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RESUMO:  
 

A Propriedade Intelectual como campo científico e prático no Brasil vem crescendo 

significativamente nos últimos anos, prova disso é o Mestrado PROFNIT, suas publicações 

e produtos, além das diversas ações que os mais diferentes atores, públicos e privados, 

vêm tomando e articulando. Este trabalho mescla esta ciência, relativamente jovem no 

Brasil, a gastronomia, com seus conhecimentos empíricos, científicos e inovadores. 

Oriundas de um projeto de pesquisa intitulado Sabores da Caatinga, desenvolvido 

dentro do Núcleo de Estudos em Agroecologia da cidade de Picuí-PB, fomentado 

financeiramente por uma ação interministerial, 50 receitas gastronômicas criaram o 

problema solucionado por este trabalho: Como assegurar os direitos de Propriedade 

Intelectual e a valorização dessas receitas?  

Sendo assim, este TCC tem como objetivo geral apresentar dois instrumentos de 

proteção da Propriedade Intelectual que solucionam o problema acima e por conseguinte, 

geram segurança na divulgação desses resultados de P&D do NEA-Picuí. Sendo o primeiro 

produto, o pedido de registro da marca “Sabores da Caatinga” e o segundo, a publicação 

do livro “Sabores da Caatinga – Receitas inovadoras com Xerófitas”.  

Através de seis capítulos, perpassando pelas conceituações necessárias, matérias e 

métodos utilizados, apresentação dos produtos, conclusão e referências, além de um 

documento anexo, este trabalho atingi seus objetivos e comprova a proteção da PI e a 

valorização do objeto de estudo. 
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