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CÓDIGO: 305

N. ° DO PEDIDO:

BR412016000006-6

DATA DE DEPÓSITO: 01/09/2016

PAÍS:

BR

DEPOSITANTE:

Associação dos Bananicultores da Região de Corupá ASBANCO

ESPÉCIE:

Denominação de Origem

NATUREZA:

Produto

NOME DA ÁREA GEOGRÁFICA:

Região de Corupá

DELIMITAÇÃO:

Compreende parte dos municípios de Schroeder, Jaraguá do Sul,
Corupá, são Bento do sul. Do P1: UTM E 697807,61m e
N7069188,03m; segue o rio Itapocu a sudoeste até P2: UTM E
696501,97m e N 7068750,64m. Segue pelas divisas municipais
de Jaraguá do sul e Guapimirim até P3: UTM E 697236,96m e N
7066999,22m; segue pelo divisor de água e divisa municipal entre
Jaraguá do Sul com Massaranduba, Blumenau, Pomerode e Rio
dos Cedros, até a curva de nível dos 600 metros no P4: UTM E
674659,01m e N 7054673,55m. Segue pela curva de nível dos
600m em Jaraguá do Sul, Corupá, São Bento do Sul, Corupá,
Jaraguá do sul ao norte e Schroeder até o P5: UTM E
698442,48m, N 7088613,78, segue pelo divisor de águas entre
Schroeder e Joinville e Guaramirim até o P6: UTM E 696556,19m
e N 7072200,24m, segue ao P1 (inicial).

PRODUTO:

Banana (subgrupo Cavendich), "Doce por Natureza" e seus
produtos derivados

REPRESENTAÇÃO:

PROCURADOR:

-----

Complemento do Despacho:
De acordo com o artigo 16 da IN 25/2013, a requerente tem o prazo
de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação desta exigência para
o cumprimento da mesma, sob pena de arquivamento definitivo do pedido
de registro em exame.
Atentar para o pagamento de taxa correspondente ao cumprimento
de exigência (cód. 604).
Segue, junto ao despacho, cópia do relatório de exame técnico.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE
DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS
COORDENAÇÃO DE CARTOGRAFIA

Parecer Técnico sobre a Delimitação da Indicação Geográfica Corupá
Outubro de 2017

Foi solicitado pelo INPI parecer técnico sobre a delimitação geográfica da Indicação Geográfica
Corupá, que está em processo de homologação pelo INPI. De acordo com documento enviado para
apreciação, que consta no processo de requerimento da IG, foi observada uma inconsistência na delimitação
geográfica apresentada.
Neste documento elaborado pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca do Estado de Santa
Catarina, foi apresentado memorial descritivo e mapa com a delimitação da IG. Essa delimitação é composta a
leste por limite político-administrativo, seguindo limite municipal, e a oeste por limite natural, utilizando a
curva de nível como base. Buscando utilizar os mesmos critérios de delimitação da IG que foi utilizado pelo
proponente no instrumento oficial, foi utilizada pelo IBGE, para compor a delimitação, a curva de nível gerada
com base no modelo digital de elevação SRTM e o limite municipal na escala 1:1.000.000, que consta na base
contínua cartográfica do IBGE. No instrumento oficial são apresentados os municípios que compõe a IG
Corupá, sendo Schoreder, Jaguará do Sul, Corupá e São Bento do Sul. Abaixo segue o memorial descritivo que
compõe o instrumento oficial.

De acordo com o mapa de localização da IG, presente no instrumento oficial, também é possível
observar que apenas esses municípios estão compreendidos pela IG Corupá.
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Figura 1. Mapa de localização da IG Corupá, apresentada no instrumento oficial.

No entanto, ao traçar a IG com base na cota de 600m, das curvas de nível geradas pelo SRTM, podese perceber que essa curva adentra também o município de Joinville, conforme figura 2.
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Figura 2. Mapa de localização da IG Corupá, delimitada pelo IBGE.

Ainda que não seja uma área muito extensa dentro do município de Joinville, o limite da IG adentra o
município, fazendo com que este faça parte dos municípios que compõe a IG. Sendo assim, é importante que
a equipe que elaborou o instrumento oficial analise se essa área do município de Joinville é adequada a
representação da IG Corupá. Sugerimos, portanto, duas ações possíveis. A primeira opção é inserir o município
de Joinville na lista de municípios que compõe a IG, uma vez que a curva de nível de cota 600m corta o
território desse município. Dessa forma a lista seria composta por partes dos municípios de Schoreder, Jaguará
do Sul, Corupá, São Bento do Sul e Joinville. A segunda opção é, seguindo o exemplo abaixo (Figura 3), mudar
o memorial descritivo da delimitação da IG, evitando que Joinville seja representado como parte da IG Corupá.
Sendo assim, o novo memorial descritivo deverá conter a seguinte descrição: quando a curva de nível de cota

600m atingir o ponto A de coordenada UTM (E,N), a delimitação seguiria pelo limite municipal de Jaguará do
Sul e Joinville, depois passando para os limites entre os municípios de Schroeder e Joinville, até atingir o
ponto B de coordenada UTM (E,N). Entre os pontos B e C (E,N), a delimitação seguirá pela curva de 600m.
Entre os pontos C e D (E,N), a delimitação seguirá o limite municipal entre Schroeder e Joinville, e a partir do
ponto D até o ponto 5 (coordenadas do memorial descritivo), seguirá a curva de cota 600m. Lembrando que,
as coordenadas A, B, C e D do exemplo devem ser levantas pelo proponente da IG. Ao fazer essa modificação
na delimitação da IG, evitaria que parte do município de Joinville fizesse parte da área da IG Corupá.
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Figura 3. Pontos (A, B, C e D) exemplificando uma possível mudança no limite da IG, proposto no instrumento oficial, a fim
de excluir parte do município de Joinville na IG.
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