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FICHA TÉCNICA DE  
REGISTRO DE INDICAÇÃO 

GEOGRÁFICA  
  

  
1. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA  
 
País de origem:   
 
Brasil 

 

Nome da Indicação Geográfica:   
 
Carlópolis 

 

Espécie:  (X) IP   (   ) DO  
 

Número do registro no Brasil:  
  BR402015000008-8  
 

Data de concessão do registro:  
 
 17/05/2016  

 

Publicação da concessão do registro:  
 
http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2367.pdf   

 

Caderno de Especificações Técnicas:  
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/cadernos-de-especificacoes-
tecnicas/Carlpolis.pdf  
 
Representação figurativa/gráfica:    (   ) Não se aplica  

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
2. REQUERENTE DO REGISTRO 
  

Nome ou razão social:  
  

CPF / CNPJ:  
  

Associação dos Olericultores e Fruticultores de Carlópolis - APC 

00.902.465/0001-38 
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Endereço:  

  

Cidade/UF:   
    

Telefone:  
  

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

Nome do Procurador   
  
  
4. ÁREA GEOGRÁFICA  
  

Delimitação da área geográfica:  
  Municípios de Carlópolis e Ribeirão Claro, no Estado do Paraná.  
   
 
5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  
  

Natureza:  (X) Produto   (   ) Serviço  
 

Nome  
  

Especificações e características:  
Goiaba é o fruto pertencente às diversas variedades da espécie Psidium guajava L. A goiaba 
produzida na região é obtida em sistema de poda total onde, através do escalonamento de podas nos 
talhões das propriedades, é possível produzir o ano todo. Outra técnica importante para a qualidade 
excepcional do produto é o ensacamento dos frutos quando os mesmos atingem de 2 a 3 cm de 
diâmetro. Essa prática, de alta eficiência, pode eliminar por completo o uso de pesticidas no controle 
de inseto-pragas melhorando sobremaneira a qualidade dos frutos pela ausência de resíduos químicos 
indesejáveis.  
PRODUTO: Goiaba  
DEFINIÇÃO: Fruto pertencente às diversas variedades da espécie Psidium guajava L.  
GRUPO - relacionado a características varietais de coloração da polpa:  
  VERMELHAS: coloração da polpa é vermelha.  
   BRANCAS: coloração da polpa é branca.  
SUB-GRUPO - relacionado à coloração de casca da goiaba:  
   Verde Clara  
   Verde Amarelada  
   Amarela  
Observações:   
  Coloração da Casca Faixa de pressão (g/cm2) em que o produto pode ser comercializado  
 Verde Clara    4-7  
  Verde Amarelada   3-4  

Rua Profeta João de Maria, 2863, Parque Industrial 

Carlópolis/PR   CEP:  86420-000 

+55 43 3566-1090   Fax:   - 

aofcarlopolis@gmail.com; goiabadecarlopolis@gmail.com 

Goiaba  
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  Amarela    2-3  
CLASSE - relacionada ao calibre:  
Classe Calibre - diâmetro equatorial em mm  
5 igual ou maior que 50 a menor que 60  
6 igual ou maior que 60 a menor que 70  
7 igual ou maior que 70 a menor que 80  
8 igual ou maior que 80 a menor que 90  
9 igual ou maior que 90 a menor que 100  
10 igual ou maior que 100  
As goiabas de Carlópolis apresentam as características de cultivares bem definidas, são inteiras, 
limpas e estão dentro da classificação adequada, relacionada à coloração da casca da goiaba e às 
características varietais de coloração da polpa (vermelha ou branca), obedecendo ao limite de 
defeitos. Além disso, essa goiaba se caracteriza por ter uma vida útil prolongada nas prateleiras e por 
sua aparência atraente. 

 

Relação com área geográfica:  
Carlópolis situa-se na região do norte do Paraná onde a forte influência da colonização japonesa  
favoreceu a disseminação da cultura da goiaba. O microclima formado com a criação da Represa de  
Chavantes possibilitou o largo uso da irrigação em suas margens, tornando Carlópolis a capital da  
fruticultura do Norte Pioneiro do Paraná. Segundo informações da EMATER de Carlópolis, existem 
390 hectares cultivados com goiaba na área delimitada pela Indicação de Procedência “Carlópolis” 
que apresentam potencial para a obtenção de 23.000 toneladas por ano, sob condições normais de 
clima. 
Essa produção faz de Carlópolis o maior produtor de goiabas do estado do Paraná e um dos maiores 
do Brasil. 
A goiaba produzida no Município de Carlópolis possui atributos únicos devido ao "terroir",  
proporcionado pelas condições de solo e micro clima da região. O clima ameno e o solo foram  
características que proporcionaram o desenvolvimento de um fruto graúdo e com paladar muito  
agradável ao consumidor.  
A história da goiaba no Município de Carlópolis se confunde com a de vários imigrantes japoneses,  
cujas famílias se fixaram na região. Apesar de os imigrantes iniciarem a atividade econômica com os  
cultivos de abacate e uva, foi detectado que o clima da região era extremamente compatível com o 
cultivo de goiaba.  
Em 1976, foram feitos os primeiros plantios de goiaba em Carlópolis, com a orientação de um  
engenheiro agrônomo da Cooperativa Agrícola de Cotia. O plantio logo se destacou por possuir  
atributos diferenciados: formação de ramos compridos e bem abertos, formação de copa aberta, 
folhas  grandes e produção de goiabas graúdas, com polpa branca.  
A goiaba de Carlópolis passa a ser reconhecida nacionalmente pela sua excepcional qualidade, 
resultado  da combinação das condições climáticas favoráveis e solos férteis, e manejo adequado. 
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6. ESTRUTURA DE CONTROLE  
  
Controle feito por: Conselho regulador 

 

Observações:  
  
 
 
 
 

O Conselho Regulador é composto por 5 (cinco) membros titulares e 
cinco suplentes, podendo incluir em sua composição representantes de 
instituições técnicas e científicas, de desenvolvimento e divulgação, 
com  competência reconhecida na área dos produtos objeto deste 
regulamento, devendo sua composição conter, obrigatoriamente, 213 de 
produtores filiados à APC— Associação dos Olericultores e 
Fruticultores de Carlópolis, e 1/3 no máximo de não produtores, 
membros de instituições ligadas à produção de goiaba. 


