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FICHA TÉCNICA DE 
REGISTRO DE INDICAÇÃO 

GEOGRÁFICA 
  

1. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA  
  
País de origem: 
Brasil 

 

Nome da Indicação Geográfica:  
Linhares 

 

Espécie:  ( X ) IP   (  ) DO  
 

Número do registro no Brasil:  
IG200909 

 

Data de concessão do registro:  
31/07/2012 

 

Publicação da concessão do registro:  
http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2169.pdf 

 

Caderno de Especificações Técnicas:  
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/cadernos-de-especificacoes-
tecnicas/Linhares.pdf 

 

Representação figurativa/gráfica:    (   ) Não se aplica  
 

 
 
2. REQUERENTE DO REGISTRO 
  

Nome ou razão social:  
  

CPF / CNPJ:  
  

Endereço:  
  

Cidade/UF:   
    

Associação dos Cacauicultores de Linhares - ACAL 

04.266.648/0001-65 

Rua da Conceição, 567, Centro 

Linhares/ES   CEP:  29900-320 
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Telefone:  

  

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

 

Nome do Procurador  
  

 
4. ÁREA GEOGRÁFICA  
  
Delimitação da área geográfica:  
A delimitação está compreendida no território do município de Linhares no Estado do Espírito 
Santo, partindo-se do ponto de coordenadas N7.825.873.49 e E412.485,48 no encontro do Rio Doce 
com o Oceano Atlântico, lado próximo a vila de regência, segue-se ao norte com margem montante 
do Rio Doce até atingir o ponto 2 de coordenadas aproximadas N 7.845.435,53 e E394.239,33 daí 
segue-se rumo sudeste com 13.850 metros envolvendo a região de Jataipeba e Palhal até atingir o 
ponto 3 de coordenadas aproximadas N7.832.518,64 e E399.239,16 segue-se rumo oeste com 3.624 
metros cruzando a es 440 até atingir o ponto 4 de coordenadas aproximadas N7.831.683,22 e 
E395.699,14 segue- se rumo noroeste com 18.978 metros envolvendo a região de Jataipeba e Palhal 
até o bairro de bebedouro do município de Linhares, até atingir o ponto 5 de coordenadas 
aproximadas de N7.844.22,75 e E381.443,19 daí segue-se rumo sudoeste com 26.180 metros 
margeando as matas e montante ao Rio Doce até próximo a divisa com o município de Colatina e 
atingir o ponto 6 de coordenadas aproximadas N7.835.985,72 e E356.592,76 segue-se com rumo 
norte com 4.605 metros cruza o Rio Doce e atinge o ponto 7 de coordenadas aproximadas de 
N7.840.591,34 e E356.643,13 segue-se rumo noroeste com 26.678 metros margeando as matas a 
jusante ao Rio Doce até o Vale do Rio Pequeno atingindo o ponto 8 de coordenadas aproximadas 
N7.853.762,49 e E383.238,69 segue-se rumo sudeste com 7.600 metros até o encontro do rio 
pequeno com o rio doce no ponto 9 de coordenadas aproximadas de N7.850.555,12 e E390.058,24 
daí segue-se rumo nordeste com 22.250 metros entre a cidade de Linhares e o Rio Doce até próximo 
a região de barro novo e atingir o ponto 10 de coordenadas aproximadas E7.861.108,08 e 
E409.599,16 daí segue-se rumo sudeste com 25.300 metros passando pela região da Lagoa do 
Zacarias até o ponto 11 de coordenadas aproximadas N7.837.465,95 e E418.554,95 próximo ao 
oceano atlântico, a vila de povoação e Rio Monsaras, daí segue-se rumo sul margeando o Oceano 
Atlântico com 13.100 metros até o ponto 1 do início da descrição, encerrando uma área de 
aproximadamente 760.638 km². 

  

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  
  
Natureza:  (X) Produto (   ) Serviço  

 
  

Nome:  
 

+55 27 3264-2739   Fax:   - 

- 

 

Cacau em amêndoas 
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Especificações e características:  
Todas as variedades de cacau poderão ser utilizadas na produção do cacau "Linhares".  
O sistema de produção deverá estar de acordo com as técnicas indicadas para a região, adotando  
práticas que combatam os possíveis impactos ambientais.  
O processo de beneficiamento do cacau engloba diversas fases desde a colheita até o  
armazenamento. O objetivo é oferecer para a comercialização amêndoas secas, com as seguintes 
características:  
 - umidade máxima de oito por cento; 
 - produto encontrar-se livre de impurezas; 
 - apresentação externa boa.  
Deve-se colher somente os frutos maduros, que dispõem dos açúcares na quantidade necessária para 
proporcionar boa fermentação. 

 

 

Relação com área geográfica:  
Linhares é responsável por 85% da produção de cacau no Espírito Santo. A região possui cerca de  
20.000 hectares de área cultivada distribuída entre cerca de 900 propriedades rurais inseridas em  
uma região de Mata Atlântica ao longo das margens do Rio Doce, que abrange desde Colatina até a  
sua foz, no próprio município de Linhares.   
Por meio de pesquisas genéticas, produziram-se híbridos de altíssima qualidade e mais adequados  às 
condições locais. Resistentes a epidemias, produzem mais rápidos e em maior quantidade, dão frutos 
com sementes maiores e são mais nutritivos.  
Ressalta-se que a qualidade do cacau dos linharenses chegou a ser reconhecida com a premiação de  
melhor do país no 1º Concurso Nacional de Qualidade do Cacau, na categoria varietal, em que os  
fatores determinantes para a escolha foram o aroma e o sabor.   
Em 2017, também foi classificado entre os 18 melhores cacaus do mundo, sendo o único do Brasil  a 
conquistar o título internacional no Salão de Chocolate. De acordo com os proprietários da  Fazenda 
Santa Clara, o concurso envolveu duas categorias, a blend – que seria a mistura de  variedades -, e a 
varietal que consiste no cacau de variedade única, com maior grau de pureza. 

 
 
6. ESTRUTURA DE CONTROLE  
 
Controle feito por: Conselho regulador 

 

Observações: 

Três membros da diretoria são responsáveis pelo gerenciamento da IP. 
Algumas de suas atribuições são: 
- adotar medidas para preservar e estimular a qualidade dos 
produtos da IP Floresta do Rio Doce;  
- implantar as medidas de autocontrole, visando o cumprimento 
do Regulamento da IP;  
- fazer convênios e contratar técnicos capacitados, para auxiliar 
na fiscalização e classificação da produção. 

 
 


