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FICHA TÉCNICA DE 
REGISTRO DE INDICAÇÃO 

GEOGRÁFICA 
  

1. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA  
  
País de origem: 
Brasil 

 

Nome da Indicação Geográfica:  
Região São Bento de Urânia 

 

Espécie:  ( X ) IP   (  ) DO  
 

Número do registro no Brasil:  
BR402014000004-2 

 

Data de concessão do registro:  
20/09/2016 

 

Publicação da concessão do registro:  
http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2385.pdf 

 

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

 

Representação figurativa/gráfica:    (   ) Não se aplica  
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  
2. REQUERENTE DO REGISTRO 
  

Nome ou razão social:  
 

 
  

CPF / CNPJ:  
  

Endereço:  
  

Cidade/UF:   
    

Associação dos Produtores de Inhame São Bento do Espirito Santo – 
APISBES 

18.447.531/0001-92 

Sítio Cantina Italiana Gratieri, s/n, Distrito de Urânia 

Alfredo Chavez/ES   CEP:  29240-000 
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Telefone:  

  

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

 

Nome do Procurador  
  

 
4. ÁREA GEOGRÁFICA  
  
Delimitação da área geográfica:  
A área delimitada abrange os municípios de Alfredo Chaves, Castelo, Domingos Martins, Marechal 
Floriano, Venda Nova do Imigrante e Vargem Alta. 

  

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

 
  

Nome:  
 

Especificações e características:  
Inhame 100% capixaba, que tem como característica pecíolos que alcançam dois metros de altura.  
De tonalidade verde claro, pode ficar amarelo quando completa seu ciclo.   
Originário do sudeste asiático, o inhame é plantado desde a antiguidade. Este tubérculo possui  
elevado valor nutritivo e energético, contendo vitaminas e sais minerais. O inhame contém grânulos 
pequenos, assim é um alimento de fácil digestão.  
Somente podem utilizar o selo da Indicação Geográfica São Bento de Urânia os inhames da 
variedade São Bento. Essa variedade foi registrada como cultivar no Ministério da Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento (Mapa), em 2008, pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência  
Técnica e Extensão Rural (Incaper). 

 

Relação com área geográfica:  
O município de Alfredo Chaves destaca-se na produção nacional de inhame e é considerado um  dos 
maiores produtores nacionais. Por isso, a cidade é conhecida como a capital do inhame. Atualmente, 
cerca de 400 produtores possuem 800 hectares plantados da olerícola e a colheita, em 2012, foi de 40 
mil toneladas de rizoma comercial. Cerca de 80% dessa produção vem da comunidade de São Bento 
de Urânia.  
A variedade de inhame que é cultivada no município, a São Bento, é altamente produtiva. O trabalho 
é organizado dentro do sistema de agricultura familiar, sobretudo com jovens que permanecem no 
meio rural. Além disso, o clima propício para a atividade agrícola e a boa rentabilidade econômica 
são fatores que influenciam na boa produção da região.  
Em São Bento de Urânia, a cultura do inhame tem raízes muito antigas, que se confundem com a 

+55 27 99962-8502   Fax:   - 

gratieri2012@gmail.com 

 

Inhame 
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história dos imigrantes italianos que desbravaram uma terra até então selvagem.  
O território de São Bento de Urânia é tão propício para o cultivo de inhame que ao longo do tempo a 
região desenvolveu a sua própria cultivar do tubérculo, o Inhame São Bento. Uma tradição que fez 
com que hoje a região seja conhecida nacionalmente como a capital do inhame.  
A região apresenta clima ameno e solo arenoso, propício para a plantação de inhame. A temperatura 
da região varia de 2 graus Celsius no inverno a 30 graus no verão e a altitude da área  de plantio está 
entre 800 e 1200 metros. O relevo da região consiste tanto em planícies próximas ao  rio quanto em 
áreas montanhosas. 

 
 
6. ESTRUTURA DE CONTROLE  
 
Controle feito por: Conselho regulador 

 

Observações: 

O Conselho Regulador é constituído por cinco (5) membros, assim 
definido: 
a) Três membros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, sendo 
associados, sendo um diretor, um vice-diretor e o terceiro como 
membro conselheiro do Conselho Regulador;   
b) Dois membros conselheiros representantes de instituições 
técnico-científicas, com conhecimento na área da agricultura, indicado 
pela Assembleia Geral. 

 
 


