Indicação Geográfica (IG):
Definindo o nome e os limites de uma IG.
Luiz Vianna – Pesquisador

Base conceitual
Nome geográfico: “...o nome de um lugar ou feição sobre a superfície da Terra.” Um topônimo que, além de
“identificar lugares e feições, relacionam o homem ao seu ambiente” caracteriza-se “...como um conjunto
étnico, etimológico, histórico, referenciado geograficamente e inserido num contexto temporal.” (IBGE –
Centro de Referência em Nomes Geográficos)
Limite geográfico: “Se é certo que a determinação e defesa dos limites de uma possessão ou de um Estado se
encontram no domínio da alta política ou da alta diplomacia, as fronteiras pertencem ao domínio dos povos.
Enquanto o limite jurídico do território é uma abstração, gerada e sustentada pela ação institucional (…), a
fronteira é lugar de comunicação e troca” (MACHADO, 2000)

IBGE. http://www.ngb.ibge.gov.br/default.aspx?pagina=nomesgeograficos – Acessado em 18/05/2018
MACHADO, L. O. Limites e fronteiras: da alta diplomacia aos circuitos da ilegalidade. Revista Território,
Rio de Janeiro, ano V, nº 8, pp. 7-23, jan./jun., 2000.

Base legal

UE - UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) n◦
479/2008 de 29 de abril de 2008. Jornal Oficial
da União Europeia, n. L 148, p.1-61, 06 jun. 2008

BRASIL. Lei n◦ 9.279, de 14 de maio de 1996, (Diário
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15
maio 1996. (Secao 1, p. 8353–8366, 1996)

UE - UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) n◦
607/2009 da comissão de 14 de julho de 2008.
Jornal Oficial da União Europeia, n. L 193, p.60139, 24 jul. 2008

INPI, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
Instrução Normativa n.◦ 25/2013 de 21 de agosto de
2013. INPI, Rio de Janeiro. 2013
MAPA - Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento.
Recomendações para delimitação de área de indicações
geográficas. Brasília: MAPA. s.d.. Disponível em
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/i
ndicacao-geografica/arquivos-publicacoes-ig/manuallivreto-interativo-web.pdf. Acesso em 22/08/2018.

Base legal

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.

•

Art. 177. Considera-se indicação de procedência (IP) o nome geográfico de país, cidade, região ou
localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção
ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

•

Art. 178. Considera-se denominação de origem (DO) o nome geográfico de país, cidade, região ou
localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se
devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Base legal
MAPA - Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. Recomendações para delimitação de área
de indicações geográficas. Brasília: MAPA. s.d.
a) A delimitação geográfica deve ser realizada de forma objetiva e precisa (...) deve se basear em
critérios técnicos fundamentados pelos fatores naturais e humanos;
b) O levantamento histórico, os saberes locais (tradição e cultura), a importância econômica atual
e histórica, a organização social e produtiva, os fatores naturais e a origem da matéria-prima são
os aspectos mínimos a serem considerados;
c) Os critérios utilizados são estabelecidos por consenso entre os agentes envolvidos (...) pelos
produtores e suas entidades representativas, técnicos e pesquisadores;
d) A delimitação geográfica definida pode apresentar os mais diversos tipos de limites, tais como:
político-administrativos, naturais (serras, rios, vales etc.), por ligação de pontos georreferenciados
abrangendo parte de determinadas unidades territoriais (municípios, regiões, estados etc.), ou uma
combinação de dois ou mais destes tipos;
e) A área delimitada não precisa ser necessariamente contínua, como também não é obrigatória a
correspondência entre a área delimitada e a área político-administrativa homônima.T

Base legal
MAPA - Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. Recomendações para delimitação de
área de indicações geográficas. Brasília: MAPA. s.d.
IP
a) Os argumentos técnicos relacionados ao saber-fazer, ao levantamento histórico e à realidade
econômica e social são mais relevantes. A IP não envolve prioritariamente, para fins de registro,
a qualidade e características específicas do produto, mesmo sendo questões relevantes a serem
consideradas.

DO
a) Os argumentos técnicos baseiam-se nos fatores humanos e naturais;
b) A área delimitada corresponde à zona onde o produto expressa suas características
específicas, as quais lhe imprimem certa diferenciação em relação a produtos similares no
mercado, que são determinadas pelo conjunto de fatores naturais e humanos;
c) São necessários mapas, estudos ambientais – edafoclimáticos (solo, clima, vegetação etc.),
topográficos, dentre outros – sem, no entanto, excluir os saberes locais (saber-fazer ou savoirfaire), os modos de organização e transformação da produção, bem como as práticas dos agentes
do território.

Proposta de delimitação da IG dos vinhos de altitude – SC, Brasil
Base de dados
IP •
•
•
•
•
•
•

Notoriedade
Cadastro vitivinícola (Epagri, 2013);
Modelo Digital de Elevação (SRTM, 2000);
Mapa Fitogeográfico (Klein, s/d);
Mapa Geomorfológico de SC (SDS, s/d);
Mapa Geológico de SC (CPRM, s/d);
Divisão Hidrográfica de SC (SDS, s/d);
Divisão Política de SC (IBGE, s/d).

DO
•
•
•
•

– Influência geográfica (MCCS, Tonietto e Carbonneau, 2004)
Índice Heliotérmico (Hugglin, 1978);
Índice de Noites Frias (Tonietto e Carbonneau, 2004);
Índice de Seca (Tonietto e Carbonneau, 2004);
Insolação Potencial (Vianna, et.al., No Prelo)

Proposta de delimitação para IP - Notoriedade

Proposta de delimitação para IP - Notoriedade

Altimetria

Vegetação

Geomorfologia

Geologia

Limites políticos

Hidrografia

Proposta de delimitação para DO – Influência Geográfica

Proposta de delimitação para DO – Influência Geográfica

Índice heliotérmico

Insolação potencial

Índice de noites frias

MCCS

MCA

Proposta de delimitação para DO – Influência Geográfica

Proposta de nome geográfico
Quantidade e frequência de ocorrência das expressões compostas pela associação entre as palavras “vinhos” e
“vinhos de altitude” e os topônimos encontrados na região de abrangência dos vinhedos de altitude em Santa
Catarina.
Expressão (singular e plural)
Google Google Acadêmico Total Google % Google Acadêmico % Total %
"vinhos de Santa Catarina"
122
47 169
33.7%
43.1% 35.9%
"vinhos de altitude de Santa Catarina"
94
27 121
26.0%
24.8% 25.7%
"vinhos de São Joaquim"
49
18
67
13.5%
16.5% 14.2%
"vinhos de Videira"
50
11
61
13.8%
10.1% 13.0%
"vinhos de Tangará"
16
0
16
4.4%
0.0%
3.4%
"vinhos de altitude de São Joaquim"
9
3
12
2.5%
2.8%
2.5%
"vinhos de Bom Retiro"
8
1
9
2.2%
0.9%
1.9%
"vinhos de Urupema"
5
0
5
1.4%
0.0%
1.1%
"vinhos de altitude de Água Doce"
2
2
4
0.6%
1.8%
0.8%
"vinhos de Campos Novos"
3
0
3
0.8%
0.0%
0.6%
"vinhos de Água Doce"
2
0
2
0.6%
0.0%
0.4%
"vinhos de altitude de Tangará"
2
0
2
0.6%
0.0%
0.4%
IBGE. Índice de Nomes Geográficos. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro. Vol.1. 2011. Disponível em:
http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=281528. Acessado em 18/05/2018

•

Nome geográfico: A escolha do nome geográfico deve atender à legislação vigente e
auxiliar na associação entre o produto e a sua região geográfica de origem. Essa
associação deve ocorrer pela notoriedade do produto ou pela influência do meio
geográfico em algumas de suas características.

•

Limite geográfico: A definição do limite geográfico de uma IG é um processo legal que
deve estar fundamentado em alguns aspectos geográficos. Definir o nome e os limites
de uma IG exige informações e métodos distintos, dependendo da sua natureza.
Enquanto uma IP está associada apenas à notoriedade do produto, uma DO demonstra
que determinadas características desse produto se devem à sua origem geográfica.

Luiz Vianna
Email: vianna@epagri.sc.gov.br

