivares de tipos de café em coco da espécie arábica, utilizados são, sobretudo, café catuaí 
vermelho IAC/99, catuaí amarelo IAC/62, mundo novo IAC 379/19, 388/17, 376l4, Bourbon 
amarelo IACLCJIO, obatã vermelho IAC-1669/20, que poderão ser comercializados em grãos crus, 
beneficiados, ou torrados e moídos. 
O café comercializado não pode possuir qualquer resíduo, devendo chegar ao mercado com 100% de 
pureza. 
A colheita efetuada cuidadosamente de forma seletiva é realizada no pico do amadurecimento do 
grão, desta forma pode se obter um número maior do grão do café. A secagem ao sol em camadas 
finas, controlada por mão-de-obra bem treinada, pode ser completada em secadores mecânicos 
modernos e com controle preciso de temperatura. 
O sistema produtivo aplicado tem como pressuposto indispensável o uso de práticas mitigadoras de 
impactos ambientais, sendo, ainda, proibida a utilização de trabalho infantil. 
O café tem como principal característica um corpo cremoso e aveludado. Possui um aroma 
marcante, frutado com suaves notas de chocolate e nozes, de acidez média e equilibrada. Assim que 
degustado, tem a magnitude de prolongado retrogosto com uma doçura de caramelo com notas de 
chocolate amargo. Trata-se de um café encorpado. 
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Calisto Vendrame Sobrinho 



 
 

Relação com área geográfica: 
Alta Mogiana é uma região tradicional na produção de café de São Paulo, localizada ao norte do 
Estado, com altitude variando entre 900 e 1000 metros, apresentando temperaturas médias mensais 
de 21ºC no verão e 17ºC no inverno, com precipitação anual em torno de 1623 mm, sendo 
caracterizada como estação chuvosa o período de outubro a abril. Estrategicamente localizada entre 
as regiões Sul de Minas e Cerrado Mineiro, os produtores e/associados da AMSC produzem café de 
alta qualidade, que se destaca por seu teor de doçura e corpo único, unindo o que há de melhor nas 
características destas duas regiões, apresentando, porém, uma identidade própria. O resultado é um 
café cujas mudas cultivadas em altitude privilegiada, enriquece o sabor e o aroma do produto final. 
O clima seco (próprio da região) impede o desenvolvimento de bactérias, que se estabelecem entre a 
casca e a poupa do grão, garantindo um sabor compatível com o paladar norte-americano e europeu. 
Esse clima é considerado propício para o amadurecimento lento e uniforme do grão. A colheita 
seletiva é feita no pico do amadurecimento do grão, de forma a obter um número maior do grão do 
café. A secagem ao sol em camadas finas, controlada por mão de obra qualificada, é contemplada 
em modernos secadores mecânicos, com precioso controle de temperatura. 

 
 
 
6. ESTRUTURA DE CONTROLE 
 

Controle feito por: Conselho regulador 
 

 
 

Observações: 

Conselho Regulador composto por produtores locais, sindicatos rurais 
das cidades incluídas na delimitação geográfica, Associação Brasileira de 
Café e Barista, Associação Brasileira da Indústria do Café, cooperativas 
de cafeicultores, universidades locais, associações comerciais e as 
prefeituras de cada município abrangido pela IG. 

 


