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CÓDIGO: 305

DATA DE DEPÓSITO: 17/07/2014

Nº DO PEDIDO:

BR402014000005-0

PAÍS:

BR

DEPOSITANTE:

Associação dos Cafeicultores do Oeste da Bahia ABACAFÉ

ESPÉCIE:

Indicação de Procedência

NATUREZA:

Produto

NOME DA ÁREA GEOGRÁFICA:

Oeste da Bahia

DELIMITAÇÃO:

Compreende áreas dos municípios: Formosa do Rio
Preto, Santa Rita de Cássia, Luís Eduardo Magalhães,
Riachão das Neves, Jaborandi, São Desidério, Correntina,
Baianópolis, Cocos, Catolândia e Barreiras.

PRODUTO:

Café Verde em Grãos da Espécie Coffea arábica

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 Oeste da Bahia
Abril de 2018
Foi solicitado pelo INPI parecer técnico sobre a delimitação geográfica da Indicação Geográfica Oeste
da Bahia, que está em processo de homologação pelo INPI. De acordo com documento enviado para
apreciação, que consta no processo de requerimento da IG, foram observadas diferenças nas delimitações
geográficas apresentadas no memorial descritivo. A delimitação apresentada no mapa não corresponde
exatamente com a descrição da área.
De acordo com a descrição da delimitação da área da IG apresentada no instrumento oficial, a área
abrange os seguintes municípios que fazem parte do estado da Bahia: Baianópolis, Barreiras, Catolândia,
Cocos, Correntina, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves, Santa Rita
de Cássia e São Desidério. Dentre esses municípios, a IG estaria localizada nas áreas compreendidas acima de
700 metros de altitude, em relação ao nível do mar. Segundo o instrumento oficial, a partir dessa altitude é
observado o bioma cerrado, com elementos climáticos propícios a produção de café. Sendo assim, foi
apresentado no instrumento oficial o mapa com a delimitação da IG Oeste da Bahia, de acordo com a figura 1.
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Figura 1. Mapa apresentado no instrumento oficial com a delimitação da IG Oeste da Bahia. De acordo com este mapa, a
linha vermelha representa a delimitação da IG baseada na curva de 700 metros de altitude.
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No entanto, durante a verificação do documento, foi encontrado limites distintos entre a área da IG
apresentada no mapa e apresentada na descrição. Ambos abrangem os mesmos municípios, porém ao se
analisar o critério descrito como “altitude superior a 700 metros”, a IG compreenderia áreas distintas dos
municípios citados, tanto em extensão, e em alguns casos, na localização (figura 2).
Para a construção do mapa apresentado de acordo com a descrição do instrumento oficial (figura 2),
os municípios foram consultados na base contínua ao milionésimo (BCIM) oficial do IBGE, e a curva de nível
foi gerada a partir do modelo digital de elevação SRTM de 30 metros. As curvas foram geradas com
equidistância de 100 metros, generalizadas, para a diminuição da quantidade de vértices, a fim de obter uma
curva mais próxima do que foi apresentado no instrumento oficial. Destacou-se no mapa a curva de 700
metros de altitude, e foi considerado a área da IG as áreas inseridas nos municípios citados nesse documento,
e que estivessem compreendidas em altitudes superiores a 700 metros.
Diante dessas diferenças, sugere-se que a delimitação apresentada no instrumento oficial seja
revista. Quando é descrito que a IG fica compreendida em áreas acima de 700 metros de altitude, esse critério
exclui algumas áreas que tinham sido contempladas no mapa. A fim de evitar interpretações erradas, sugerese descrever o limite leste da área a partir de pares de coordenadas. Caso seja de interesse da associação
manter a altitude como critério delimitador, a área da IG deve ser apresentada como sugerida na figura 2.
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Figura 2. Área da IG delimitada de acordo com a descrição da área, apresentada no instrumento oficial.
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