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FICHA TÉCNICA DE 
REGISTRO DE INDICAÇÃO 

GEOGRÁFICA 
  

1. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA  
  
País de origem:   
Brasil 
 

Nome da Indicação Geográfica:   
Região das Lagoas Mundaú-Manguaba 
 

Espécie:  (X) IP    (  ) DO  
 

Número do registro no Brasil:  
BR402014000012-3  
 

Data de concessão do registro:  
19/04/2016 
 

Publicação da concessão do registro:  
http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2363.pdf  
 

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

Representação figurativa/gráfica:    (  ) Não se aplica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. REQUERENTE DO REGISTRO 
  

Nome ou razão social:  
  

CPF / CNPJ:  
  

Endereço:  
 

Instituto Bordado Filé Das Lagoas De Mundaú-Manguaba 

20.068.051/0001-62 

Av. Alípio Barbosa da Silva, 664, Pontal da Barra 
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Cidade/UF:   

  

Telefone:  
  

E-mail:  
  
  

3. PROCURADOR        ( X ) Não se aplica 

  

 Nome do Procurador  
  
  
4. ÁREA GEOGRÁFICA  
 
Delimitação da área geográfica:  
O território corresponde a aproximadamente 252 km², abrangendo o complexo estuário lagunar 
Mundaú-Manguaba e áreas na sua circunvizinhança. 
 
 
5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  
 
Natureza:  ( X ) Produto   (   ) Serviço  
  
Nome  
 

Especificações e características:  
Bordado construído a partir de uma rede denominada malha, com espaçamento pequeno, que serve de 
suporte para a execução do bordado.   
O trabalho é realizado em duas etapas: a construção da rede e o preenchimento de pontos sobre a 
rede. Para sua execução são utilizados instrumentos artesanais: agulha em madeira e molde de bambu 
para tecer a malha, telas (bastidores) em madeira sob diversos tamanhos para a esticagem da malha e 
ainda, a confecção de goma de amido de milho para finalização dos produtos.   
A variedade de pontos e complexidade de execução dos pontos entre si além do intenso colorido 
confere ao bordado desse território características singulares de outros executados com a mesma 
técnica.   
Após a confecção da rede, ela é esticada num tear de madeira e se inicia o bordado das linhas 
(monocromáticas ou com combinações de tons e cores diversas) que darão forma ao filé. Essas 
combinações são previamente projetadas pelas artesãs e marcadas na rede através de uma modelagem 
do produto. Matemática também é necessária, pois "a conta das casas" da malha tem que ser precisa e 
ritmada. Tudo é milimetricamente quantificado, definido e marcado.   
> Dimensões da malha: de 0,8mm a 1,5cm: 
 - malha de 0,8mm: peças de vestuário e acessórios; 
 - malha de 1,0mm: peças de vestuário, acessórios e cama/mesa e decoração; 
 - malha de 1,5mm: cama/mesa e decoração, e vestuário praia. 
 

Maceió/AL     CEP:  57010-810  

+55 82 8876-5819    Fax:  -  

edlenearte@outlook.com 

  

Bordado filé  
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 Relação com área geográfica:  
As populações circundantes às lagoas Mundaú e Manguaba são historicamente detentoras de uma 
expertise acerca do bordado filé, através da herança de gerações ali instaladas e versadas nas 
manualidades das rendas e bordados, e na atividade secular da pesca das comunidades lacustres; e, 
desse modo, são identificadas como principais representantes dos saberes e fazeres do filé alagoano. 
No que tange às manualidades ligadas diretamente à vida dos pescadores, acredita-se que à técnica da 
rede de pescar associou-se, por derivação e complementaridade, a rede (denominada também de 
"grade") sobre a qual borda-se o filé. Esse é um dos vínculos materiais entre o bordado e as 
condições naturais do ambiente lagunar.  
A vida comunitária associada às condições ecológicas da região das lagoas criou as condições de 
perpetuação entre o filé e as comunidades de pescadores. Todos reconhecem a proeminência da 
produção do ambiente estuarino-lagunar. Os dados quantitativos obtidos com os comerciantes, 
juntamente com as opiniões expressas por visitantes turistas, apontam um quadro expansivo do 
reconhecimento dos vínculos entre a região das lagoas Mundaú-Manguaba e a produção deste 
artesanato característico, fazendo com que ocorra igualmente um reconhecimento exterior à 
comunidade de produtores e cidades ou ao Estado de Alagoas, acerca da importância desta expressão 
cultural local no quadro ampliado das manifestações do artesanato brasileiro.  
Através do tempo, assistimos a consolidação, por meio de diferentes canais de expressão e de 
reconhecimento sociais, de que a região das lagoas é "terra de filé", é o seu espaço natural de 
ocorrência.  
Ações compartilhadas de desenvolvimento turístico contribuem para sua preservação e 
reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial de Alagoas e o despontam no mercado de bens 
artesanais de grande expressão simbólica e viabilidade econômica.  
Um dos projetos do Instituto Bordado Filé da Região das Lagoas Mundaú Manguaba foi contemplado 
pelo Edital Algás Social 2017-2018, para realização de oficinas de transmissão de saberes do 
bordado filé, pelo qual a Região das Lagoas Mundaú-Manguaba se tornou conhecida. 
 
 
6. ESTRUTURA DE CONTROLE  
 

Controle feito por: Conselho regulador 
 

Observações: 

O Conselho Regulador é constituído por:   
a) Três membros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária dentre 
os associados efetivos ou fundadores;   
b) Um membro de instituição técnico científica, com 
conhecimento em BORDADO FILÉ DE ALAGOAS, eleito pela 
Assembleia Geral;   
c) Um membro representante de instituição de desenvolvimento ou 
divulgação ligada ao setor ARTESANATO nacional, eleito pela 
Assembleia Geral. 

 


