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APRESENTAÇÃO
Pensar em indicações geográficas e produtos tradicionais é a porta de entrada para
inúmeras possibilidades de observações, discussões, práticas, vivências. É justamente
essa variedade de origem, estilo e foco que nos deslumbra e nos fez, pelo quinto ano
consecutivo, realizar o Workshop Catarinense de Indicação Geográfica.
A quinta edição do evento, a terceira realizada em Joinville e também a terceira com
chamada para submissão e apresentação de trabalhos, foi, novamente, recompensadora
para os organizadores e, acreditamos, para todos aqueles que participaram.
Com um Edital apoiado em quatro eixos temáticos, foram recebidas excelentes e
variadas propostas. Cada uma delas contribuiu para a riqueza, diversidade e profundida
das discussões mantidas não apenas durante as apresentações, mas nos três dias de
evento.
Ao final, nem todos puderam comparecer para apresentação e debates, o que
infelizmente faz com que essa coletânea deixe de apresentar algumas propostas
interessantes e instigantes em relação às indicações geográficas e aos produtos
tradicionais. No entanto, sempre haverá uma nova oportunidade no ano seguinte.
Como sempre, o objetivo de reunir os trabalhos apresentados durante o evento
em um compêndio é o de permitir que essas discussões não sejam interrompidas.
Que esses trabalhos sejam combustível para novos projetos, que despertem novas
ideias, que façam cada um de nós se questionar a respeito da nossa comunidade, da
nossa origem e das possibilidades de desenvolvimento a partir dos ativos intangíveis
disponíveis.
Assim é também nosso objetivo que sejamos estimulados e estimulemos o uso das
indicações geográficas e demais signos distintivos em conjunto com outras estratégias
de proteção do patrimônio cultural coordenadas para a geração de desenvolvimento
nas suas mais variadas acepções.
Exatamente com esse espírito é que foram desenvolvidas as atividades dessa
quinta edição do evento. E parte do que alcançamos durante os dias de evento estamos
compartilhando nessa coletânea.
Vocês encontrarão textos que alinham as indicações geográficas e os produtos
tradicionais: a) à história e patrimônio cultural; b) ao meio ambiente e diversidade; c)
ao desenvolvimento territorial; e, d) aos aspectos jurídicos e legais.
São textos curtos e gostosos de ler, e que, esperamos, instigarão a busca por
mais informações, por aprofundamento teórico e prático, despertando o interesse e até
mesmo a necessidade do desenvolvimento de novos projetos e pesquisas, fornecendo
um novo olhar para a temática.
Boa leitura!
Suelen Carls

6

Indicações Geográficas e
Produtos Tradicionais e
Desenvolvimento
Territorial

A INICIATIVA CATARINENSE EM MATÉRIA DE
COOPERAÇÃO NAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
Miguel Luciano da Silva1
Suelen Carls2

1. INTRODUÇÃO
Ao redor do mundo, especialmente em países desenvolvidos e, em grande parte
na Europa, as indicações geográficas têm sido amplamente utilizadas como ferramentas
auxiliares na geração e promoção de desenvolvimento regional. E por desenvolvimento
regional se deve entender, também, a revalorização do território, da cultura, da tradição.
Além da releitura do produto em si, o que possibilita o reposicionamento no mercado
consumidor, a manutenção desse mercado e o acesso a novos mercados.
Apesar disso, o alcance de benefícios positivos pode se apresentar como um
resultado quase inatingível, especialmente em países em desenvolvimento, nos quais
a proteção desse ativo da propriedade intelectual ainda é relativamente recente.
Nesse contexto é que se verifica a importância da cooperação entre os atores
vinculados diretamente à cadeia produtiva, comunidade, setores público e privado,
especialmente instituições de ensino superior e demais entidades responsáveis por
pesquisa, estação e desenvolvimento, em todos os níveis da federação.
O texto apresenta a fundamentação teórica desse pressuposto e a iniciativa
catarinense que vem sendo construída desde 2014, a partir da “Rede de Cooperação
para o Desenvolvimento Sustentável: Patrimônio Cultural e Indicação Geográfica”.

2. METODOLOGIA
O trabalho tem como foco introduzir a questão da cooperação no contexto dos
processos de reconhecimento e consolidação de indicações geográficas, tanto antes,
na mobilização e capacitação dos atores, quanto depois do registro, na fase da gestão.
A fim de desenvolver esse propósito foi empreendida pesquisa de ordem qualitativa,
com consulta a recursos bibliográficos. Dessa maneira, o tópico introdutório apresenta
a questão. Esta segunda seção traz os aspectos metodológicos. O terceiro ponto fornece
as referências teóricas que fundamentam a importância da cooperação nas indicações
geográficas e apresenta a iniciativa catarinense em termos de integração e cooperação
Bacharel em Direito (UFSC) e Advogado. Participa do Grupo de Pesquisa "Estado, Sociedade e Relações
Jurídicas Contemporâneas" (FURB). E-mail: miguel.luciano@icloud.com.
1

Doutoranda em Direito (UFSC) e Advogada. Participa dos Grupos de Pesquisa "Propriedade Intelectual,
Transferência de Tecnologia e Inovação" (UFSC) e "Estado, Sociedade e Relações Jurídicas Contemporâneas"
(FURB). E-mail: su.carls@gmail.com.
2
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para promoção do instituto das indicações geográficas. Ao final, são feitas considerações
sobre o objetivo proposto, a fundamentação teórica e enumerados pontos em relação
aos quais se demanda um trabalho mais profundo na proposta de cooperação no
estado de Santa Catarina.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Quando se fala em indicação geográfica é indispensável falar em consenso,
trabalho em conjunto, parceira, cooperação. Indicações geográficas são uma espécie
de signo distintivo coletivo e que pressupõe interesse coletivo para se concretizar e
ser bem administrada. Esse interesse, via de regra deve ser demonstrado, cultivado
e colocado em prática pelo grupo de produtores desde o início das discussões para
o reconhecimento da indicação geográfica, com um processo de conscientização e
capacitação (CARLS, 2015).
Uma vez firmes no propósito de ir adiante com o reconhecimento da indicação
geográfica, mais uma vez esse grupo trabalha em equipe, na hora de constituir
formalmente a entidade representativa, de redigir o respectivo estatuto, assim como
na condensação e estabelecimento das regras de produção e formas de fiscalização,
controle e punição.
Na terceira fase, por assim dizer, o esforço e comprometimento desse grupo é
novamente fator decisivo para o sucesso da indicação geográfica agora registrada,
formalmente reconhecida. Cabe a esse grupo gerir e promover o ativo de modo
sustentável e ao mesmo tempo rentável. Trabalhar para que sejam alcançados benefícios
para o desenvolvimento da região onde se localiza a produção e para a valorização
dos aspectos históricos, culturais e da tradição vinculados à indicação geográfica.
É hora de, também, dar atenção ao regulamento de uso do nome geográfico e
sua aplicação no dia a dia da produção. Analisar se, de fato, foi redigido de acordo
com as necessidades e realidade do grupo de produtores e da produção ou se é o caso
de realizar algum ajuste. Muitas vezes o regulamento de uso é um fato crítico para
a consolidação da indicação geográfica, requisitando atenção especial, especialmente
nas indicações de procedência (LOCATELLI, CARLS, 2014).
No entanto, ainda que esse grupo esteja bem estruturado e orientado, é
importante contar com suporte de outras ordens: política, social, técnica, administrativa,
universitária. Espaços que contribuem para essa finalidade são encontrados sob o
nome de fórum, como é o caso do Fórum Origem Capixaba – Indicações Geográficas
e Marcas Coletivas, instalado no estado do Espírito Santo.
Em Santa Catarina, no ano de 2012 se buscou estruturar um fórum que tivesse
por objetivo ser um espaço de discussões, definições de prioridade e ações. A ação foi
capitaneada especialmente pela Universidade Federal de Santa Catarina, que sediou a
reunião de instalação, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Sustentável. Infelizmente o projeto não logrou êxito em
virtude da dispersão dos participantes.
Nesse mesmo ano de 2012 também ocorreu a primeira edição do Workshop
Catarinense de Indicação Geográfica, na cidade de Blumenau. O evento, embora
modesto em termos de recursos financeiros contou desde o início com importantes
apoios, destacando-se, nessa primeira edição o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) de Blumenau, que cedeu gratuitamente local para realização das
palestras, material de apoio e suporte logístico.
9
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A partir dessa iniciativa, novas parcerias foram construídas e fortalecidas ao
longo das edições do Workshop Catarinense de Indicação Geográfica, bem como da
Mostra de Produtos Tradicionais – esta última que ocorre desde a segunda edição do
workshop.
Desse contexto surgiu a necessidade de unir pessoas e instituições comprometidas
em discutir alternativas e buscar soluções para o desenvolvimento regional e sustentável
a partir da valorização cultural, histórica e territorial do estado de Santa Catarina,
especialmente a partir das indicações geográficas.
Com esse propósito em mente foi convocada uma reunião de trabalho para
discussão e instalação de uma rede de cooperação. Assim, nos dias 6 e 7 de novembro
de 2014, reuniram-se no município de Timbó, no Vale do Itajaí, pessoas e representantes
de instituições de todo estado e também de órgãos federais para apresentar, discutir
e avaliar sugestões com referido propósito (REDE INDICAÇÃO GEGRÁFICA, 2014).
Ao fim dos debates estabeleceu-se a criação da “Rede de Cooperação para
o Desenvolvimento Sustentável: Patrimônio Cultural e Indicação Geográfica”,
informalmente chamada apenas de “Rede de Cooperação” (REDE INDICAÇÃO
GEGRÁFICA, 2014).
A Rede de Cooperação é uma entidade (ainda) sem personalidade jurídica e
constituída por pessoas, órgãos e entidades públicos e privados engajados na geração
de desenvolvimento, especialmente por meio da valorização das caraterísticas culturais
e tradições locais, através de institutos como as indicações geográficas e a proteção do
patrimônio cultural. Nesse sentido, estão contempladas também ferramentas como as
marcas coletivas e as marcas de certificação, signos distintivos de natureza coletiva e
que, assim como as indicações geográficas, tem, por óbvio uma relação baseada na
coletividade e não na individualidade. Fato esse que se mostra valioso para a construção
e execução de estratégias de desenvolvimento regional.
Ainda que se considere a questão da informalidade no que diz respeito à
sua constituição jurídica, a Rede de Cooperação vem, pouco a pouco, tornando-se
referência no estado de Santa Catarina quando o assunto gira em torno das indicações
geográficas. Seus participantes são o seu maior ativo, pois ostentam a vontade de
promover desenvolvimento que proporcione qualidade de vida da população, estimular
a manutenção das produções tradicionais e promover o orgulho do produtor e
comunidade em geral.
Existem muitos caminhos para o desenvolvimento, mas a cooperação é essencial
em qualquer deles. A “nossa” Rede de Cooperação catarinense busca trilhar o caminho
do desenvolvimento regional sustentável a partir das indicações geográficas e do
patrimônio cultural, com a sustentação de um povo que valoriza e se orgulha de sua
cultura, histórias e tradições.
A Rede de Cooperação tem buscado estar presente em todo o estado, já tendo
realizado encontros como o do Planalto Norte, em Canoinhas, no qual a estrela das
discussões foi a erva mate, cujas atividades para a construção de todo o processo para
registro da indicação geográfica têm sido muito bem geridas pela Epagri (Empresa
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) (REDE INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA, 2015a).
Outro encontro, desta vez realizado em Blumenau, concentrou-se no queijo
Kochkäse, cujas ações para o reconhecimento da indicação geográfica devem se
aprofundar após a consolidação dos resultados obtidos em um projeto coordenado
pela FURB (Universidade Regional de Blumenau) com apoio do Iphan (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Na ocasião a Rede de Cooperação articulou
10
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a participação de representante do Ministério da Integração Nacional (MI), que tem a
seu cargo o projeto Rota do Leite da Macrorregião Sul, tendo sido discutidos na ocasião
os principais interesses e características do estado de Santa Catarina no projeto (REDE
INDICAÇÃO GEOGRÁFICA, 2016b).
A Rede de Cooperação também estará presente no oeste catarinense, em reunião
coordenada localmente pelo Instituto Nacional da Carne Suína (INCS), quando a
indicação geográfica para produtos cárneos suínos será o objeto central de discussão
(REDE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA, 2016a).
A Rede de Cooperação, além de apoiar todos os projetos em andamento no
estado, também se destaca pela inciativa na conscientização e instrução na região de
São João Batista, no Vale do Rio Tijucas. Na região, além de apoiar os produtores de
calçados (atividade econômica dominante) em relação ao entendimento do instituto,
suas particularidades e busca por apoio financeiro para o desenvolvimento do projeto,
a Rede de Cooperação tem auxiliado em outros projetos. É o caso dos pequenos
produtores agrícolas. Nesse caso, a Rede de Cooperação já organizou palestras de
capacitação e uma visita à AJAAR (Associação Joinvillense de Agroindústrias Artesanais
Rurais), em Joinville, para que os produtores pudessem conhecer alternativas para
promover e reposicionar os seus próprios produtos, a partir de experiências de sucesso
(REDE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA, 2015b).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contexto descrito acima, somado ao conhecimento adquirido pelo autor em
conversas com representantes de diversas IGs ao redor do país, que muito provavelmente
é também de conhecimento das pessoas envolvidas no tema e que venham a ler este
texto, conduz a uma só conclusão: não há IG bem estruturada e sucedida se não houver
uma rede de cooperação na qual se possa apoiar.
No que concerne à Rede de Cooperação estabelecida no estado de Santa Catarina
tem mostrado, pouco a pouco, frutos. A participação dos seus integrantes tanto em
processos já em andamento quanto em outros que estão começando é positiva. É
também positiva a participação efetiva em projetos paralelos e correlatos que, embora
não tenham vinculação direta com indicações geográficas, são necessários ao bemestar e desenvolvimento regional e estão fundamentados em atividades tipicamente
localizadas, que fazem parte da cultura de determinado local, como é o caso dos
agricultores da região de São João Batista.
É lógico que a Rede de Cooperação ainda está engatinhando e que muitos são os
desafios. Ampliar a presença da rede em todo o estado de forma mais objetiva é um
deles. Sendo uma organização informal, não há captação de recursos para suas ações,
de modo que se torna especialmente delicado para as pessoas físicas não vinculadas
a entidades, fazer-se presente em todos os cantos e acompanhar todas as demandas.
Estimular a ampliação do número de integrantes, com diversidade em relação à área
geográfica de atuação é uma das metas da rede. Nesse sentido, espera-se que a rede
cresça em número de representantes e de participação, com qualidade, em projetos
que busquem desenvolvimento no estado de Santa Catarina.
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DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA: LIMITES E POSSIBILIDADES
1

Valdir Frigo Denardin2

1. INTRODUÇÃO
O desafio das estratégias de desenvolvimento territorial se constitui em identificar
e ativar os recursos específicos do território. Cada ecoregião pode identificar seus
recursos potenciais latentes, tangíveis e intangíveis, e inseri-los no sistema produtivo
em busca de seu desenvolvimento.
A Indicação Geográfica (IG), enquanto uma estratégia, permite diferenciar “produtos
genéricos” que podem ser produzido em qualquer espaço geográfico de produtos com
indicação de origem, cujas características estão relacionadas a um território via suas
condições naturais, o saber fazer, a existência de cooperação dos atores etc. O processo
de especificação e qualificação de produtos, como menciona Roux et al. (2006), permite
a valorização do “gênio do lugar”, não reprodutível em outros territórios.
Identificar e ativar os recursos territoriais tangíveis e intangíveis existentes no
território consiste em uma estratégia de desenvolvimento. No entanto, para que isso
ocorra se faz necessário que os atores se articulem no intuito de resolver problemas
inerentes à produção. Com o diálogo recursos territoriais e coordenação dos atores, o
território se constrói e o processo de desenvolvimento territorial pode ser efetivado.
O artigo tem por objetivo apresentar um referencial teórico que permite discutir
os limites e possibilidades do uso da indicação geográfica enquanto estratégia de
desenvolvimento territorial. O texto inicia com uma revisão teórica sobre desenvolvimento
territorial que visa esclarecer sobre qual desenvolvimento e de que território se esta
tratando. Na sequência apresenta dois “pilares” do Desenvolvimento Territorial: recursos
territoriais e coordenação dos atores, ambos decisivos para a implementação de
estratégias de desenvolvimento territorial que valorizam a origem (identidade territorial),
a exemplo das IGs. Por fim, uma discussão sobre os limites e possibilidades das IGs
para dinamizar os territórios.
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Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS), Processo BEX 1865/15-3. Membro
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indicações geográficas como ferramentas de desenvolvimento (MCTI/CNPq 14/2013).
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Sustentável (PPGDTS/UFPR) e Meio Ambiente e Desenvolvimento (PPGMADE/UFPR). valdirfd@yahoo.
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2. METODOLOGIA
Para atingir o objetivo proposto utilizar-se-á a pesquisa bibliográfica que
compreende, segundo Stumpf (2009, p. 51), o “conjunto de procedimentos que visa
identificar informações bibliográficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema
estudado [...] para que sejam posteriormente utilizados na redação de um trabalho
acadêmico”.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A busca incessante pelo crescimento econômico gera desigualdades sociais e
impactos ambientais que afetam principalmente as camadas mais pobres da população,
seja no meio urbano ou rural. Para Latouche (2012, p. 46-47) o crescimento é um mito
e a sociedade de crescimento não é desejável por três motivos: “[...] ela produz um
aumento das desigualdades e injustiças; ela cria um bem-estar amplamente ilusório;
ela não suscita, mesmo para os que mais se beneficiam, uma sociedade amigável e
sim uma antissociedade que padece de sua riqueza”.
No Brasil, os impactos sociais e, em menor grau os ambientais, de um modelo
que visava o crescimento econômico foi intensamente analisado por Celso Furtado.
O autor mencionou que a industrialização foi o vetor, quase exclusivo, do processo
de desenvolvimento brasileiro, na prática, o desenvolvimento era sinônimo de
industrialização. Para Furtado (2004, p 485) “desenvolvimento não é apenas um processo
de acumulação e de aumento de produtividade macroeconômica, mas principalmente
o caminho de acesso a formas sociais mais aptas a estimular a criatividade humana
e responder as aspirações da coletividade”.
O crescimento econômico deveria gerar efeitos benéficos para todas as camadas
da população – efeito transbordamento do crescimento, no entanto Furtado (2004,
p. 483) menciona que “No Brasil não houve correspondência entre crescimento e
desenvolvimento”, o crescimento econômico “[...] tal qual o conhecemos, vem
se fundando na preservação dos privilégios das elites que satisfazem seu afã de
modernização; já o desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social subjacente”;
e conclui que “só haverá verdadeiro desenvolvimento – que não se confunde com
crescimento econômico, no mais das vezes apenas modernização das elites – ali onde
existir um projeto social subjacente”. Quando o projeto social prioriza a melhoria das
condições de vida da população, o “crescimento se metamorfoseia em desenvolvimento”
(FURTADO, 2004, p. 484).
Em um esforço para operacionalizar o desenvolvimento, Ignacy Sachs nos
apresenta o conceito de ecodesenvolvimento, uma perspectiva multimensional, que
permite pensar a abordagem territorial do desenvolvimento. Para Sachs (1986, p.18), o
ecodesenvolvimento é “um estilo de desenvolvimento que, em cada ecorregião, insiste
nas soluções específicas de seus problemas particulares, levando em conta os dados
ecológicos da mesma forma os culturais, as necessidades imediatas como também
aquelas de longo prazo”. Ecodesenvolvimento, também tratado por Vieira (2009, p.
27), é um conceito sistêmico que se apresenta como “uma crítica radical da ideologia
economicista subjacente a suposta civilização industrial-tecnológica. Na concepção de
Sachs (2007), o ecodesenvolvimento deve valer-se de estratégias que buscam o melhor
uso possível dos “recursos específicos” de cada ecossistema com o intuito de satisfazer
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as necessidades básicas das populações interessadas. Destarte, ecodesenvolvimento
é um estilo de desenvolvimento que leva em consideração as especificidades locais e
regionais, ou seja, é um desenvolvimento endógeno que valoriza a participação e o
uso prudente dos recursos naturais.
No que se refere ao território, este não pode ser entendido como um espaço
político-administrativo com delimitações geográficas precisas. Segundo Leloup et al.
(2005, p. 326) o território “não corresponde a um nível administrativo neutro onde
uma política é aplicada seguindo um procedimento hierárquico descendente”. Por
outro lado, para Pecqueur (2007), o território não é um simples espaço no qual se
projeta a atividade produtiva, considerando-se apenas o custo de transporte entre o
local de produção e de consumo, acesso ao mercado, uma perspectiva econômica. Um
território “dado”, segundo Pecqueur (2005), é um território sem valor, com fatores de
constrangimento ou limitações.
Para Leloup et al. (2005, p. 326), o território é uma construção social permanente
derivada de “relações duráveis de proximidade geográfica desencadeadas por uma
pluralidade de atores”. Estas relações, de vizinhança, estabelecidas pelos atores, podem
levar à ações concretas, como a elaboração de normas comuns, logo, a noção de
proximidade institucional, além da proximidade geográfica, é algo inerente e presente
nos territórios.
Nesta perspectiva de interação e construção social do território, Pecqueur (2005)
propõe a noção de “território construído”, resultante de um processo de melhorias,
fruto do jogo dos atores, constatado a posteriori. O território construído é um espaçoterritório que se forma a partir do encontro de atores sociais, em um espaço geográfico
dado, que buscam identificar e resolver problemas comuns.
O território é uma unidade ativa de desenvolvimento, que possui recursos únicos,
não transferíveis de uma região para outra, que precisam ser ativados, valorizados em
um processo de especificação. Para Pecqueur (2014), os recursos são fatores a explorar,
a organizar, ou ainda, a revelar, tais recursos podem ser genéricos ou específicos.
Quando o recurso é incorporado no sistema produtivo ele passa a ser tratado com
um ativo.
Os ativos e recursos genéricos são totalmente transferíveis, e seu valor é um valor
de troca, estipulado no mercado via o sistema de preços. Estes ativos e recursos, segundo
Pecqueur (2005), não permitem que um território se diferencie de forma consistente
(duradoura) de outros, uma vez que são facilmente transacionados no mercado.
Os recursos específicos apresentam, por sua vez, caráter de diferenciação e
contribuem para pensar o desenvolvimento territorial. Para Pecqueur (2005, p.15) a
“produção desses recursos resulta, pois, de normas, costumes, de uma cultura, são
elaborados num espaço de proximidade geográfica e institucional, a partir de uma
forma de troca que não é mercantil: a reciprocidade”.
Neste sentido a “especificação de ativos” é o processo de transformação de
recursos específicos em ativos específicos, através do uso no sistema produtivo,
propiciando a diferenciação de um território dos demais. Este processo de produção,
que valoriza os recursos específicos, se contrapõe ao regime de concorrência baseada
na produção standard ou produtos commodities. O processo de especificação, portanto,
consiste na qualificação e diferenciação dos recursos que os atores locais revelam no
processo de resolução de seus problemas comuns. Para Carrière e Cazella (2006, p.
34), o “ponto máximo de maturação de um território construído consiste na geração
de uma renda de qualidade territorial”. Esta renda pode, por exemplo, ser aportada
ao território pela estratégia das Indicações Geográficas.
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Ao entender o território como resultado de uma construção social dos atores,
uma nova questão merece ser observada: como estes promovem o território em
suas ações? Como se dá a governança territorial? Pecqueur (2000, p. 121) se refere
a governança como “um processo institucional e organizacional que busca por em
prática diferentes modos de coordenação entre atores geograficamente próximos,
que objetivam resolver problemas produtivos inéditos inerentes aos territórios”. A
governança territorial é evidencia pelas relações de cooperação entre os diferentes
atores, públicos e privados e, para que um território se constitua, emerja, é necessário
que os atores se coordenem.
A governança territorial diz respeito, portanto, a capacidade dos atores públicos,
privados e associativos em se organizar para a busca de soluções de problemas comuns;
ela é indispensável para legitimar e viabilizar o processo de desenvolvimento territorial.
Além disso, a coordenação das ações dos diferentes atores contribui para construir
socioeconomicamente o território.
Por fim, a IG enquanto uma estratégia de desenvolvimento territorial valoriza a
especificidade do bem, ela etiqueta um produto em relação a qualidade de fabricação
e a origem geográfica. Segundo Pecqueur (2007), o uso das IGs possui um duplo papel:
ela responde aos desejos do consumidor em personalizar seu consumo e, permite
ao produtor propor um produto respaldado por sua qualidade para obter, com isso,
um diferencial de preço. Os bens que recebem o selo IG, segundo Dalabrida (2015,
p. 18), são “produtos enraizados no território, que resultem do saber fazer coletivo e
representem os elementos indenitários, a cultura, as tradições e as técnicas das pessoas
que habitam determinado território”.
A estratégia IG pode permitir ao território a geração de uma renda de qualidade
territorial decorrente da especificidade do bem. Para Pecqueur (2006, p.136) a renda
de qualidade territorial é “uma renda organizacional, ela reflete a capacidade dos
atores locais de, mediante certos dispositivos institucionais, captar a disposição dos
consumidores de pagarem por aspectos relacionados ao ambiente produtivo”. Por outro
lado, Fonte et. al. (2006) mencionam que a possibilidade de criar e beneficiar-se da renda
de identidade está associada ao quadro de “governança local”, ou seja, esta relacionada
a capacidade dos atores locais em criar mecanismos institucionais coletivos capazes
de regular o uso dos recursos e a respectiva distribuição dos benefícios obtidos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como avaliar o impacto de uma IG no processo de desenvolvimento territorial?
Segundo Frayssignes (2008) um estudo de caso da IG não permite uma leitura de
seu potencial em apoiar o desenvolvimento do território. O autor propõe analisar o
Sistema Produtivo Local (SPL), ou o Sistema Agroalimentar Localizado (SIAL) no qual o
produto IG esta inserido, pois permite uma leitura das diferentes dinâmicas territoriais.
Os produtos IGs, segundo Frayssignes (2008), devem ser avaliados em termos de seu
potencial em gerar sinergias entre as diferentes atividades produtivas do território e
os diferentes atores envolvidos na obtenção e uso da IG.
A IG deveria mobilizar diferentes atores para por em ação um projeto-território.
Passar de uma estratégia que beneficia poucos para uma estratégia que permita a
socialização, horizontalização, dos resultados, permitir um efeito transbordamento no
território.
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Para evitar que a estratégia IG beneficie poucos produtores e, desta forma, gere
mais crescimento econômico que desenvolvimento, o produto IG pode estar no centro
de uma “oferta diversificada” de bens e serviços do território, uma cesta de bens como
menciona Pecqueur (2007). A cesta de bens, segundo Frayssignes (2008), é o resultado
da articulação de um conjunto de atores que ativam o tecido econômico em torno do
produto IG. Para o autor, a noção de cesta de bens viabiliza o diálogo, no território,
entre produtos alimentares (agricultura), e serviços turísticos, por exemplo.
O desafio para se pensar o desenvolvimento territorial a partir da estratégia IG
consiste em passar do produto IG, ofertado em muitos casos por poucos produtores,
geralmente os mais consolidados, para uma estratégia que amplie a geração de trabalho
e renda para o conjunto de produtores do território. Passar da IG para uma cesta de
bens e serviços do território permitiria uma distribuição, não concentração, da renda. A
IG não é o fim, é uma possibilidade para desencadear um processo de desenvolvimento
territorial que valoriza os produtos e o saber fazer do território. No entanto, Silva et
al. (2014, p. 23) mencionam que esta estratégia “demanda estruturas de governança
que nem sempre estão presentes, sobretudo quando iniciativas do gênero surgem na
ausência de coordenação ou de uma atuação estatal consistente e atenta à importância
desses processos”.
O desenvolvimento territorial deve ser pensando, portanto, enquanto um estilo
de desenvolvimento que reduza as desigualdades sociais e os impactos ambientais das
atividades de produção e consumo. Práticas que visem a solidariedade, a cooperação
e incentivem a confiança entre os atores devem ser priorizadas. Por outro lado, o
uso dos recursos naturais, para a produção da matéria prima e agroindustrialização,
deve observar os limites físicos dos ecossistemas.
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POTENCIAIS PRODUTOS PARA INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA DE SANTA CATARINA: PROPOSTA PARA
CARACTERIZAÇÃO SOCIOCONÔMICA E PRODUTIVA
Léo Teobaldo Kroth1
Antônio Marcos Feliciano2
Reney Dorow3

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de método para realizar
a caracterização socioeconômica e produtiva de potenciais produtos para indicação
geográfica (IG) em Santa Catarina.
Levantamos preliminares da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina (Epagri), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e outras
instituições apontam para a existência no Estado de Santa Catarina em torno de 40
produtos agroalimentares e industriais ou serviços potenciais para o registro como
signos distintivos, seja como indicações geográficas ou marca coletiva. Sakr et al.
(2015) apresentam o resultado de uma pesquisa com uma breve descrição de 27
destes potenciais produtos. Porém, são apenas indicativos, o que impede avaliações
concretas de sua potencialidade. Há necessidade de se realizar estudos para a
caracterização desses potenciais produtos baseados em indicadores socioeconômicos
e produtivos qualitativos e quantitativos, que possam dimensionar efetivamente sua
potencialidade.
Como apontam Vieira et al. (2016), as IGs representam um instrumento de
valorização de tradições, costumes, saberes, práticas e outros bens imateriais associados
à identidade territorial, utilizadas pelos produtores como um instrumento para
diferenciar seus produtos, agregar-lhes valor e lhes facilitar o acesso a mercados.

2. METODOLOGIA
A proposta para caracterização socioeconômica e produtiva de potenciais produtos
para indicação geográfica de Santa Catarina contempla basicamente os procedimentos
apresentados na Figura 1:
Engenheiro-agrônomo, Dr., Epagri/Cepa, leokroth@epagri.sc.gov.br
Sociólogo, Epagri/Cepa, feliciano@epagri.sc.gov.br
3
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1. identificação, com base em estudos preliminares disponíveis, dos potenciais
produtos;
2. definição das fontes de dados primárias e secundárias e coleta de dados e de
informações sobre os potenciais produtos e cadeias de valor selecionados;
3. painel de discussão com os atores da cadeia de valor da região de produção, para
apresentação e análise dos dados coletados e identificação e seleção dos atores a serem
entrevistados para ampliação dos dados sobre a cadeia de valor;
4. elaboração de questionário;
5. aplicação dos questionários;
6. análise dos questionários aplicados;
7. análise das informações e dados coletados, dos resultados do painel e dos
questionários;
8. sistematização e organização das informações e dos dados coletados, dos resultados
do painel e dos questionários;
9. caracterização dos potenciais produtos analisados;
10. apresentação da caracterização dos produtos aos atores das cadeias de valor
estudados;
11. divulgação dos resultados da caracterização.
Figura 1 - fluxograma dos procedimentos para caracterização de potenciais produtos para IG

Fonte:

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O registro e a proteção de uma Indicação Geográfica possibilita agregar valor a
ativos intangíveis de uma região, garantindo a produtos e serviços uma identidade que
os diferencia, no mercado consumidor, por suas características geográficas, históricas
e socioculturais, projetando-os para além de sua área geográfica.
Como aponta Cerdan (2013), a proteção e a promoção das IGs são justificadas pelos
seus impactos no desenvolvimento regional, sendo que o primeiro efeito que se espera de
uma IG é a agregação de valor aos produtos ou aumento de renda para o produtor.
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Visando ampliar a participação em mercados que se tornam cada vez mais
competitivos, cresce o interesse pelas IGs, e sua disseminação é foco de atenção de
agentes públicos e privados. Para Vieira et al. (2016), no Brasil a identificação dos produtos
pela sua origem geográfica ocorre apenas há poucas décadas, e, apesar do grande
interesse que o tema vem despertando, o número de indicações geográficas oficialmente
reconhecidas é reduzido, assim como o conhecimento sobre o papel das IG.
Em Santa Catarina há apenas uma IG registrada, a Indicação de Procedência
Vale das Uvas Goethe, no Sul do Estado, e outros processos em andamento: queijo
artesanal serrano, no Planalto Sul; erva mate, no Planalto Norte; banana, na região
de Corupá; entre outros.
Diversos levantamentos, especialmente os realizados pelo MAPA, Sebrae e Epagri,
além de outros estudos, como o de Sakr et al. (2015), identificaram um grande número
de potenciais produtos agroalimentares a serem protegidos através do registro como
IGs e apresentam uma breve descrição de 27 desses produtos e o detalhamento a
respeito da erva mate do Planalto Norte Catarinense.
A caracterização é um método frequente quando se trata de analisar a
heterogeneidade e a diversidade, sob diferentes contextos. Compreende uma
estratificação e/ou agrupamento de indivíduos e/ou propriedades com características
semelhantes. Cada grupo ou atividade produtiva apresenta um perfil particular. A partir
desse perfil, estuda-se suas características.
A caracterização é amplamente utilizada em estudos rurais. A realização de
tipologias e análise de clusters, por exemplo, tem se destacado desde os anos 1980,
incluindo-se os trabalhados desenvolvidos por Lamarche (1998) e Billaud e Abreu (1998),
que objetivaram identificar as formas sociais de produção agrícola.
De acordo com Staneck (1998), o objetivo principal da caracterização é compreender
a organização interna de um tema, a partir de um conjunto de indicadores e/ou variáveis
que se relacionam com o referido tema. Requer a coleta e seleção de dados específicos,
de acordo com o fim a que se propõe. No caso de estudos na área rural, os dados
podem ser referentes ao solo, a produção, estrutura produtiva, aspectos financeiros, de
mercado, características familiares e mesmo da organização social das comunidades
em que se insere o objeto em análise.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adequada caracterização socioeconômica e produtiva de potenciais produtos
para indicação geográfica de Santa Catarina é fundamental para que novos processos
de registro possam ser desencadeados.
A caracterização é essencial para uma análise e avaliação das condições
socioeconômicas e produtivas objetivando intervenções de maneira planejada e ordenada.
A caracterização socioeconômica e produtiva constitui base para o planejamento das
atividades produtivas e as interações delas decorrentes. É um instrumento que permite
o conhecimento das condições demográficas, do sistema de produção, manejo e uso
da terra, mão-de-obra disponível, problemas, anseios e dificuldades do produtor, entre
outras, além das expectativas e possibilidades quanto ao futuro.
Os diferentes produtos apresentam distintas características de ordem cultural,
ambiental e conjuntural. Por meio de um diagnóstico, é possível avaliar a estrutura e
compreender o funcionamento dos sistemas produtivos, tendo em vista também os
fatores externos que condicionam a tomada de decisões.
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Conforme apontam Ribeiro et al. (1999), o diagnóstico deve permitir a descrição
do sistema, mas, principalmente, levar à compreensão das causas que levam os
agricultores a tomarem determinadas decisões. Para Nabinger (1999), além de permitir
uma caracterização da região e identificação dos sistemas de produção, o diagnóstico
deve possibilitar a identificação das restrições e oportunidades, bem como orientar
ações.
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1. INTRODUÇÃO
O kochkäse é um queijo originário da Alemanha, no Brasil é produzido e
consumido no Vale do Itajaí (SC), cujas cidades mantêm fortes influências da colonização
alemã. Segundo Seyferth (1999) a colonização da região foi iniciada por volta de 1850,
cuja ocupação se deu com imigrantes alemães em regime de pequena propriedade
familiar.
A prática queijeira, ao longo de sua história, se difundiu nas fazendas e pequenas
propriedades rurais por todo território nacional, gerando produtos variados e muito
apreciados por seus consumidores. Inclusive é notório que existe uma preferência por
queijos artesanais decorrentes da sua distinta qualidade e superioridade comparada
com o produto industrializado (KUPLEC, REVELL, 1998) como também pela combinação
de aspectos relacionados à saúde e palatabilidade (PANAGOU et al., 2013).
No processo de produção do kochkäse, após a ordenha, o leite é drenado para
retirada de material particulado e desnatado. Após desnate, o leite permanece em
descanso quando coagula naturalmente. A coalhada é levada ao fogo para um leve
aquecimento da massa e a mesma é colocada em sacos de nylon ou de algodão para
drenagem do soro e formação do queijinho branco, produto também típico da região,
muito utilizado para fabricação de cucas.
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O queijinho branco é então triturado em uma bacia e coberto com um pano
para ser fermentado. O período de fermentação varia conforme as estações do ano,
podendo ocorrer entre dois e sete dias, ocorrendo mais rapidamente no verão. A
massa de queijo fermentada é levada para o cozimento quando a mesma apresentar
coloração amarelada e odor característico. Durante o processo de cozimento, a massa
precisa ser revolvida constantemente. O kochkäse estará pronto quando não forem
visualizados grumos soltos e a massa se tornar uniforme, sendo então despejada em
um recipiente para ser consumido ou comercializado.
A produção do queijo na região ainda é insipiente e restrita a comercialização
nas feiras municipais. Há produtores que possuem a propriedade regulamentada e
sofrem inspeção dos Serviços de Inspeção Municipais, assim como há propriedades
que produzem o queijo por serem feirantes e terem diversos outros produtos
comercializáveis. Também há produtor que comercializa somente produtos de origem
láctea, sem estarem regularizados. Contudo, a regularização da produção artesanal é
responsabilidade de cada município, sendo que em alguns casos as regras são vistas
como mais rígidas, impedindo, inclusive, o comércio nas feiras locais. Também há
casos de comercialização do queijo em padarias locais em potes sem identificação
de procedência ou data de validade. Outro fator relevante é em relação à embalagem
do produto comercializado, a qual varia de produtor para produtor e desfavorece o
produto, pois o queijo é apresentado em um simples pote (comumente sem identificação
nenhuma) ou em um saco plástico.
Tradicionalmente o kochkäse, é produzido com leite cru e a única legislação que
regulamenta este tipo de produção é a Instrução Normativa n°30 de 07 de agosto de
2013, do Ministério da Agricultura (BRASIL, 2013), contudo, há uma condicionante à
regiões que possuam Indicações Geográficas registradas ou que sejam tradicionalmente
reconhecidas.
A Indicação Geográfica (IG) refere-se a uma qualidade atribuída a um produto
originário de um território cujas características são inerentes a sua origem geográfica.
Essa especificidade tende a contribuir com a agregação de valor a esses produtos, o
que pode gerar maior retorno financeiro aos atores envolvidos, com possíveis impactos
no desenvolvimento territorial (MAIORKI e DALLABRIDA, 2015).
O Ministério da Agricultura tem incentivado o reconhecimento de produtos
agroalimentares como forma de agregação de valor e de regulamentação e da melhoria
dos processos da produção, e para isto atua e contribui nas mais diversas etapas de
construção de IGs, entre as quais a sensibilização dos produtores. No caso em foco,
com apoio da  Epagri, Prefeitura de Blumenau e FURB, foi promovida uma oficina com
o objetivo de desenvolver uma estratégia e uma visão compartilhada para os diversos
agrupamentos de protagonistas envolvidos – de alguma forma – com a problemática
e com o processo de reconhecimento do Kochkäse como uma IG.

2. METODOLOGIA
Empreendimentos com fortes características sociais e coletivas – como são
a grande maioria dos projetos de IG – requerem a utilização de metodologias e
técnicas que enfatizem a participação e o engajamento dos atores. Nestas iniciativas,
o pressuposto básico é que o processo flua de dentro para fora e de baixo para cima,
de modo que o processo assegure sua própria sustentabilidade ao longo do tempo,
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através do empoderamento daqueles atores e do fomento ao seu protagonismo. A
sensibilização dos atores só é possível, efetivamente, através da sua participação ativa
e voluntária.
Visando a sensibilização de atores locais quanto à estratégia para materializar
o queijo kochkäse como uma IG, foi realizada a oficina entre os dias 15 e 16 de
fevereiro de 2016, em Blumenau/SC, Brasil. Participaram desta oficina representantes
de diferentes instituições, sendo estes extensionistas da EPAGRI regional, servidores do
Serviço de Inspeção Municipal de Blumenau e do Desenvolvimento Rural, servidores
da Universidade Regional de Blumenau, servidores da Vigilância Sanitária de Blumenau
e produtores do queijo da região que produzem o Kochkäse a partir de leite cru, ou
a partir de leite pasteurizado, através da compra de terceiros do queijinho branco. A
oficina foi realizada com a presença de cerca de 40 pessoas, vindas dos municípios
de Blumenau, Indaial, Timbó, Benedito Novo, Pomerode e Gaspar.
Após uma breve linha do tempo do projeto, a oficina iniciou-se com a declaração
dos presentes sobre a Visão do Futuro do Kochkäse, onde cada um deveria expor
como imaginava o queijo daqui a cinco anos com um possível selo de Indicação
Geográfica. Cada pronunciamento foi escrito em uma tarjeta e colado em um painel para
visualização de todos. Depois, foram destacados pelo grupo três itens que identificassem
o desejo comum de todos.
Posteriormente, o grupo foi dividido em cinco equipes e pediu-se para que o debate
girasse em torno da identificação dos atributos específicos do produto e do território que
poderiam ser associados à imagem a ser comunicada aos consumidores. As propostas
levantadas foram coladas em painéis e o grupo selecionou as mais relevantes.
Ainda na divisão em equipes, o grupo foi provocado a identificar os riscos/ameaças
e oportunidades ao empreendimento, todos ligados ao ambiente externo à Indicação
Geográfica, ou seja, aqueles que dependem da ação de atores externos ao ambiente
da de uma futura IG. Depois de levantadas as ideias, todas foram postas em cartazes
para a apreciação do grupo e três itens foram elencados pela importância.
O mesmo debate foi provocado quanto ao ambiente interno, com o levantamento
de pontos fracos e pontos fortes, indicando fatores internos que poderiam fortalecer
ou debilitar a IG e que poderiam ser potencializados ou mitigados pela ação dos
atores locais.
A última atividade consistiu no levantamento de ações necessárias para o
fortalecimento e sustentação da IG. As equipes redigiram diversas ações e todas foram
fixadas em painéis para apreciação do grupo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Visão de Futuro do grupo, formado durante o encontro dos dias 15 e 16
de fevereiro de 2016, em relação ao queijo, estão a organização dos produtores, a
regulamentação da produção do queijo e a salvaguarda do patrimônio da região.
Vale salientar que a manutenção dos pequenos agricultores, a permanência do jovem
no campo, a perpetuação do modo de fazer do queijo, a melhoria do sistema de
produção, o orgulho de produzir o queijo, a inclusão na gastronomia tradicional local,
as boas práticas de produção implantadas também foram citadas. Todas estas falas
demonstram que, para o grupo, o queijo tem potencial para desenvolver a região
localmente, juntamente com o setor de turismo.
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Em relação ao produto, a imagem que o grupo pretende que os consumidores
relacionem diretamente com o queijo é a questão de ser um produto saudável, nutritivo
e sem conservantes; produto de origem alemã, trazido pela colonização germânica,
com conhecimentos transmitidos de geração em geração; e um produto que não tem
similar no mercado.
Em relação ao território, pretende-se que os consumidores associem o queijo as
pequenas propriedades familiares presentes ainda na região. Outras características
citadas remetem ao sabor único do queijo, a seu odor característico, a originalidade,
o fato de ainda ser uma produção artesanal e com ausência de conservantes. Estes
apontamentos destacados demonstram a relação entre os atores locais e o modo de
fazer do queijo, bem como suas características e relação com o território em que se
encontra inserido, com características da colonização alemã. Com isso, foi observada
uma forte identificação do grupo com os aspectos citados sobre o queijo.
Como ameaça, em relação ao ambiente externo, identificou-se a falta e
regulamentação da produção e a produção insuficiente se o consumo aumentar; a
sucessão familiar na atividade; e a assistência técnica insuficiente. Como oportunidades,
ressaltou-se a regulamentação da produção e aumento de consumo, pois a equipe
visualizou que estes aspectos podem ser uma ameaça, mas também podem trazer
novas oportunidades; e o fluxo turístico regional.
Pelas ameaças e oportunidades identificadas, houve uma discussão no grupo
onde o mesmo apontamento ora foi identificado como ameaça por uma equipe e
ora como oportunidade por outra. A assistência técnica insuficiente é um exemplo,
ela foi relacionada como uma ameaça, contudo, outra equipe identificou como uma
oportunidade o ressurgimento da assistência na região. Portanto, podemos considerar
que há uma assistência na região, mas ela ainda é insipiente e insuficiente, causando
insatisfação nos produtores. A regulamentação do queijo também se destacou nesta
discussão, vista como uma oportunidade, porém, neste momento, apontada como
ameaça pela falta dela.
O interesse da população pelo consumo do produto foi visto como uma
oportunidade, contudo, o grupo destacou que a produção poderá vir a ser insuficiente
caso o consumo aumente, também a falta de matéria prima (leite) na região poderá
provocar isso, assim como o envelhecimento dos produtores na área rural sem a
respectiva sucessão familiar para assumir a produção, entretanto, o grupo assumiu
que a valorização do produto através de uma IG poderá manter o jovem no campo.
Por último, o grupo destacou que as discussões a cerca do registro do modo de
fazer do queijo como bem imaterial junto ao IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional) e o início das discussões a cerca de uma possível IG são uma
oportunidade.
Em relação ao ambiente externo, pode ser uma ocasião positiva pela movimentação
que estes temas trazem na sociedade como um todo, mas é um processo de construção
coletiva onde os atores locais devem assumir o protagonismo e não apenas esperar
pela intervenção de terceiros.
Para o ambiente interno, o grupo elegeu como pontos fracos a falta de organização
dos produtores, dificuldades técnicas e financeiras, e a falta de diálogo entre produtores,
entre órgãos fiscalizadores e produtores, e a falta de diálogo interinstitucional. Como
pontos fortes o grupo elegeu a mobilização inter-setorial, mesmo parecendo um
contrassenso em relação à falta de diálogo apontada anteriormente; a persistência,
apesar das dificuldades enfrentadas; e a agregação de valor no produto, possibilitando
geração de renda.
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Estes apontamentos demonstram que o diálogo e a convergência para interesses
comuns poderá ser um caminho para o fortalecimento dos atores locais rumo a uma IG.
As instituições que atualmente participam do processo tem papel na articulação desses
interesses entre as partes para que o processo de IG não se estanque ou pereça.
No levantamento das ações ditas como prioritárias para o fortalecimento da IG
do Kochkase, o grupo decidiu pela sensibilização dos produtores e a organização como
uma associação; a finalização da regulamentação da produção; e a capacitação dos
técnicos e dos produtores na fabricação do produto seguindo as normas técnicas pós
regulamentação/fiscalização.
Dentre outras ações apontadas surgiu a necessidade de criação de um signo
regional de identificação do produto focado para comercialização/turismo, a necessidade
de estudos que delimitem a área geográfica para uma possível IG, a sensibilização
dos representantes do poder legislativo quanto a normas adequadas para pequenas
produções, a necessidade de captação de recursos e a promoção do queijo.
Durante pesquisa realizada em 2012 por Heidtmann Junior e Loch (2014) entre
os municípios de Jaraguá do Sul e Pomerode, os atores constataram que, através
da aplicação de um método de multicritério de apoio à decisão construtivista,
tanto a IG quanto o registro como bem imaterial junto ao IPHAN podem contribuir
para a preservação do patrimônio além de representar uma oportunidade para os
agricultores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As técnicas empregadas na oficina foram úteis para explicitação de conhecimento
tácito dos participantes e, ao final da oficina, verificou-se a necessidade da criação de
três frentes de trabalho, um núcleo gestor/organizador, um núcleo para discutir/elaborar
a regulamentação da produção do queijo e um núcleo para deliberar e liderar quanto
à organização dos produtores.
Os trabalhos e reuniões prosseguem com o objetivo de consolidar um projeto
de médio prazo que objetiva a sólida construção da IG como estratégia de proteção
ao queijo, à preservação da cultura e das tradições locais e como estratégia de
desenvolvimento local.
Futuros eventos similares devem aprofundar o conhecimento adquirido nesta
oficina com o auxílio de novas técnicas e metodologias específicas que ajudem a
explicitar de forma mais efetiva os problemas apontados no estudo, visando obter
soluções sistêmicas para os problemas enfrentados pelos produtores, além de fornecer
subsídios que possam embasar investigações que enfoquem problemas específicos ao
longo da cadeia de valor.
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INDICAÇÃO GEOGRÁFIA E RECONHECIMENTO DA
NOTORIEDADE, HISTÓRIA E ESPECIFICIDADE DO
QUEIJO ARTESANAL SERRANO
Ulisses de Arruda Córdova1
Andréia de F. de Meira B. F. Schlickmann2

1 INTRODUÇÃO
Ainda recente no Brasil o registro de produtos e inovações com origem e
características únicas tem seus primeiros registros ainda na Idade Média, com os
gregos e romanos, quando a notoriedade e especificidades de produtos e invenções,
foram associadas à região de origem. A Bíblia inclusive nos traz um exemplo: “Voltarão
os que habita, à sua sombra, reverdecerão como o trigo, e florescerão como a vide; o
seu renome será como o vinho do Líbano”. A indicação geográfica, seja de procedência
ou denominação de origem, tem como primeiro objetivo proteção à legitimidade do
produto e inibir a falsificação, valorizando a tipicidade, qualidade e tradição. Pode ser
considerada uma “ferramenta de ocupação harmoniosa do espaço rural, aliando a
valorização de um produto típico e seus aspectos históricos e culturais, a conservação
da biodiversidade e o desenvolvimento rural” (MAPA, 2009). Por consequência pode
representar um importante ativo de desenvolvimento territorial, agregando valor a
produtos regionais, impulsionando o turismo e preservando aspectos sociais, ambientais,
históricos e culturais da produção.
A primeira Indicação Geográfica nacional reconheceu o Vale dos vinhedos e
esse registro beneficiou não somente os produtores de vinho mas a região, em 2009
já haviam mais de 63 empreendimentos diretamente ligados ao enogastroturismo,
agroindústria e artesanato, valorizando imóveis e demais produtos da região.
O objetivo do presente trabalho é comprovar a notoriedade e especificidade do
queijo artesanal serrano (QAS) e razões pelas quais diversas instituições públicas e
privadas, associações e produtores buscam uma indicação geográfica na modalidade
de denominação de origem para o mesmo.

2 METODOLOGIA
Para realização do presente trabalho utilizou-se dados e informações coletadas e
descritas desde 2009 quando efetivamente se iniciou a implementação do Projeto Queijo
Pesquisador, Eng.-agr. M.Sc., Epagri/Estação Experimental de Lages, Rua João José Godinho s/nº, C. P.
181, CEP 88502-970, Lages, SC, fone (49) 3289-6413, e-mail: ulisses@epagri.sc.gov.br.
2
Extensionista social, Pedagoga, Epagri/Gerência Regional de Lages, Rua João José Godinho s/nº, C. P. 181,
CEP 88502-970, Lages, SC, fone (49) 3289-6426, e-mail: andreiameira@epagri.sc.gov.br.
1
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Artesanal Serrano em Santa Catarina. Foram realizadas pesquisas de campo para descrever
a história desse produto centenário com dezenas de famílias com reconhecida tradição
na produção desse alimento típico produzido há mais de 200 anos. O Projeto possui mais
de 1000 produtores cadastrados em todos os municípios da Serra Catarinense, dos quais
se possui muitos dados e que servem de parâmetro para descrever a história, o saber
fazer e a importância econômica e social do Queijo Artesanal Serrano. Também foram
utilizadas informações e análises de referências bibliográficas de autores com destacada
atuação em desenvolvimento territorial.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Na Serra Catarinense as práticas e os saberes relacionados a produção do queijo
artesanal serrano (QAS) ultrapassa séculos e perpassa por gerações, conferindo a
condição de um produto típico da região, apreciado e valorizado além dos limites da
sua área de fabricação. O queijo serrano, mais que um produto, representa um modo
de vida, reconhecido por sua identidade territorial de relevância histórica, social, cultural
e econômica para milhares de pecuaristas familiares.
Alicerçado num tripé composto pela valorização do produto, capacitação de
produtores e legalização do QAS, o Projeto de Qualificação e Certificação do Queijo
Artesanal Serrano dos Campos de Altitude de SC e RS possui como objetivo final a
concessão de uma indicação geográfica e o registro do produto no Livro dos Saberes
do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan), como patrimônio cultural
de natureza imaterial do Brasil, além da legalização da produção e comercialização
em toda a região produtora.
Ressalta-se que não por acaso a produção do queijo artesanal serrano abrange
as áreas limítrofes dos dois estados, especialmente os municípios que compreendem
a Serra Catarinense e os Campos de Cima da Serra no Rio Grande do Sul, pois devido
as semelhantes características de clima, relevo, povoamento e cultura o “Continente
das Lagens”, por muito tempo, foi considerado um prolongamento dos campos sul
brasileiros-uruguaios e sendo assim, pertencente ao estado do Rio Grande do Sul.
Um dos aspectos importantes na perspectiva da Indicação Geográfica está ligado
aos fatores humanos, nesse caso a história do QAS nos campos do Planalto das
Araucárias do Sul do Brasil certamente se inicia quando os portugueses vieram ocupar
essa vasta região, mais precisamente, de fevereiro de 1728 a outubro de 1730 quando
foi aberto o Caminho dos Conventos ligando o Cone Sul da América à província de São
Paulo e, alguns anos mais tarde quando o traçado foi retificado por Cristóvão Pereira
de Abreu, ficando conhecido como Caminho das Tropas. A partir desse período tem
início um dos mais importantes ciclos da economia brasileira, o tropeirismo e assim,
o futuro povoamento das Lagens passa a ser um dos locais de pouso, onde “fazia-se
sempre uma parada prolongada nos campos de Lages”, conforme Deffontaines citado
por Costa (1982.
Na mesma época chegam ao Planalto Sul Catarinense famílias de açorianos que
vieram ocupar as imensidões de campos naturais; nos quais se encontravam milhares
de bovinos chimarrões ou xucros. Com a intensificação do tropeirismo e a chegada
dos açorianos começam a se formar as primeiras propriedades no “Continente das
Lagens”, que tinham na pecuária a única fonte de renda. É bastante provável que nessa
época se tenha iniciado a fabricação de QAS, por pessoas que vieram formar pátria e
querência no amanhecer da formação do Sul (CÓRDOVA; SCHLIKCKMANN, 2012).
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Assim, a origem do QAS é portuguesa, sendo ainda a principal etnia que o
produz. Por aproximadamente dois séculos o QAS foi transportado em lombo de
muares para comercialização, servindo como moeda de troca por mercadorias que
não podiam ser produzidas na Serra Catarinense, como açúcar, farinha, café, sal, entre
outros. Esse comércio era intenso com as regiões litorâneas, transpondo serras, que
somente os cascos afiados e firmes das mulas conseguiam vencer. Segundo Krone
(2006), citando produtores entrevistados “o queijo descia e o mantimento subia” (...)
“eram duas viagens, para abastecer no inverno e no verão”. O que evidencia o queijo
serrano como moeda básica utilizada na troca de produtos com “Serra Abaixo” (região
litorânea sul de SC).
Outro aspecto extremamente relevante são os fatores ambientais que atribuem
características únicas ao produto e demarcam fronteiras de identidade. O queijo serrano
é um produto que independente de receita inclui outros fatores fundamentais para
sua produção como clima, temperatura, solo, altitude, vegetação, enfim, características
que tornam a região os campos do Planalto das Araucárias, ambientes singulares na
fabricação do queijo artesanal serrano.
Os solos do território onde se produz o QAS são originários de rochas sedimentares
e de efusivas. Apresentam baixa fertilidade natural, com teores elevados de matéria
orgânica e alumínio, pH e fósforo muito baixos. O teor de potássio varia de médio a alto.
Ocorre afloramento de rochas em grande escala, por essa razão, aliada a declividade
acentuada, estima-se que somente 30% da área total apresenta possibilidade de
mecanização (CÓRDOVA; SCHLIKCKMANN, 2015).
A altitude mais comum está em torno de 900 a 1.200m acima do nível do
mar, podendo ultrapassar, 1.800m, com declividade sempre em direção ao oeste.
Referente à vegetação há predominância de campos naturais entremeados com a
Floresta Ombrófila Mista (Mata de Araucária). Esses campos são o produto de uma
vasta história de mudanças evolutivas que principiaram há milhões de anos e são
remanescentes de um clima semiárido, mais frio que o atual. Portanto de formação
anterior à selva pluvial (Idem).
São poucas as regiões do mundo que apresentam uma diversidade de espécies
campestres como as encontradas no subtrópico brasileiro. Essa riqueza florística traz
um fato pouco comum ao registrado no restante do mundo, que é a associação de
espécies C4, de crescimento estival, com espécies C3, de crescimento hibernal.
Em função dessas características fisiográficas o queijo artesanal serrano possui
todas as características para a solicitação de registro de indicação geográfica na
modalidade Denominação de Origem (DO). Conforme dados históricos e relatos obtidos
em pesquisa de campo o saber envolvido na prática de fazer o QAS é secular, repassado
de geração a geração e sua receita segue praticamente inalterada e influenciada sempre
pelo ambiente, a alimentação do gado e o trabalho artesanal do manipulador e, por
isso não é um alimento padronizado apesar de poder ser identificado pelo seu sabor
particular. Sendo o queijo serrano um produto artesanal, de pequena escala, fabricado
com o leite cru integral da propriedade, em sua maioria de vacas de corte, tendo
como base de alimentação as pastagens nativas, é um alimento regional considerado
identitário de um determinado grupo, pois, conforme Maciel e Menasche (2003) citados
por Krone (2006):
São quase desconhecidos pelas demais regiões, muitas vezes pelo
simples fato de que os ingredientes necessários são exclusivos do lugar
de origem, mas também por razões de ordem cultural, que determinam
certos hábitos alimentares.
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A tradição de produção e comercialização do QAS reporta-se além dos aspectos
econômicos; remete também a um simbolismo e identidade que por mais de dois séculos
vêm perpetuando uma cultura notoriamente reconhecida, mas que precisa ser valorizada
e principalmente o produto regulamentado, sob risco de se perder uma tradição secular.
E com isso, os serranos, deixarem de exercer uma atividade na qual está a sua vocação
histórica, o trabalho com pecuária, especialmente a bovinocultura de corte.
Disto tudo (...) ocupando o planalto, resultou o serrano. Tipo físico
definido. Atividades econômicas semelhantes, em toda a Serra
Catarinense. Uma linguagem própria nas suas corruptelas (...). Até em
seus costumes e sua cultura, um mundo próprio... (MARTORANO,
1982, p. 173).

E a identidade serrana está envolvida em todo o processo de trabalho nas
propriedades rurais que inclui toda a família e influencia a rotina diária dos envolvidos
com papéis definidos, dependendo da idade e sexo. “Mais do que produtor de alimentos,
o pecuarista familiar é um produtor de significados” (KRONE; MENASCHE, 2007). E
“além de produzir cultivos, o trabalho produz cultura” (WOORTMANN; WOORTMANN,
1997).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de legalização e certificação do Queijo Artesanal Serrano pela sua importância
histórica, social e econômica, está numa fase definitiva na história da Serra Catarinense, depois
de resistir há mais de 200 anos na informalidade tem uma associação3 organizada, mais de 30
queijarias em processo de regulamentação, legislação sendo discutidas na Região, no Estado e
no Brasil, e notoriedade dos consumidores e sociedade que legitima a solicitação de IG, pois
uma indicação geográfica não atribui, apenas reconhece características únicas de um produto,
ligadas aos fatores humano e ambientais onde é produzido.
E, nessa perspectiva, o queijo artesanal serrano é um produto típico de terroir, ou
seja, suas características particulares são determinadas por influências do ambiente mas
também do ser humano, (saber fazer tradicional, origem histórica, características típicas),
assim passa a exprimir a interação entre o meio natural e os fatores humanos.
Esse trabalho, complexo e dinâmico, exige diálogo, tempo, persistência, união e
parceria com produtor, consumidor, comerciantes, instituições de pesquisa e extensão
rural, bem como com os órgãos fiscalizadores. Para isso é fundamental trabalhar
na lógica territorial, num processo que vincula as pessoas a um lugar, o seu lugar.
Promover e acreditar no desenvolvimento endógeno, onde os produtores e atores
sociais envolvidos são os sujeitos de transformação e promotores do desenvolvimento
territorial com sustentabilidade.
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ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA SOCIAL: UM ESTUDO
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1 INTRODUÇÃO
Diante da insatisfação acerca da abordagem tradicional da estratégica – chamada
de tradicional ou clássica, na qual o fazer estratégia é realizado pela alta administração
e os especialistas no assunto com o propósito de planejar o futuro, pois se consideram
capazes de perceber oportunidades e ameaças, emergiu a abordagem da Estratégia
como Prática Social – EPS, a qual focaliza as micros atividades das(os) participantes
no cotidiano. “[...] aceitar a estratégia como uma prática social envolve a recusa em
privilegiar a performance da firma, em benefício da performance do campo como
um todo ou das(os) praticantes da estratégia individualmente” (WHITTINGTON, 2004,
p. 48).
Esta perspectiva teórica defende que a estratégia seja formulada de forma
democrática e participativa entre e pelos diversos atores envolvidos no planejamento,
e que esse processo se dê de forma a valorizar a contribuição de todos os estrategistas.
Além disso, ancorada no argumento de Vaara e Whittington (2012), para os quais
as investigações na perspectiva da EPS trazem, dentre outros benefícios, o de poder
estudar outras instituições, para além do retorno econômico, como as organizações
sem fins lucrativos. Para este trabalho, foi escolhido como objeto de estudo o processo
de revisão do planejamento estratégico, edição 2016, da Associação de Produtores de
Uva e Vinho Goethe (ProGoethe), por meio da qual são reunidos os produtores de uva
e vinho Goethe.
A Associação, em razão da necessidade de reorganizar suas ações diante do
novo cenário econômico-social da região, iniciou em março deste ano a revisão do seu
planejamento estratégico o qual acontece de forma participativa por meio de reuniões
quinzenais com seus associados. Diante desse contexto, tem-se como pergunta de
pesquisa: o processo de formulação das estratégias acontece de forma participativa
Docente na Universidade do Extremo Sul Catarinense - Unesc. Mestra em Ciências da Linguagem e
doutora em Administração e Turismo. E mail: bianca@unesc,net
2
Docente na Universidade do Extremo Sul Catarinense - Unesc. Mestre em Ciências Ambientais. E mail:
rpi@unesc.net
3
Docente na Universidade do Extremo Sul Catarinense - Unesc. Doutora em Desenvolvimento Econômico.
E mail: dricpvieira@gmail.com
4
Docente na Universidade do Extremo Sul Catarinense - Unesc. Mestra em Engenharia de Produção. E
mail: kal@unesc.net
1

34

V Workshop Catarinense de Indicação Geográfica

e integrada em que todos os participantes tiveram oportunidade de expressar suas
contribuições?
Desta maneira, o trabalho tem como objetivos: compreender como se deu a
formulação da estratégia, à luz da EPS, da associação ProGoethe no ano de 2016 e
identificar as vozes e os fatores utilizados pelas(os) praticantes que impactaram na
formação da estratégia na Instituição.

2 METODOLOGIA
Acerca do método escolhido, Albino et al. (2010) argumentaram que estudos na
perspectiva da EPS devem recorrer a metodologias qualitativas sobretudo os estudos de
caso. Portanto, para realizar trabalhos empíricos na abordagem da EPS, é necessária
a aproximação do pesquisador com os pesquisados, bem como estudar as atividades
do dia a dia.
O método utilizado neste trabalho foi o estudo de caso qualitativo, uma vez
que os pesquisadores estiveram próximos aos pesquisados durante a coleta de dados.
A pesquisa qualitativa focaliza o entendimento da natureza dos fenômenos e seus
significados, por meio do contato direto entre o pesquisador e pesquisados, também
em amostras de tamanho reduzido (GODOI; BALSINI, 2006).
A pesquisa foi realizada na Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe
da Região de Urussanga (ProGoethe). Conforme dados da Associação, ela resultou
da união entre a tradição vitivinícola da região de Urussanga e a uva Goethe a qual
permitiu a produção de vinhos típicos com identidade própria. Dessa maneira, a partir
de 2005, com a fundação da ProGoethe, os produtores dos municípios de Urussanga,
Pedras Grandes, Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Treze de Maio, Nova Veneza, Içara e
Orleans, localizados no sul de Santa Catarina têm como objetivo levar os vinhos Goethe
da região à excelência. Participaram da revisão 2016 do planejamento estratégico cerca
de 15 membros da associação, entre os empresários das vinícolas (5), produtores de
uva, funcionários da Epagri e da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC).
A coleta de dados se deu por meio da observação participante com registro em
diário de campo realizada nas reuniões de planejamento estratégico nas seguintes datas:
09/03, 13/04, 04/05, 25/05 e 15/06, por um dos pesquisadores. Serva e Jaime Junior
(1995) esclareceram que se deve a Antropologia a inserção do pesquisador no contexto
natural do pesquisado. Pires (2008) expôs que esta técnica de coleta de dados era
utilizada para observar a vida social no seu próprio contexto. O objetivo dessa coleta
foi levantar dados acerca de como ocorreu a formulação da estratégia e a participação
de seus atores nas reuniões de revisão do planejamento da Associação.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: FORMULAÇÃO DA ESTRATEGIA
Whittington (1996), seminal da abordagem da EPS, esclareceu que, nesta
perspectiva, estudamos a forma como os praticantes desenvolvem as estratégias, como
eles agem e interagem com a estratégia. O autor explicou que há implicações quando se
aborda a estratégia na perspectiva da EPS tanto para os profissionais, para professores
e para pesquisadores, são elas: implicações práticas – ênfase na competência prática;
implicações no ensino – no sentido de que o professor não pode ser somente um

35

V Workshop Catarinense de Indicação Geográfica

estudioso que aconselha e treina, mas alguém que experimente o processo da EPS;
implicações na pesquisa – novas abordagens teóricas necessitam de novos tipos de
investigação.
Whittington (2006) explicitou a integração entre a tríade da proposta, a saber:
práxis – atividades socialmente realizadas; práticas – estão relacionadas ao fazer,
trata-se, portanto, do comportamento, recursos físicos, discursivos, processos, normas
institucionalizadas por meio dos quais os estrategistas interagem e realizam as
atividades coletivamente; e praticantes – diversos atores envolvidos com as práticas e
a práxis. Nela os praticantes são vistos como atores reflexivos que podem modificar
os elementos de sua práxis e, consequentemente, alterar as práticas existentes.
Nesta pesquisa, buscou-se compreender como se deu a formulação da estratégia.
Observou-se que os integrantes da revisão do planejamento estratégico da Associação
trabalharam integrados em prol de ganhos para a Instituição. A definição de estratégia,
sob a perspectiva da Estratégia como Prática Social (EPS), apresentada por autores em
Jarzabkowski (2005), é que a estratégia como uma atividade social é construída por
meio de ações, interações e negociações de diversos atores.
Verificou-se, por meio da observação, que, embora haja participação dos
praticantes que se envolveram na formulação, há dois associados que relutam em
acreditar no planejamento e, dessa maneira, acabam por não estarem presentes
em todos os encontros e contribuindo com certas restrições no processo. Os dados
de suas falas sugerem que esse fato se dá em relação à questão do conhecimento
acerca do processo estratégico que, apesar de serem produtores tradicionais de vinho,
falta-lhes a percepção de que o planejamento trará ganhos coletivos à Associação e,
consequentemente, individual aos produtores. Knights e Morgan (1991) esclareceram
que o discurso traz o histórico, incorpora modos individuais de ver as organizações.
De forma antagônica, os resultados indicam que o conhecimento técnico traz maior
motivação a quem detém tal saber, uma vez que um dos estrategistas tem experiência
nisso, portanto, acredita e instiga os demais a participarem uma vez que a atividade
trará aspectos positivos na percepção dele.
Acerca das vozes, portanto, há aquela que parece não acreditar no processo do
planejamento, em razão do seu conhecimento acerca da metodologia deste. Outra
voz que também transparece negativa, e, conforme a observação, trouxe sempre
dificuldades para o sucesso da Associação. Os dados da observação sugerem que
se refere a uma pessoa contraproducente, uma vez que tudo aparenta ser difícil de
realizar. Em contrapartida há associados que estão apostando na revisão e emerge
dai uma voz instigante, motivadora, visionária acerca do futuro do vinho Goethe na
região. Esta seria a voz de liderança chamada por Kwon, Clarke e Wodak (2014).
Esses resultados, embora parciais, estão em conformidade com os achados de
Kich e Pereira (2011), para os quais fatores organizacionais, tais como liderança e
cultura, influenciam no processo de formulação do Planejamento Estratégico.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A referida pesquisa está em andamento, no entanto já é possível apontar alguns
resultados parciais que emergiram durantes as reuniões do planejamento estratégico
realizadas até então. Dentre eles, pode ser apontada a formulação da estratégia, bem
como revisão da Missão, Visão de Futuro, Valores, análise dos ambientes Externo e
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Interno foram realizadas de maneira participativa conforme sugere a abordagem da
EPS, o que levou a formulação do mapa estratégico da Progoethe.
Com relação aos fatores que impactaram na formulação da estratégia se percebeu
a questão do desconhecimento técnico acerca das ferramentas de gestão, no caso o
planejamento estratégico e as experiências vivenciadas por membros da Progoethe em
ações não exitosas do passado, que criam paradigmas para a não utilização de tais,
porém, os tempos são outros e o cenário socioambiental mudou.
Um dos praticantes, provavelmente devido sua experiência profissional anterior,
acredita no sucesso do planejamento e motiva constantemente os demais estrategistas.
Também a cultura local, de que há praticantes que se colocam como pequenos
produtores, “coitadinhos”, que não entendem para, dessa maneira, minimizarem
sua participação. Além disso, três dos produtores muito pouco participam, levando a
inferir que não acreditam na atividade, mas, por precaução, também não se isentam
totalmente, porque, caso dê resultados, estariam aptos a ter uma maior participação
em todo o processo.
Quanto às vozes que aforaram, se percebe haver, dentre elas, uma voz negativa
que dúvida do alcance e da efetividade acerca do planejamento. Outro locutor indica
não acreditar que o cenário possa ser positivo quanto ao avanço e fixação da marca
ProGoethe na região. Por outro lado, há uma voz motivadora no processo, a qual se
acredita ser em função do conhecimento técnico da área da gestão. Logo, como esta
pessoa acredita na metodologia, sente-se motivada a participar.
Dessa forma se destacam três vozes que impactaram na formulação da estratégia,
a do que dúvida do alcance do planejamento estratégico, a que aparentemente não
acredita no sucesso da Associação e a de outro, que é um motivador do processo.
Quanto aos fatores pode-se citar a experiências do grupo em ações não exitosas, que
criam uma barreira para a evolução do trabalho e a falta de conhecimento técnico
sobre planejamento, que influenciam negativamente o processo.
Cabe ressaltar que esses resultados são ainda incipientes uma vez que a pesquisa
está em andamento. No momento corte desta etapa da pesquisa, os participantes
estavam trabalhando no detalhamento dos projetos estratégicos. Finalizando esta etapa,
os pesquisadores vão realizar entrevistas com os participantes a fim de complementar
os resultados da referida investigação.
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1. INTRODUÇÃO
O reconhecido “Vinho Branco de Urussanga” sempre motivou a produção de uva
e vinho na região Sul de Santa Catarina. Com a fundação da Associação dos Produtores
da Uva e do Vinho Goethe (PROGOETHE) em 2005, os produtores e vinícolas atingiram
um nível de organização, que com o auxílio de outras instituições, viabilizaram a
melhoria da qualidade, o reconhecimento e o prestígio dos vinhos elaborados na
região (Rebollar et al., 2007; Velloso, 2008; Giesbrecht et al., 2014). As discussões mais
aprofundadas e as ações de mobilização e pesquisa realizadas entre a PROGOETHE
e os demais parceiros (SEBRAE, FAPESC, EPAGRI, UFSC e Prefeituras Municipais)
iniciaram em meados de 2005. Em 2006, as equipes foram campo e começaram a
trabalhar efetivamente, coletando dados e caracterizando a história, as condições de
solo e clima e o desenvolvimento e maturação da uva Goethe, símbolo emblemático
da cultura italiana na região (Borghezan et al., 2008).
Após muitas reuniões e atividades em parceria, o depósito do processo de registro
foi protocolado junto ao INPI, sendo o registro concedido em 14 de fevereiro de 2012
(publicado na Revista de Propriedade Industrial - RIP nº 2145 de 14/02/2012) (Figuras
1 e 2), tornando os “Vales da Uva Goethe” a primeira Indicação Geográfica de Santa
Catarina, sob a modalidade de Indicação de Procedência (Giesbrecht et al., 2014).
A partir deste reconhecimento, passou a vigorar também um regulamento de uso,
organizado e resguardado pelo Conselho Regulador da IPVUG (Indicação de Procedência
Vales da Uva Goethe).
Neste processo de construção, a região passou por muitas mudanças e a sociedade
passou a conviver com termos e conceitos, até então, de domínio mais restrito. Segundo
Wilkinson et al. (2015) em Santa Catarina, foi favorecida a promoção de uma categoria
Trabalho submetido ao V Workshop Catarinense de Indicação Geográfica, 2016 - GT3: Indicações
Geográficas e Desenvolvimento Territorial.
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específica de produtos “coloniais”, quase sempre associada a uma questão social ligada
aos agricultores familiares originários de imigrantes europeus, diferindo muito do
contexto de origem da maioria do Brasil. Possivelmente, no Rio Grande do Sul, pelas
características sociais parecidas, possa haver uma similaridade maior entre esses dois
Estados.
Muitas destas mudanças foram descritas recentemente por vários autores (Biz e
Vieira, 2014; Vieira et al., 2015a), tanto pela valorização dos produtos locais diretamente
ligados à IG (uva e vinho ‘Goethe’), pelos indiretamente ligados (pratos típicos,
arquitetura, saberes e outros aspectos históricos e culturais), quanto pelo surgimento
de novos nichos de mercado (enoturismo, turismo rural, artesanato, produtos coloniais,
eventos relacionados, entre outros). Assim, a IG pode ser considerada um instrumento
de política pública indutora e mobilizadora do desenvolvimento regional (Vieira et al.,
2015b; Wilkinson et al., 2015).
Aproximadamente, há 10 anos deram-se início as atividades de organização, sendo
que a cerca de 4 anos foi publicado o reconhecimento da Indicação de Procedência
dos Vales da Uva Goethe. Este trabalho teve o objetivo de avaliar quais foram os
principais impactos da IPVUG sobre os produtores de uva e/ou vinho, comerciantes e
consumidores.
Figura 1 - Registro de Indicação Geográfica nº IG201009, concedido pelo INPI (esquerda), municípios
pertencentes à Indicação de Procedência dos Vales da Uva Goethe – IPVUG (acima à direita) e
delimitação da área geográfica (458,9 km2) da IPVUG (abaixo à direita).

Fonte: Adaptado de Giesbrecht et al. (2014); Vieira et al. (2015b); PROGOETHE (2016).
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2. METODOLOGIA
Os estudos de campo foram realizados nos municípios de Cocal do Sul, Içara,
Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Pedras Grandes e Urussanga (Figuras 1 e
2). A pesquisa foi caracterizada por uma abordagem descritiva, a parir da aplicação
de questionários estruturados, realizados entre 20 de novembro de 2015 e 12 de
dezembro de 2015. Foram estruturados dois grupos alvo: (1) Produtores de uva e/ou
vinho (vinícolas): envolvendo produtores (‘Goethe’ e de outras variedades), sócios ou
não da PROGOETHE e técnicos da Estação Experimental da Epagri; (2) Comerciantes
de uva, suco e/ou vinho: envolvendo restaurantes, bares, quiosques, lojas, mercados,
hotéis, pousadas e outros estabelecimentos de comercialização. Para estes dois grupos
foram aplicados, no total, 43 questionários.
Nos questionários aplicados, buscaram-se informações acerca do perfil e das
atividades produtivas. Para o grupo dos produtores, aprofundaram-se nas questões
relacionadas com as mudanças no sistema produtivo nestes últimos 10 anos, além
de uma expectativa para o futuro na atividade, abordando a sucessão familiar e a
possibilidade de ampliação da atividade. Para o grupo de comerciantes, as informações
coletadas buscavam identificar a importância do reconhecimento da IP “Vales da Uva
Goethe”, tanto em nível dos comerciantes, quanto dos consumidores/compradores e/ou
público em geral, a respeito das características e diferenças resultantes da evocação
da origem geográfica para os vinhos.
Os resultados foram apresentados sob a forma descritiva, apontando os avanços
nos 10 anos, pontos positivos e negativos e as perspectivas para o futuro em ambos
os grupos e para os diversos setores econômicos da região.
Figura 2 - Logomarca de promoção dos vinhos Goethe (acima à esquerda), selo da Indicação de Procedência
“Vales da Uva Goethe” (acima ao centro), localização dos municípios da região da IPVUG (acima à direita)
e imagem de um vinhedo tradicional de uva Goethe, com sistema de condução em latada, utilizando
palanques de pedra de granito (abaixo), observam-se ao fundo as encostas da Serra Geral

Fonte: adaptado de Rebollar et al. (2007); Giesbrecht et al. (2014); PROGOETHE (2016).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os questionários permitiram caracterizar a situação atual dos entrevistados
(produtores e comerciantes). Muitas informações descritas foram obtidas a partir de
respostas com os mesmos padrões de reconhecimento. Porém, eventualmente algumas
tendências podem apresentar variações de acordo com diferentes entrevistados.
Em relação aos produtores de uva (Goethe) e produtores de vinhos (Goethe e de
outras variedades), podem-se destacar alguns aspectos comumente relatados:
- Os viticultores e vinicultores se sentiram mais valorizados e ampliaram a oferta de
uvas e vinhos Goethe para o mercado;
- Houve um estímulo inicial por parte dos viticultores para o plantio de novas áreas
ou para a renovação dos vinhedos da variedade Goethe;
- A ausência de garantias de compra da uva 'Goethe’ por parte das vinícolas tem
desestimulado o aumento da área plantada e/ou a renovação dos vinhedos;
- Os vitivinicultores identificaram uma atuação importante da PROGOETHE e de
Instituições de Pesquisa e Extensão, como a Epagri e Universidades, possibilitando a
melhoria da qualidade das uvas e vinhos produzidos, favorecendo o desenvolvimento
regional;
- Muitos produtores, principalmente de uva, possuem outra(s) atividade(s) econômica(s)
para complementar a renda familiar;
- Produtores de uva, em geral, não realizam o processo de vinificação na propriedade,
comercializando a uva diretamente para as vinícolas, enquanto que muitas vinícolas
não produzem uva suficiente para atender a demanda, tanto ‘Goethe’ como de outras
variedades;
- Houve investimentos em melhoria e ampliação de instalações e equipamentos, visando
aumento e melhoria da qualidade da produção, principalmente dos vinhos;
- Houve maior participação nas atividades (reuniões, cursos, palestras, entre outros)
para buscar conhecimentos sobre as técnicas de produção (uva e vinho) e sobre o
mercado;
- Há pouca organização que equilibre a produção e a demanda de uvas e vinhos
‘Goethe’;
- As propriedades apresentam, em geral, baixos índices de sucessão familiar na
atividade ligada ao setor vitivinícola, sendo que muitos viticultores possuem idade
avançada;
- Os produtores descreveram que os turistas e/ou compradores reconhecem a IG, como
uma referência à valorização cultural da região e à qualidade dos vinhos Goethe;
- Uma parcela significativa dos produtores de vinho Goethe relatou que aumentou a
demanda desse produto pelos consumidores, ao mesmo tempo em que verificaram
uma valorização do preço de venda;
- A venda direta é a parcela mais importante de comercialização do vinho Goethe na
região;
- Os produtores de vinho relataram que pagariam até 15% mais por uvas de melhor
qualidade.
Entre os comerciantes e outros estabelecimentos, os principais relatos foram:
- Aumentou o número de visitantes que conheciam a uva e o vinho ‘Goethe’, ou
que foram estimulados a conhecer a região, a partir da divulgação na mídia sobre a
IPVUG;
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- Os consumidores demandavam produtos relacionados com a uva ‘Goethe’ (vinho
branco ou vinho espumante), tanto para consumo no local (restaurantes e hotéis),
quanto para viagem (estabelecimentos de comércio);
- Houve investimento na melhoria das instalações e postos de comercialização;
- Os consumidores e visitantes passaram a conhecer mais a história e a cultura da
região;
- Os vinhos da variedade Goethe ainda representam uma parcela pequena dos produtos
comercializados, em comparação com sucos e vinhos de outras variedades;
- Os preços de comercialização dos vinhos apresentaram um incremento com o
reconhecimento da IPVUG;
- Estratégias de marketing e promoção, embora existentes, necessitam de maior
investimento;
- Parte dos comerciantes relatou demanda maior que a oferta em relação aos vinhos
Goethe.
Ao analisar as informações mais relevantes descritas, identificamos que a
Indicação Geográfica (IPVUG) resultou em estímulo para o setor produtivo, com aumento
da produção e valor final dos vinhos. Entretanto, para os viticultores, o incremento
na produção não apresentou a mesma tendência observada para o setor vinícola.
Observou-se que ainda há necessidade de maior articulação entre o setor produtivo e
a PROGOETHE, possibilitando uma maior exploração do potencial criado pela IPVUG.
O setor comercial foi estimulado a melhorar as instalações e os serviços oferecidos
aos visitantes. A cultura e a história dos imigrantes italianos e da vitivinicultura local
despertaram maior curiosidade e passaram a ser mais valorizadas e conhecidas.
As características positivas, relacionadas ao avanço da produção, melhoria nos
preços de comercialização e valorização cultural, bem como as necessidades de
melhorias também foram identificados por outros autores (Biz e Vieira, 2014; Vieira
et al., 2015a).
A indicação geográfica não se limita apenas ao registro e ao selo distintivo, sendo
um processo contínuo de esforço para a manutenção e criação de novas oportunidades,
possibilitando que a reputação e a origem territorial do produto associado sempre
estejam evidentes. Todos estes aspectos foram relatados por Velloso (2008) e Wilkinson
et al. (2015).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nestes 10 anos de mobilização em relação à valorização da Uva Goethe, muitos
avanços econômicos, sociais e de resgate cultural foram observados. A região da
Indicação de Procedência dos Vales da Uva Goethe foi reconhecida, possibilitando
uma forma diferenciada de desenvolvimento. Há demanda e estímulo financeiro para
a ampliação da produção, tanto de uva quanto de vinho ‘Goethe’. Os consumidores
reconhecem e buscam os produtos da região, sendo estimulados pela preservação
dos costumes e valorização cultural relacionada à IPVUG. Entretanto, muitos aspectos
necessitam ainda ser identificados e revisados, possibilitando que toda a cadeia
produtiva e a comunidade possam se beneficiar. Um dos aspectos mais relevantes
observados, é que atualmente a necessidade de garantia de comercialização da uva
Goethe parece ser um dos grandes desafios ao avanço das atividades.
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com Etzkowitz (2003), a teoria da Triple Helix aborda a transformação
do governo, universidade e indústria, bem como a relação entre estas três esferas. No
modelo proposto pelo autor, para que realmente ocorra essa integração, é necessário
que haja o movimento circular desta hélice.
Neste cenário os governos contribuem para a concepção, aprimoramento e
consolidação de políticas públicas, com mecanismos que fomentem a expectativa posta
sobre a universidade, que é a de formar agentes multiplicadores das ações de inovação
e mudança. E cabe as empresas integrarem, com base na responsabilidade social,
os projetos de desenvolvimento, como parceiras dos dois outros atores (ETZKOWITZ,
2003).
Governo e indústria constituem dois atores que estão diretamente ligados à Indicação
Geográfica (IG), que respectivamente, um julga o direito de obtenção do registro e o
outro explora esta tipicidade. Uma IG, de acordo com o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA (2016) é uma forma de promover a valorização dos
aspectos culturais e históricos, o desenvolvimento rural e a biodiversidade que compõe
um produto típico. No estudo em questão, o apoio das três hélices foi fundamental
para que a concessão do registro de IG para os Vales da Uva Goethe tivesse êxito,
uma vez que teve o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Sebrae,
Epagri e Ministério Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Esta característica única da região detentora da uma IG pode se tornar uma
vantagem competitiva e possivelmente indutora de atrativos exclusivos, pois de acordo
com Velloso (2008) pode-se ressaltar a autenticidade da produção e o direito exclusivo
aos produtores da região de indicação, dada suas características exclusivas. A autora
complementa afirmando que a IG é uma forma de agregar valor ao produto, pois
promove a sua valorização se valendo da sua identidade local.
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O contexto socioeconômico de regiões desfavorecidas economicamente e,
por consequência, também socialmente, pode ser alterado a partir aglomeração de
produtores em uma região delimitada. Schmitz e Nadvi (1999) versam sobre o impacto
positivo resultado da aglomeração em regiões pobres que buscam se industrializar,
uma vez que, de acordo com os autores, para que uma região pobre consiga se
industrializar ela precisa alocar efetivamente os recursos humanos e financeiros que
não estão sendo utilizados, pois esta movimentação facilita a especialização do capital
humano e a efetividade do investimento.
A partir deste contexto, o estudo tem por objetivo analisar a influência da Triple
Helix no desenvolvimento de uma região com registro de indicação geográfica. No
presente artigo o foco do estudo é sobre a Indicação de Procedência dos Vales da Uva
Goethe, o único registo de IG em Santa Catarina até momento atual.

2 METODOLOGIA
O estudo caracteriza-se, quanto aos seus fins de investigação, como uma pesquisa
descritiva, exploratória e aplicada. Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa
bibliográfica, documental e de campo.
Utilizou-se a pesquisa documental para a compreensão do objeto de estudo e sua
caracterização por meio da obtenção de informações socioeconômicas e de produção
local de uva. A pesquisa de campo foi realizada com o representante da instituição
requerente do pedido de registro de indicação geográfica, personagem que conhece
profundamente o histórico e papel da associação na região onde se encontra inserida
a IG.
Os dados primários que compõe a pesquisa foram coletados por meio de entrevista
não estruturada. Como forma de suporte para a pesquisa foram coletados dados
secundários, da página de internet do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Para a análise dos dados, optou-se por uma abordagem essencialmente
qualitativa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção apresentam-se os resultados da pesquisa com o objetivo de analisar a
influência da Triple Helix no desenvolvimento de uma região com registro de indicação
geográfica.
3.1 A Influência da Universidade e Governo na ProGoethe e a IG dos Vales Da
Uva Goethe
Os Vales da Uva Goethe, território detentor do registro de IG, localizado na
mesorregião denominada pelo IBGE como Sul Catarinense, é integrado pelos 08 (oito)
municípios descritos a seguir (VALES DA UVA GOETHE, 2013): a) Cocal do Sul; b)
Içara; c) Morro da Fumaça; d) Nova Veneza; e) Orleans; f) Pedras Grandes; g) Treze
de Maio; h) Urussanga.
Atualmente a relação entre a Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe
(ProGoethe) e poder público, de acordo com o secretário da entidade, é de caráter
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positivo, pois esta conta com o apoio da prefeitura de Urussanga quanto ao custeio de
despesas da sede da associação, inclusão da mesma em eventos e a adição do logotipo
dos Vales da Uva Goethe ao lado do brasão da prefeitura no material impresso pelo
poder público municipal.
O entrevistado saliente que a parceria com o poder público remonta ao tempo
em que a associação ainda buscava pelo registro de IG, época em que contou com
o suporte governamental por meio da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina - Epagri, além de apoio na forma de recurso financeiro para
pesquisa provenientes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA
e Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina
– FAPESC.
Juntamente com estes, a associação também contou com o apoio do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, na obtenção do registro
de indicação geográfica.
Com relação a medidas cabíveis ao Estado, Schmitz & Nadvi (1999) apresentam
a concepção de que o governo, além de fazer investimentos públicos, pode contribuir
com intervenções na forma de medidas protecionistas, bem como mediando conflitos
de interesses que possam ocorrer na cadeia de valor local.
Faz-se necessário destacar a importância do reconhecimento de IG, pois esta
classificação é representada na forma de um signo aplicado sobre o produto final e
é de irrefutável relevância, pois destaca características únicas do produto, sua origem
histórica e aspectos da tradição cultural que o compõe (CERDAN et al, 2014).
Além do apoio governamental supracitado na busca pelo registro de IG e fazendo
referência à relação entre a região e a Universidade, os Vales da Uva Goethe tiveram
a Universidade Feral de Santa Catarina - UFSC como grande apoiadora do projeto de
obtenção do registro.
Atualmente a área recebe suporte da Universidade do Extremo Sul Catarinense
– UNESC por meio de um convênio de cooperação e parceria técnico científica com
a ProGoethe. A partir deste convênio são realizados, por meio do Grupo de Pesquisa
Propriedade Intelectual, Desenvolvimento e Inovação (PIDI), os projetos de extensão:
“Ações direcionadas a capacitação em empreendedorismo e gestão empresarial, por
meio do desenvolvimento do Plano de Negócios para empreendimentos rurais de
vitivinicultores dos Vales da Uva Goethe de Urussanga – SC”; e “Desenvolvimento
socioeconômico da agricultura familiar da região delimitada pela Indicação de
Procedência dos Vales da Uva Goethe por meio de estratégias da Associação dos
Produtores de Uva e Vinho Goethe”, sendo este último de realização voluntária.
Além da extensão, o PIDI atua na pesquisa com o projeto: “Analise das cadeias
de valor relativas ao uso de signos coletivos com identidade cultural e territorial - as
inovações decorrentes das indicações geográficas”.
As ações atuais de certa forma são uma continuidade de trabalhos iniciados
formalmente pelo PIDI em 2014, todos com o envolvimento de docentes pesquisadores,
mestrandos, alunos de iniciação científica, extensionistas e alunos voluntários.
3.2 Aspectos Econômicos da Região Antes e Depois do Registro de IG dos Vales
da Uva Goethe
O Produto Interno Bruto – PIB gerado pelos municípios pertencentes aos Vales
da Uva Goethe, de acordo com o IBGE, é de R$ 4.635.826.000. Com relação ao PIB
per capita, seis, dos oito municípios analisados, apresentam um PIB per capita próximo
de R$ 30.000,00.
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A partir da obtenção do registro de IG, em 2012, a região passou a ser
oficialmente promovida como a única delimitação geográfica do tipo no Estado de
Santa Catarina.
Confrontando os dados de crescimento do PIB per capita em 2011, 2012 e 2013
dos Vales da Uva Goethe com os dados do Brasil, região Sul e estado de Santa Catarina
a análise mostra um crescimento significativo da região dos Vales da Uva Goethe em
relação às demais macrorregiões (Tabela 1).
Tabela 1 - Variação do PIB per capita em nível nacional, regional e estadual em
2011, 2012 e 2013.

Fonte: Adaptado pelos autores a partir dados do IBGE – Contas Regionais do Brasil.

A análise mostra um crescimento da região, entre 2012 e 2013 de 18,70% atingindo
um PIB per capita de R$ 30.417,81, valor 5,80% abaixo do auferido em Santa Catarina
(R$ 32.289,58), mas 15,02% acima montante registrado no Brasil no mesmo ano.
Referente à atividade econômica da região, um comparativo entre o valor adicional
bruto – VAB da região dos Vales da Uva Goethe. (Tabela 2)
Tabela 2 - VAB 2011 - 2013 de SC e os Vales da Uva Goethe

Fonte: Adaptado pelos autores a partir dos dados do IBGE – Contas Regionais do Brasil

A análise dos dados apresenta um paralelo de decréscimo da participação da
indústria no estado de SC e nos Vales da Uva Goethe, mas registra aumento nas
atividades de serviços e agropecuária.
Tendo em vista que a região dos Vales da Uva Goethe é reconhecida por ser
detentora da certificação de IG, é pertinente analisar a variação do volume de fruta e
o valor da produção nos municípios que compõe a área de estudo, nos períodos que
antecedem e sucedem a concessão do registro.
Considerando os totais da quantidade produzida e do valor da produção dos
municípios dos Vales da Uva Goethe, pode-se traçar uma análise da variação de ambos
entre os anos de 2011 e 2014. (Tabela 3)
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Tabela 3 - Variação dos totais de quantidade produzida e valor da produção

Fonte: Adaptado pelos autores a partir dos dados do IBGE – Cidades.

De acordo com os dados da pesquisa, a quantidade de uva produzida apresentou
retração no período nos anos de 2012 e 2013, mas voltou a crescer no ano de 2014,
superando o valor registrado em 2011.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste estudo considera-se que a teoria da Triple Helix traz questões
que estão alinhadas com os interesses dos Vales da Uva Goethe, uma vez que a
universidade, o governo e a empresa que constituem IPVUG trabalharam de forma
conjunta a solicitação do registro de IG, demonstrando que houve interação entre as
três hélices.
A obtenção deste registro proporciona vantagens para região uma vez que as IGs
dinamizam o processo de inovação, bem como permite a reestruturação organizacional,
setorial e territorial. O que se tem percebido nos últimos quatro anos, pós-concessão
registro, que há uma movimentação entre produtores de uva e vinho, retornando à
atividade e não somente as vitivinícolas pertencentes à IPVUG. No entanto, se constatou
a partir da pesquisa, que atualmente o apoio do poder público se encontra enfraquecido,
pelo fato de se resumir apenas à atuação municipal, não possuindo muito apoio estadual
e federal.
Quanto ao papel da universidade, a princípio foi a UFSC quem contribuiu
para a obtenção do registro de IG. Atualmente é a Universidade do Extremo Sul
Catarinense (UNESC) que colabora por meio de um convênio de cooperação e parceria
técnico científica com a ProGoethe, a partir de projetos de pesquisa e extensão. Esta
contribuição proporciona a busca por inovação, expansão do conhecimento acerca da
administração e visa o desenvolvimento socioeconômico da região estudada.
Referente a indústria, neste caso a produção de uva e vinho, a região experimentou
um período de crescimento após o ano de 2012, a partir da obtenção do registro de
IG junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Além do aumento na
venda de vinhos e espumantes Goethe (cerca de 20% para os vinhos e 30% para
espumantes), houve aumento da produção e também do valor de produção de uva
dos municípios. Pode-se constatar também a variação positiva e expressiva do PIB per
capita da região dos Vales da Uva Goethe em comparação ao crescimento do estado
de Santa Catarina, região Sul e Brasil, conforme apresentado nas Tabelas 1, 2 e 3.
De forma geral, por meio dos dados analisados, considera-se que a busca e
obtenção do registro de IG realizado pela ProGoethe, com o auxílio do governo e
universidade trouxe a possibilidade da aplicação de um novo modelo de negócio na
região, dos quais já se percebe reflexos positivos para o desenvolvimento regional e a
melhoria dos indicadores econômicos dos Vales da Uva Goethe.
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DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO DA INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA CANASTRA: CONFLITO ENTRE
INSTITUIÇÕES E PRODUTORES1
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1. INTRODUÇÃO
Este texto tem por objetivo apresentar o caso da demarcação da Indicação de
Procedência (IP) Canastra e as dúvidas dos agentes advindos da sua delimitação. Em
princípio, o objetivo da delimitação da região era a obrigatoriedade que os produtores
de Queijo Minas Artesanal (QMA) estivessem dentro das regiões reconhecidas pelas
instituições de proteção do conhecimento imaterial, Instituto Estadual de Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais (IPHEA) e Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), instituída pela lei nº 14.185/02 de 2002. Dessa forma, a
Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural de Minas Gerais (EMATER), a pedido
do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), iniciou os trabalhos de delimitação do
espaço da região do Serro, que foi reconhecida em 2002, por esses institutos e da região
da Serra da Canastra, que foi reconhecida em 2004, pela EMATER, com o aval do IMA
e só dois anos depois, pelo IPHAN. O limite dessas instituições tornou-se, mais tarde,
a base obrigatória para o registro no INPI das duas regiões. No caso da IP Canastra,
os conflitos gerados pela rápida tarefa de reconhecimento levaram, por um lado, às
dúvidas de produtores fora da demarcação, e por outro lado, ao desenvolvimento de
expertise da EMATER para a identificação do terroir do queijo pelos fatores humanos
e naturais. A experiência desse caso deve balizar as instituições que trabalham com
a proteção do conhecimento em se preocupar com o arranjo institucional a fim de
garantir que a delimitação possa ser reconhecida pelos próprios produtores, dirimindo
as dúvidas e questionamentos advindos da pressa em reconhecer um local.

2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada para o relato de caso da IP Canastra foi baseada em
entrevistas abertas às instituições que trabalharam com o reconhecimento desta IP
e/ou que trabalham diretamente com os produtores do QMA. As entrevistas foram
classificadas no software Atlas TI, de pesquisa qualitativa e foram identificadas por
siglas correspondentes aos números do documento associado a cada agente, com uma
senha elaborada de forma a ocultar a identificação.
Financiado pela CAPES.
Professora, Doutora, UFRJ, ligia.inhan@gmail.com.
3
Professora e Doutora, UFRJ, renata@ie.ufrj.br.
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Os temas dessas entrevistas não seguiram um roteiro pré-definido, foram
direcionadas de acordo com o tipo de conhecimento, cargo ou função histórica dentro
dos acontecimentos considerados relevantes pela pesquisadora. Elas duraram no
total de 352 horas, com uma média de 40 min de entrevista por agente. Elas foram
realizadas durante o período do campo, em idas a campo na Região da Canastra ou
nos eventos que a pesquisadora participou, durante os meses de agosto à dezembro
de 2014. Somente os documentos identificados como P65-EMATER e P68-EMATER são
respostas do agente institucional de questões abertas enviadas pela pesquisadora por
correio eletrônico. Além disso, foi feita consulta ao regulamento de uso da Associação
dos Produtores do Queijo Canastra (APROCAN).

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A demarcação do caso da IP Canastra foi baseada no reconhecimento feito pela
EMATER, aprovada pelo IMA, em 17 de novembro de 2004, pela portaria nº 694, inscrita
no livro dos saberes como patrimônio imaterial pelo IPHAN, em 15 de maio de 2008
e registrada no INPI, em 13 de março de 2012. Os dois mapas a seguir detalham a
geografia política, a IP e o relevo (Figura 1).
Figura 1 - Mapa da IP da Região da Canastra.

Fonte: Regulamento de Uso da APROCAN (s.d.).
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O mapa menor à esquerda mostra a posição da Serra da Canastra em relação
às cidades da IP. Somente a cidade de Delfinópolis encontra-se na Mesorregião do Sul
de Minas, as demais se encontram na Mesorregião Oeste de Minas.
Longe de haver um consenso sobre essa demarcação, as diversas instituições que
participaram do início do processo ainda conservam dúvidas quanto a sua abrangência,
no que se refere às cidades inclusas na IP e as não inclusas, bem como o peso da
fronteira política das cidades no momento da delimitação. Conforme pode ser visto no
quadro 1 abaixo, os diálogos revelam como a delimitação da IP Canastra apresentou
a imposição limítrofe ex ante.
Quadro 1. Discursos de agentes, produtores, instituições locais sobre delimitação da
área da IP Canastra
Como foi feito esse estudo? Eles me deram as características da Canastra,
o que seria, altitude acima de 800 m, pastagens nativas, campos de altitude
e a delimitação. Que a Serra aqui, ela se encontra em Medeiros e Vargem
Bonita. E na época porque Bambuí faz parte, se nem serra não tem? Aonde
P22produz queijo é a região de serra. [...] quando BH, a Emater Central iniciou
EMATER
esse trabalho, eles não sabiam delimitar as regiões. Nós temos os municípios
de Córrego Danta, Campos Altos. São outros municípios, mas eles já estão
com pedido para incluir na Canastra, eles não fazem parte nem da Canastra,
nem de Araxá. Aí vai fazer o estudo.
[...] A Emater participou, como órgão oficial do Estado em relação à
caracterização é a Emater, e no final culminou com a utilização do trabalho
P54que a Emater fez da caracterização da região da Canastra, que foi o que
EMATER
o documento que o IMA baseou para soltar a portaria que definia as
microrregiões da Canastra.
[já tinha as 7 regiões?] não... tinha não. Só tinha São Roque e Medeiros,
P27já os produtores de Medeiros, mas a organização, a inteligência, o custeio
APROCAN
econômico, tudo é São Roque.
[você concordou a respeito das cidades que foram elencadas para a
região da Canastra?] na verdade, essa região é geopolítica, embora tenha
alguns municípios, apenas uma parte do município que produz queijo artesanal.
P39-IF
O restante da área não produz queijo, ou não produz queijo da Canastra.
BAMBUÍ
[...]Quanto mais próximo da Serra da Canastra, São Roque, Vargem Bonita
e Medeiros, a região toda tem. Já Pinhuí, Delfinópolis também tem, mas são
poucos produtores, Tapiraí e Bambuí e Pinhuí é só uma parte do município.
[vc chegou a participar desse processo de demarcação da Canastra?] não,
a microrregião foi demarcada foi um trabalho da Emater, somente a Emater.
P41-IMA
E a indicação geográfica foi a APROCAN que tomou a frente, também o IMA
não participou disso.
Fonte: Elaboração própria.

A situação na IP Canastra é complexa por agregar três institutos, dois na esfera
federal, IPHAN e INPI, e um local, APROCAN. Os dois mapas a seguir mostram a
distribuição das regiões produtoras de queijo artesanal, (Figura 2), e a distribuição dos
produtores na Região da Canastra, (Figura 3):
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Figura 2 - Mapa das delimitações do Programa QMA.

Fonte: Sertão Brás (2015).

Figura 3 - Distribuição de produtores da IP Canastra.

Fonte: Perez et al. (2014).

Observa-se à esquerda, que Araxá é limítrofe à Canastra, mas a Serra do Salitre
fica mais distante. À direita, uma faixa mais densa que se estende de Vargem Bonita,
ao sul, à Tapiraí, ao nordeste da região, é possível ver a concentração dos produtores
em Vargem Bonita, São Roque de Minas, Medeiros e Tapiraí.
Pode-se dizer que o problema relacionado à demarcação da IP Canastra consiste
na rapidez do seu processo. Quando as três primeiras regiões foram delimitadas não
havia informação sobre indicação geográfica (IG), muito menos de que poderia haver
uma sobreposição de institutos sobre a área reconhecida. Naquele período, foi feito
um levantamento histórico e cultural, mas dado que os produtores somente poderiam
se legalizar junto ao IMA se estivessem numa região reconhecida como tradicional
pela EMATER, pelo IEPHA e pelo IPHAN, o processo levou somente dois anos após a
promulgação da lei do QMA (P67-EMATER).
Esses registros tiveram um peso decisivo sobre a delimitação da IP. Após o
reconhecimento pelo INPI da IP Canastra, em 2012, alguns produtores de Araxá e
Serra do Salitre reivindicaram sua entrada. Em 2014, os produtores da Região da Serra
do Salitre pediram desmembramento da região do Alto do Paranaíba (P67-EMATER;
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IMA, 2015). No entanto, um novo rearranjo na IP Canastra só poderá ser feito a partir
de 2018, quando os dois institutos de proteção do conhecimento nacional, IPHAN
e INPI, poderão fazer novos estudos para avaliar a possibilidade de alterações na
área. Conforme a EMATER, a APROCAN já se posicionou contrária a qualquer tipo de
alteração (P67-EMATER).
Esse problema parece estar diretamente relacionado com a falta de arranjo
institucional entre as instituições que trabalham no local. O último recenseamento na
região foi feito pela EMATER, em 2004, encontrou 1529 produtores. Em 2014, a APROCAN
encomendou um censo de toda a região para o SEBRAE e encontrou 793 produtores e
a EMATER considera que há, de fato, cerca de 1090 produtores (P15-EMATER).
A deficiência de entendimento entre as instituições pode colocar os produtores em
situação bizarra, como por exemplo, um produtor do queijo Canastra reconhecido pelo
IPHAN, mas que não poder usar o nome, por estar fora da região delimitada pela IP.
Em função desse tipo de situação, a EMATER, que é o órgão oficial responsável pela
delimitação dos queijos artesanais em Minas Gerais, desenvolveu um arcabouço institucional
para encontrar as diversas características de uma região produtora (Quadro 1).
Quadro 2. Metodologia de delimitação da EMATER
Etapas
Quantidade de
técnicos envolvidos
Tipos de
qualificação da
equipe
Quem demanda
Equipe técnica:
Identificação da
Zona Produtora de
QMA ou QA
Fatores humanos:
características
antropológicas
Identificação dos
fatores humanos:
Fatores naturais:
características
da tipicidade do
produto

Método
Depende da disponibilidade local e regional
Médicos veterinários, engenheiros agrônomos, arquitetos,
zootecnistas, técnicos agrícolas, pedagogos, laticinistas,
nutricionistas e assistentes sociais. Entre estes há os
especializados em solos, georreferenciamento, bovinocultura,
produção de laticínios, produção animal, saneamento, etc.
Hoje: produtores, políticos ou entidades.
Antes era uma exigência da lei 14.185/02
1) Extensionistas locais, com apoio das unidades regionais
e central, fazem os levantamentos e o mapeamento
geográfico
2) Uma comissão da própria EMATER analisa e aprova;
3) O IMA publica a portaria referente ao reconhecimento
1) Reconhecimento histórico do queijo
2) Modo de fazer
1) São feitas entrevistas e identificados os grupos existentes
(formais ou informais).
2) levantamento censitário das quantidades de produtores
1) Identificação das semelhanças organolépticas
2) Identificação das similaridades edafoclimáticas e
agrogeológica da região.
Quando o modo de fazer fica diferente, o sabor muda e as
condições geográficas se alteram, termina a delimitação.
continua...
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Continuação quadro 2

Etapas
Características de
mercado

Tempo do processo

Método
1) Número de produtoras na região;
2 Quantidade de queijo produzido;
3) Destinos de comercialização, queijeiros (transportadores)
existentes, etc.
Depende:
1)
Disponibilidade de pessoal;
2)
Disponibilidade financeira;
3)
Material de consulta disponível

Fonte: Elaboração própria com base em correspondências eletrônicas de Elmer de Almeida (P65,
P68).

Por conta desse aparato institucional, o estado de Minas tem reconhecido diversas
regiões produtoras, não só do QMA, mas também dos demais queijos artesanais (QA)
existentes: Cabacinha, Alagoa, Suaçui, requeijão Moreno e queijo cozido do Mucuri.
A legislação estadual exigiu o reconhecimento das regiões produtoras pelos
institutos de proteção do conhecimento somente para as três primeiras regiões
identificadas pelo Estado: Serro, Canastra e Serra do Salitre. Atualmente, o relatório
final da EMATER, o aval e a publicação do IMA são suficientes para que a região seja
protegida pela lei do QMA/QA. Observa-se que a identificação dos fatores humanos e
naturais expostos acima, revela a busca pelo terroir do queijo, que coaduna com as
diretrizes de Denominação de Origem (DO) da lei de 9.279 de 1996, art. 178. “Considerase denominação de origem 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”.
Logo, por ser de natureza declaratória, o terroir do queijo já está presente ex
ante através dos fatores humanos e naturais e evoca, a sua natureza de DO. Basta,
portanto, uma pesquisa de campo do território criteriosa e ampla o suficiente, para
delimitá-lo com precisão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Estado de Minas Gerais tem demonstrado interesse não só de legalizar a
situação dos milhares de produtores familiares, mas também tem ajudado a proteger
e manter o saber fazer regional. A EMATER pode e deve ser reconhecida como uma
instituição que possui, atualmente, uma expertise para reconhecimento de IG de queijos
artesanais e os institutos de proteção do conhecimento podem ser valiosos auxiliares
para maior precisão na delimitação do território.
O reconhecimento da IP a posteriori foi passivo a essa delimitação, o que não
restringe seu poder de reconhecimento nacional, dependendo da abrangência do
trabalho da associação local. A IP não se deve mostrar independente dos demais
registros que a região possa ter ou vir a ter, por isso há a necessidade de arranjo de
forças institucionais de forma a evitar conflitos entre produtores, bem como, competição
entre instituições locais e externas.
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CANASTRA E DO SERRO:
O MOVIMENTO SOCIAL EM TORNO DOS
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1. INTRODUÇÃO
As regiões da Canastra e do Serro são reconhecidas institucionalmente pelo estado
de Minas Gerais como microrregiões produtoras de queijo Minas Artesanal (QMA). A
notoriedade de seus queijos no mercado está enraizada em sua história, que remete ao
século XVIII, com a imigração de portugueses. A tradição reconhecida em seu modo
de produção, aliada ao terroir específico dessas microrregiões, justificaria o uso da
Indicação Geográfica (IG) como garantia de procedência. A principal motivação pela
promoção de uma estratégia de IG, no entanto, tem sido a busca de valorizar esses
produtos artesanais.
A estratégia para obter uma IG para os queijos Canastra e Serro começou a ser
desenhada no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica entre o governo do estado
de Minas Gerais e a ONG francesa FERT. A partir da liderança francesa, formou-se
uma rede envolvendo organizações públicas mineiras (IMA, EMATER), acadêmicas
(Universidades), e entidades francesas que se identificaram com a problemática do
QMA. O tema aglutinador foi a discussão sanitária e política em torno da produção e
comercialização de queijos de leite cru, que mobilizou também os movimentos sociais,
entidades culturais como IPHAN, chefes de cozinha.
O desenho institucional das IGs é caracterizado pelo pluralismo de atores, que
flexibiliza o formato de cada IG, permitindo uma negociação interna do projeto. Nesse
sentido, parte-se da hipótese de que no caso do Serro e da Canastra, a IG se insere
dentro de um movimento de atores que se mobilizam em torno de uma identidade
comum, que é o QMA, que passam a atuar como se fossem um movimento social. Neste
contexto, este artigo tem como objetivo contribuir para a reflexão sobre o processo
de institucionalização das Indicações Geográficas (IG) dos queijos Canastra e Serro,
processo esse que é promovido e influenciado por um contexto maior, que pode ser
interpretado como um movimento social em prol do queijo artesanal de leite cru.

Pesquisa realizado no âmbito do projeto “Instituições, Mercados Agroalimentares e Direitos de Propriedade
Intelectual: As Indicações Geográficas como Ferramentas de Desenvolvimento”, financiado pelo CNPq.
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2. METODOLOGIA
A pesquisa parte da análise do histórico de formação da rede sócio técnica,
apoiando-se na abordagem de Latour, Callon e Law, para a construção do projeto das
IGs Canastra e Serro e a sua articulação com os conflitos políticos e sanitários que
permeiam a discussão.
Trata-se de pesquisa qualitativa, a partir de análise documental e entrevistas
com informantes de diferentes segmentos. No âmbito da análise documental foram
analisados os relatórios fornecidos pela representante da Agrifert, documentos
disponibilizados pela EMATER e artigos de jornais da época. No INPI foram obtidos
os documentos de registro das IGs em estudo e seus respectivos pareces técnicos. Por
meio dos sites governamentais, foi possível obter a legislação concernente a IG e sobre
a regulamentação dos queijos artesanais. Com relação as entrevistas, foram realizadas
em dois momentos. Inicialmente, foram feitas entrevistas semiestruturadas, com atores
chaves de diferentes instituições (EPAMIG, EMATER, INPI, SEBRAE, Docentes, ONGs),
pelas quais identificou-se o papel de cada órgão para as IGs, bem como a percepção
dos diferentes atores sobre o processo das IGs. Contribuiu também para a apreensão
das realidades locais, permitindo estabelecer os grupos a serem entrevistados no
segundo momento. Foram identificados quatro grupos relevantes para a aplicação de
questionários específicos, que foram: os responsáveis pelas associações detentoras da
IG; os produtores associados; os produtores não associados; e os atravessadores. Por
meio dos questionários, pode-se depreender como se deu o processo de elaboração e
implementação das IGs, com seus potenciais e limitações.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As IGs dos queijos Canastra e Serro possuem uma configuração muito própria,
que envolve uma rede ampla de atores, resultado das especificidades do setor, que
passava (e passa) por um momento de fortes influências no âmbito político, econômico
e cultural, que vão resultar em um movimento de grande amplitude para o mercado de
queijos. Forma-se uma rede de atores de diferentes segmentos, cujas ações convergem
para, ou influenciam de forma direta ou indireta o estabelecimento das IGs de queijo,
que são pensadas, simultaneamente nas regiões do Serro e da Canastra, e norteadas
pelo mesmo grupo de apoio.
No âmbito político, as influências têm raízes anteriores ao período de elaboração
dos projetos das IG, com a assinatura do programa de cooperação técnica (PCT), em
1992, entre o estado de Minas Gerais e a França, através da ONG francesa Formation
pour l’Epanouissement et le Renouveau de la Terre (FERTILE Groupe FERT), representada
no Brasil pela AGRIFERT. Em 2000, foi criado o Programa de Melhoria da Qualidade
dos Queijos Tradicionais de Fabricação Artesanal de Minas Gerais. Incluso no PCT, o
Programa contou com a base de estudos desenvolvida no período de 1992 a 1999.
Tais Programas foram uma resposta do Governo de Minas Gerais ao Governo
Federal, diante da Portaria 146, de 07 de março de 1996, que aprova o Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos, que no item 7.1, amplia o prazo de
maturação do queijo feito de leite cru para venda, de 10 dias (conforme Decreto n.
30.691/1952) para 60 dias. Além disso, havia a necessidade de adequação do método
produtivo às normas do RIISPOA. Essas medidas inviabilizariam a produção de cerca
de 30 mil produtores de queijo no estado.
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Entre os parceiros franceses que apoiaram o Programa, além da FERT/AGRIFERT
e do Ministério de Relações Exteriores, estão a Federação Nacional dos Produtores de
Leite (FNPL), o Comitê Interprofissional do Queijo Comté, o Comitê Interprofissional
do Queijo Neuf Chatel, o Institut de l’Elevage e o INAO. No lado brasileiro, além da
SEAPA e suas empresas (EMATER, EPAMIG, IMA), estavam a Cooperativa dos Produtores
Rurais do Serro (COOPERSERRO), a Cooperativa de Crédito Rural de São Roque de
Minas (SAROMCREDI), as Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG) e de Viçosa
(UFV) e os produtores de queijo artesanal. A ampliação dos parceiros, trouxe do lado
da França órgãos ligados à certificação, bem como comitês que possuem proteção de
origem para seus produtos, como no caso do queijo Comté. No caso brasileiro, ampliase o potencial de pesquisa, com duas universidades importantes, com expertise na
área rural.
Portanto, iniciou-se o processo de consolidação de uma rede, em que foram
determinados os atores e definidas suas identidades. (Callon, 1986a). O ator líder, o
“macro-ator” na linguagem de ator-rede, responsável por esse movimento para as IGs
foi a AGRIFERT, que buscou associar entidades diferentes capazes de contribuir à
promoção de uma IG, estabelecer a natureza das ligações entre os atores, e determinar
as suas participações relativas na rede.
Cabe ressaltar que o ponto inicial de mobilização não foi a IG em si; ela foi uma
consequência da necessidade de garantir um processo de valorização do queijo, que
compensasse os investimentos para as adequações sanitárias exigidos no processo de
produção.
No Programa foram intensificados visitas técnicas, visando a elaboração de
legislação específica que permitisse aos produtores o acesso ao mercado formal e
a valorização do produto. Este direcionamento foi decorrente, principalmente, da
interdição, nos mercados de Belo Horizonte, da venda de queijo de leite cru, pela
Promotoria da Justiça de Defesa do Cidadão. Dentre os principais resultados nesta
primeira fase, estava a organização dos produtores e a aprovação da Lei nº 14.185/2002
do estado de Minas Gerais, que dispõe sobre o processo de produção do QMA,
permitindo sua venda com menos de 60 dias de maturação dentro do estado, em
contraposição a legislação federal.
O IMA regulamentou novos prazos de maturação com base em estudos científicos,
por meio da Portaria nº 1.305 de 30 de abril de 2013, que determinaram 17 dias de
maturação para o queijo do Serro e 22 dias para o queijo Canastra. Assim, não só
as universidades se colocam como pontos na rede, atuando na promoção de novos
conhecimentos, mas o próprio queijo se torna um ator importante, com capacidades
de respostas diferenciadas, frente aos diversos contextos o que valida a insistência da
teoria do ator-rede em incluir “não-humanos”, nesse caso o queijo, como atores, ou
melhor, na sua linguagem, “actantes”. (Callon, 1999).
Posteriormente, as ações estipuladas foram: adaptação de instalações e
equipamentos às normas; sanidade do rebanho e identificação individual oficial dos
animais; formação em boas práticas de manejo, produção e transformação; geração
de dados de pesquisa visando a manutenção da legislação estadual e a mudança da
legislação federal; a certificação de origem.
Para a certificação, foi escolhido a IG como mecanismo. Essa era uma estratégia
para obter o apoio de um órgão federal (INPI) frente as resistências do Ministério da
Agricultura.
A delimitação da área utilizada foi a realizada pela EMATER para cumprimento da
legislação estadual de determinação das microrregiões queijeiras do estado. A escolha
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da área de delimitação geográfica mostra um processo de negociação entre os atores
envolvidos na rede e “fora” dela. Assim, a entrada e saída de atores faz parte do
processo, o que deixa a rede dinâmica, e não um arranjo definitivo. Por isso Law
(1992), ao examinar o ordenamento das redes, a visualiza como um processo incerto
e não como um fato consumado, nas palavras dele como um “verbo” e não um
“substantivo”.
Durante esse processo, foram criadas a Associação dos Produtores Artesanais
do Queijo do Serro (APAQS), em 2003, e a Associação de Produtores de Queijo da
Canastra (APQC) em 2003, mas que foi registrada em 2005 como APROCAN. As
duas associações são dois pontos essenciais da rede, pois além de atuarem como
colaboradores na implementação de ações para manutenção do queijo artesanal, são as
requerentes das IGs junto ao INPI. São os interlocutores entre produtores e AGRIFERT
e nos debates políticos que delineiam a formulação de políticas.
Em 2005, a AGRIFERT iniciou as atividades diretamente com produtores, com
apoio do MDA, a partir da aprovação de projeto de ATER, no “Programa de Apoio aos
Agricultores Familiares Produtores de Queijo Minas Artesanal para Acesso ao Mercado
Formal, Melhoria e Certificação da Qualidade dos Produtos”.
Durante esse processo, os atores locais tiveram papel relevante. No caso do
Serro, a COOPERSERRO foi fundamental para a adequação dos produtores à legislação
sanitária e posterior registro no IMA. As prefeituras auxiliaram, especialmente a
do Serro com local para o funcionamento da APAQS e auxílio financeiro para os
deslocamentos de seus representantes em reuniões importantes. Na Canastra, além
do auxílio das prefeituras, houve também a presença do Sindicato, e da cooperativa
de crédito SAROMCREDI.
Apesar dos registros das IGs Serro e Canastra terem sido concedidos em dezembro
de 2011 e março de 2012, respectivamente, o selo ainda não está sendo utilizado
pelos produtores da Canastra e do Serro. Existe uma dificuldade dos atores locais
em conduzir um processo de organização social autônomo, capaz de estruturar os
instrumentos necessários para a implementação da IG, como colocar em funcionamento
o Regulamento de Uso e o Conselho Regulador (Santos, 2014). Isso implica em uma
estrutura de fiscalização periódica, que demanda profissionais qualificados e recurso
financeiro.
Após quatro anos de concessão das IGs, observa-se estágios diferenciados de
implementação, nas duas regiões. No Serro, houve uma desmobilização dos produtores,
com o término das atividades do PCT. Na Canastra, houve uma desmobilização inicial,
com o término do Programa, mas com a aprovação do registro no INPI, retomou-se
uma agenda de trabalhos. Isso foi possível porque a SAROMCREDI continuou a apoiar
as atividades da APROCAN. Além disso, tem um projeto de seis anos com o SEBRAE,
formando uma nova rede.
Aliado a rede sócio técnica que promove diretamente o estabelecimento das
IGs dos queijos Canastra e Serro, há movimentos que a tangencia, e em momentos
converge, alicerçados em bases culturais, que fortalecem o QMA e consequentemente
a IG.
Um fato que merece destaque nesse período, foi o reconhecimento pelo IEPHA,
em 2002, ao modo de fazer queijo artesanal da região do Serro como bem imaterial
do estado, no seu Livro dos Saberes, e posteriormente pelo IPHAN em 2008, que
reconhece também para o queijo da Canastra e do Salitre. O levantamento histórico
para tal reconhecimento foi utilizado para auxiliar na demarcação da área feita pela
EMATER. Desta forma, o movimento em torno do QMA, feito de leite cru, ganha
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o âmbito cultural, que consagra o reconhecimento da importância desse processo
artesanal, dá visibilidade ao bem, amplia a autoestima dos produtores, contribui para a
preservação do bem, sistematiza informações e fortalece os seus elementos identitários
(Santos, 2014). Além disso, coloca em confronto mais um ente público frente à legislação
federal, que o proíbe.
Fortalecendo esse movimento cultural, há também um forte apelo pelo lado
gastronômico, com a atuação dos movimentos sociais, representados pelas ONGs
SerTãoBras e Slow Food. Busca-se uma reestruturação do comércio em favor de
produtos singulares, com padrões de qualidade baseados também em seus impactos
ambientais e sociais, em um novo padrão agroalimentar, com valorizando a relação
de confiança e tradição, com métodos artesanais e de vínculos territoriais. De acordo
com Ploeg (2008), emerge uma nova posição do rural, que além de ser o provedor de
produtos agrícolas, passa a ser o local para o consumo de bens imateriais. Verificase, também, uma crescente atenção da mídia sobre o QMA. Essas ações no âmbito
cultural criam um contexto favorável ao queijo artesanal, sensibilizando a sociedade e
abrindo novos mercados, que interferem no processo de institucionalização do queijo,
como as alterações nas instruções normativas pelo MAPA.
Observa-se que a mobilização em torno do queijo artesanal toma amplitudes
expressivas, em que a rede para registro das IGs é um dos componentes de uma
ação coletiva maior, com a formação de outras redes, algumas de escala internacional.
(Wilkinson, Cerdan, Dorigon, 2015) Na realidade, verifica-se no Brasil algo como o que
Fligstein (1996) denominou de ‘metáfora do movimento social’. Há uma atuação como
um movimento social, em que vários atores promovem uma coalizão política em torno
de uma identidade coletiva. Mas, dentro dessa coalizão encontra-se não apenas os
grupos característicos dos movimentos sociais, como as ONGs, neste caso representadas
pelo Slow Food e o SerTãoBras, mas também representantes governamentais, como o
IPHAN, o INPI e o próprio governo do estado de Minas Gerais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na sua dinâmica geral, os movimentos sociais se colocam contra o estado, que age
como mantenedor do status quo. No caso do QMA, o governo do estado de Minas ao
promulgar a Lei 14.185/2002, atua como agente de mudança que traz conscientização
ao mercado, num movimento de contestação e ruptura, com o governo federal. Há,
por outro lado, um aparato legislativo promovido pelo MAPA, que se baseia na lógica
industrial para a normatização sanitário do setor lácteo, que privilegia o status quo,
com domínio dos grandes laticínios. Numa lógica contestadora, o IPHAN e o INPI
legitimam o queijo artesanal, a partir do reconhecimento do seu modo de produção
tradicional como bem imaterial, que é o elemento conflitante com a legislação federal.
Estes foram três entes governamentais que mobilizaram recursos para a promoção
dessa ação coletiva direcionada ao QMA. São ações de empoderamento também dos
produtores rurais, que passam a se organizar, não só para a IG, mas também para outras
alterações institucionais que reconheçam e fortaleçam o queijo artesanal no mercado
nacional. Alimentando esse processo, o meio acadêmico e instituições de pesquisa
trazem novos conhecimentos, que permitem adequar as inovações tecnológicas ao
conhecimento tradicional. As ONGs e os chefes de cozinha e empórios fortalecem o
‘movimento social’, criando uma nova relação comercial mais justa com os produtores
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do segmento diferenciado. Por mais que a legislação crie obstáculos para o QMA, o
mercado não parece os reconhecer, se considerarmos a trajetória crescente de produção
e consumo do produto. Nesse sentido, o movimento se fortalece também do próprio
mercado do queijo, que se mostra favorável à sua comercialização.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo a FAO – Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(2014b), cerca de 80% dos alimentos consumidos no mundo provêm da agricultura
familiar. No Brasil, estes agricultores são responsáveis por cerca de 70% da produção
nacional (PORTAL BRASIL, 2015) e, em Santa Catarina constituem elemento
representativo, abrangendo cerca de 180 mil famílias, mais de 90% da população
rural catarinense (BENEZ et al, 2010). A agricultura familiar também possui papel
fundamental para a segurança alimentar – como fonte de alimentos saudáveis e
de qualidade; na geração de emprego e renda para um grande número de pessoas
vivendo na pobreza no meio rural; além da contribuição para o desenvolvimento local
sustentável – por meio de práticas menos agressivas ao ambiente (FAO, 2014a; ARIAS
et al, 2013).
No âmbito da agricultura familiar, as Indicações Geográficas (IGs) - registro
conferido a produtos ou serviços característicos do seu local de origem (MAPA, 2016),
além de garantirem a proteção do nome geográfico, contribuem para agregar valor
e atribuir reputação, valor intrínseco e identidade própria a produtos e territórios,
distinguindo-os e obtendo diferenciação em relação aos seus similares no mercado
(MAPA, 2016; INPI, 2015).
Embora contribuam para a valorização de territórios, produtos e produtores, as
IGs precisam não apenas de produtos, mas principalmente de produtores saudáveis,
sendo neste viés que este artigo foca sua atenção. Apesar de sua representatividade
mundial e relevância em contextos sociais, ambientais, culturais e econômicos, a
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agricultura familiar ainda enfrenta fragilidades, principalmente na comercialização,
podendo ser citadas dificuldades de acesso a mercados e de informações a seu respeito;
desconhecimento sobre classificação e embalagem; falta de identificação de seus grupos
e produtos; e utilização de embalagens e rótulos que não refletem sua qualidade
(FAO, 2014b; MERINO, 2010). Fragilidades também são observadas em relação à saúde
do agricultor, visto que suas atividades são geralmente pesadas e levam a posturas
corporais não convencionais, tensão muscular excessiva, uso repetitivo de equipamentos
e condições ambientais desfavoráveis (IIDA, 2005), o que tendem a causar dor nas
costas, fadiga, acidentes e doenças profissionais que levam a problemas crônicos e
agudos (Fleming, 2003), refletindo na saúde dos agricultores e comprometendo sua
produtividade (CUNHA, MERINO, MERINO, 2015).
Diante dos contextos apresentados, identificou-se a oportunidade de contribuição
da gestão de design, que tem por finalidade coordenar as atividades de design, buscando
compreender fragilidades e potencialidades de cada contexto e atuando no mapeamento
de necessidades e percepções de consumidores, bem como a consideração das
tendências de mercado (BCD, 2007). Articulando tais informações com as características
de produtores e produtos, contribuindo com a identificação, proteção e divulgação,
evidenciando assim seus valores e origens, atribuindo diferenciação perante o mercado
e o consumidor (FRANZOI, 2009).
Desta forma, este artigo objetiva identificar a contribuição da Gestão de Design
visando à valorização dos produtos das indicações geográficas e a saúde dos produtores,
bem como de suas relações, por meio da identificação e proteção destes mediante
um estudo de caso em Santa Catarina. A figura a seguir (Figura 1) apresenta os temas
abordados e como os mesmos se relacionam.
Figura 1 - Diagrama-síntese das temáticas abordadas no artigo.

Fonte: os autores (2016).

2. METODOLOGIA
Este artigo se caracteriza como descritivo, tendo em vista que se utilizara de um
caso aplicado para demonstrar a contribuição da Gestão de Design na produção rural,
baseada na saúde do trabalho e seus reflexos nas IGs. De igual forma serão apresentados
os resultados da identificação da cooperativa e, consequentemente, dos produtos.
Iniciado em 2014, o estudo de caso apresentado neste artigo foi realizado junto a
Cooper Rio Novo, cooperativa de bananicultores de Corupá, cidade ao norte de Santa
Catarina. A coleta de dados envolveu medidas subjetivas – visitas a campo, observações
e questionários de percepção, e medidas objetivas – utilizando equipamentos de captura
de movimentos por sensores inercias (XSens MVN Biomech), com a finalidade de aferir
as posturas, ângulos, frequência adotadas pelo trabalhador durante a realização das
atividades.
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Como metodologia projetual, utilizou-se o Guia de Orientação para o
Desenvolvimento de Projetos – GODP (MERINO, 2016).

3.
FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA:
COOPER
RIO
NOVO:
VALORIZANDO O PRODUTO E A SAUDE DO PRODUTOR
Fundada em 2006, a Rio Novo é uma cooperativa formada por aproximadamente
57 cooperados, com idades entre 18 e 75 anos. Com mão-de-obra essencialmente
familiar, estes agricultores encontram-se inseridos na fruticultura, produzindo e
comercializando a banana in natura. Entre seus diferenciais estão a rastreabilidade e
a origem do produto, produzido na localidade de Corupá – conhecida como a Capital
Catarinense da Banana. Destaca-se que o município está requerendo o selo de Indicação
Geográfica, reconhecendo a banana de Corupá como a fruta mais doce do Brasil.
Para desenvolvimento do projeto, utilizou-se o GODP (Figuras 1, 2 e 3), guia
configurado por 3 momentos principais (inspiração, ideação e implementação), divididos
em 8 etapas que se fundamentam desde a coleta de informações pertinentes ao
desenvolvimento do projeto até sua verificação final.
O momento de Inspiração (Figura 2) envolve as etapas de Oportunidades,
Prospecção e Levantamento de Dados. A oportunidade (etapa -1) da realização
do projeto ocorreu por meio de pesquisa desenvolvida em parceria com a EPAGRIEmpresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, apoiada pelo
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e FAPESC Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina. A
proposta teve como base o Design e Usabilidade sob o escopo ergonômico na avaliação
e desenvolvimento de produtos na área da agricultura, em especial em ferramentas
manuais. No caso apresentado, a atuação teve enfoque na etapa de pós-colheita,
especificamente durante a despenca (retirada das pencas do engaço - suporte que
sustenta o cacho de bananas).
Figura 2 - GODP – Momento Inspiração.

Fonte: os autores (2016).

A etapa 0 de Prospecção compreende a definição da demanda ou problemática
central que irão nortear os projetos, sendo realizadas buscas no INPI - Instituto Nacional de
Propriedade Industrial e Google Patents. Na etapa 1 foram feitos levantamento de dados
relacionados à pesquisa: bananicultura, mercado/setor, similares e concorrentes; pesquisas
relacionadas à biomecânica do membro superior - parte do corpo humano utilizada nas
atividades de despenca e criação de buquês, e problemas para a saúde do trabalhador. Durante
as visitas a campo no ano de 2014, foram levantadas informações sobre a cooperativa, produto
e agricultores por meio de entrevistas com os diferentes atores, observações sistemáticas e
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registros do processo produtivo, e neste caso específico concordamos, detalhamento da
atividade, com avaliações antropométricas e biomecânicas da atividade.
Figura 3 - GODP – Momento Ideação.

Fonte: os autores (2016).

Na etapa 2 (Organização e Análise), os dados foram organizados e analisados,
verificando-se as demandas de design: marca gráfica e aplicações (rótulos, embalagens,
materiais de papelaria, caixas, entre outros). O acompanhamento da produção permitiu
mapear o processo produtivo e analisar o contexto de uso das ferramentas, verificandose questões de cuidados com a saúde e identificando nas atividades de despenca e
criação de buquês problemas nas posturas dos trabalhadores e de repetitividade de
movimentos, o que tende a causar lesões por esforço repetitivo (LER). Foram realizadas
análises diacrônicas e sincrônicas das ferramentas com o objetivo de, respectivamente,
verificar a evolução dos produtos e observar quais são comercializados atualmente
no mercado. Com base nas análises realizadas, foram elencados requisitos para
desenvolvimento dos projetos, iniciando-se a etapa 3 de criação por meio de geração
de alternativas. Para definição das alternativas finais, foram elaboradas matrizes de
decisão se utilizando de todas as informações, e principalmente as levantadas com
os produtores.
Figura 4 - GODP – Momento Implementação.

Fonte: os autores (2016).

No terceiro momento do GOP – denominado de Implementação (Figura 4), iniciouse a etapa 4 de execução, na qual a identidade visual (marca gráfica e aplicações) e
as ferramentas (figura 5) foram finalizadas e apresentadas à cooperativa. Na mesma
oportunidade, os protótipos das ferramentas puderam ser testados em situação real,
identificando os aspectos que deveriam ser aperfeiçoados nas ferramentas.
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Figura 5 - Marca gráfica, principais aplicações e protótipos das ferramentas.

Fonte: acervo NGD/LDU UFSC (2016)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste artigo observou-se que as IGs, no contexto da agricultura familiar,
contribuem para agregar valor a territórios, produtos e produtores. No entanto, estando
esses atores enfraquecidos, as IGs acabam também sendo prejudicadas. Neste contexto,
o design pode de contribuir não somente no que tange as características diferenciadoras
dos produtos por meio do desenvolvimento de marcas gráficas, embalagens, rótulos,
panfletos, pontos-de-venda, entre outros materiais que identifiquem produtos e
produtores, destacando suas origens e contribuindo para a percepção de qualidade
aparente frente ao mercado consumidor. Mas também se torna fundamental para o
sucesso das IGs preservar a saúde dos produtores, que neste caso, identificando os
reflexos negativos durante a realização das atividades foram desenvolvidas ferramentas
que tornam o trabalho mais seguro, confortável e consequentemente poderá resultar
numa melhoria da produtividade e qualidade do processo como um todo. (CUNHA,
MERINO, MERINO, 2015).
Este projeto continua em desenvolvimento e atualmente está na fase final de
testes com protótipos funcionais das ferramentas e em relação a marca gráfica, a
cooperativa já dotou e vem aplicando em todos seus produtos.
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1. INTRODUÇÃO
A erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hil.) é uma espécie arbórea que ocorre em
seu estado nativo nas regiões subtropical e temperada da América do Sul (Brasil,
Argentina e Paraguai), entre as latitudes 21°S e 30°S e as longitudes 48°30’W e
56°10’W, preferencialmente nas altitudes compreendidas entre 500 e 1.500 metros
(OLIVEIRA; ROTTA, 1985).
No Brasil, está distribuída principalmente nos Estados do Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, embora ocorra em menor proporção no Mato Grosso do Sul, São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (CARVALHO, 1994).
Em Santa Catarina, ocorre principalmente no planalto, desde Campo Alegre, no
Planalto Norte Catarinense, até o Extremo Oeste, no município de Dionísio Cerqueira,
fronteira com Missiones, na República Argentina (OLIVEIRA; ROTTA, 1985). As
formações naturais se concentram ao norte do Estado (Planalto Norte do Estado) e é
rara na mata pluvial atlântica, não sendo encontrada no litoral (KLEIN, 1969). Já nas
matas subtropicais do Alto Uruguai, ocorre somente nos pontos de contato com os
pinhais, sendo ausente na mata sem ocorrência da Araucária (KLEIN, 1972).
Dentre várias peculiaridades da erva-mate, destaca-se a adaptação tanto a pleno
sol quanto ao sombreamento. De modo geral, a exploração dos ervais se dá em
várias paisagens, sendo os predominantes, nativos e/ou plantados, em sub-bosque
(remanescentes) e/ou solteiros (monoculturais) (MARQUES, 2014).
Souza (1998) indica que a erva-mate produzida e transformada nas regiões Norte
Catarinense é um produto com histórico diferenciado (notoriedade) e que pode ser
facilmente reconhecido pelos mercados consumidores. O referido estudo aponta que
a diferenciação da erva-mate está intimamente ligada aos processos de produção, a
partir dos ervais nativos presentes nessas regiões e que compõe as matas de araucárias
(Floresta Ombrófila Mista).
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Portanto, articular os territórios rurais em torno da coordenação de atividades
voltadas para (re)valorização de produtos ou serviços que reconheçam os meios
tradicionais de produção, as características únicas regionais e a qualidade dos
produtos e serviços de uma determinada porção dos territórios significa promover o
desenvolvimento territorial e a agregação de valor ao produto regional/tradicional e
promover a sinergia entre os esforços das políticas públicas de geração de renda com
o mercado consumidor de produtos e serviços rurais.
O objetivo deste artigo é analisar a cadeia produtiva da erva-mate na região
do Planalto Norte de Santa Catarina a partir da interpretação estatística de variáveis
relacionadas à produção e extração do produto, tendo em vista que a atividade ervateira
ocupa uma posição de destaque na produção extrativa vegetal, que apresenta grande
importância no desenvolvimento socioeconômico e ambiental do território, e que foi
a principal região catarinense de produção.

2. METODOLOGIA
O presente estudo caracterizou-se como sendo descritivo-estatístico, realizando
uma análise quantitativa das variáveis relacionadas à produção e extração da erva-mate
no Brasil, em Santa Catarina e na região do Planalto Norte Catarinense.
Foram obtidos dados de produção de erva-mate junto às estimativas da Produção
Agrícola Municipal (PAM) e Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) nas
publicações disponíveis na homepage do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE (IBGE, 2015).
Foram analisados os dados da produção de erva-mate expressa em tonelada de
folha verde por hectare, analisada no período de 1971 a 2014. Cabe salientar que os
dados da PAM até 1987 e da PEVS até o ano de 2001 eram expressos em toneladas
de erva-mate cancheada, foram convertidos pelos autores para toneladas de folha verde
utilizando o conversor 2,5/1, conforme sugerido por Souza (1998).
Para análise dos dados foram utilizadas ferramentas de estatística descritiva com
intuito de caracterizar as variáveis de produção de erva-mate em cada tipo de dados
(PEVS e PAM) e porcentagem de erva-mate produzida em cada tipo de dado. Para
sistematização e exploração dos dados foram processadas em planilhas eletrônicas,
realizando-se análise exploratória de dados através de estatísticas descritivas,
apresentando os dados em tabelas e gráficos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em 2014, a produção mundial de erva-mate foi de 1.809.579 toneladas de ervamate folha verde. O Brasil com 935.501 toneladas (IBGE, 2016) (51,7% da produção
mundial), a Argentina com 782.078 toneladas (INYM, 2016) (43,2% da produção mundial)
e o Paraguai com 92.000 toneladas (MAG, 2016) (5,1% da produção mundial).
No Brasil, os dados estatísticos da matéria prima erva-mate informados pelo
IBGE estão separados com base no sistema de produção, podendo ser procedente da
Produção Agrícola Municipal (PAM) ou da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura
(PEVS). Pelo PAM, em 2014 foram produzidas 602.484 toneladas de erva-mate folha
verde e pela PEVS, a extração dos ervais nativos foi de 333.017 toneladas de folha
verde (Figura 1a).
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Até 1998, a maior parte do mate produzido no Brasil provinha da exploração
dos ervais nativos (PEVS). Entretanto, principalmente devido a queda de sua produção,
pela exploração contínua e avanço da agricultura, houve um aumento na demanda
do produto, tornando a prática do plantio em monocultivo mais comum. A erva-mate
vinda de plantios começa a ter expressão a partir de meados da década de 1980, no
Rio Grande do Sul, no Paraná e no Oeste de Santa Catarina, estando notificadas a
partir de 1978.
O Estado de Santa Catarina foi responsável por 13,2% da produção nacional
de erva-mate em 2014, ou seja, produziu 123.810 toneladas de erva-mate folha verde
(Figura 1b). As estimativas de produção de PEVS foram superiores a PAM em 2014,
sendo produzidos 66.158 (PEVS) e 57.652 (PAM) toneladas de erva-mate folha verde,
cenário um pouco diferente em relação a produção nacional.
Figura 1 - (a) Produção brasileira, (b) catarinense e (c) da região do Planalto Norte de erva-mate folha
verde total (PAM+PEVS), cultivada (PAM) e proveniente do extrativismo (PEVS) entre os anos de 1971
e 2014.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de IBGE (2016).

A produção catarinense está concentrada nas regiões Planalto Norte (Canoinhas +
São Bento do Sul), Planalto serrano (Campos de Lages), Vale do Itajaí (Rio do Sul) Meio
Oeste (Curitibanos + Joaçaba), Oeste (Concórdia + Xanxerê + Chapecó) e Extremo
Oeste (São Miguel do Oeste). Destaca-se o contraste entre a produção PAM nas regiões
Oeste e Meio Oeste e a produção de PEVS no Planalto Norte (Figura 2).
A região do Planalto Norte de Santa Catarina foi responsável por 49,3% da
produção estadual de erva-mate folha verde em 2014, produzindo 61.107 toneladas
(Figura 1c). Historicamente, as estimativas regionais de produção de PEVS sempre
foram muito superiores a PAM. Em 2014, foram produzidos 50.987 (PEVS) e 10.120
(PAM) toneladas de erva-mate folha verde, cenário contrastante em relação a produção
nacional e a produção estadual.
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A maioria da erva-mate processada na região é oriunda da extração de folhas em
formações e remanescentes florestais da Floresta Ombrófila Mista, caracterizando-se
como uma atividade econômica ligada à utilização sustentável da mata nativa.
A ligação que o Planalto Norte Catarinense mantém com a atividade ervateira, que
legitimam os esforços para estudos e ações para (re)valorização da cadeia produtiva é
muito forte se considerarmos que é uma atividade comercial que ocorre há mais de 150
anos na região, que mais de 20 empresas com marcas próprias (a mais antiga datada
do ano de 1918 e dentre estas, as Cooperativas de Mate de Canoinhas e de Campo
Alegre, datadas de 1932 e 1938, respectivamente) produzem diversos tipos de produtos
(de chimarrão a chás verdes e tostados) para consumo interno e para exportação e
que a produção, em quase sua totalidade, é oriunda de “ervais nativos”.
Figura 2 - Mapa de distribuição por microrregião do IBGE da produção de erva-mate folha verde no
Estado de Santa Catarina Produção, (a) cultivada (PAM) e (b) proveniente do extrativismo (PEVS) no
ano de 2012.

Fonte: Adaptado do sistema SIDRA (IBGE, 2016).

O trabalho no desenvolvimento de ações para (re)valorização do produto regional
através de selos distintivos como a Indicação Geográfica, a produção orgânica ou outro
selo com apelo sócio-ambiental (conservação das florestas, produzidos pela agricultura
familiar, etc) apresenta grande importância no desenvolvimento socioeconômico e
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ambiental do território, revitalizando e mantendo a história passada viva, reforçando
que é uma atividade comercial que ocorre há mais de 150 anos na região, tendo mais
de 20 empresas com marcas próprias (a mais antiga datada do ano de 1918 (ervateira
Seleme) e dentre estas, as Cooperativas de Mate de Canoinhas e de Campo Alegre,
datadas de 1932 e 1938, respectivamente) que produzem diversos tipos de produtos
(de chimarrão a chás verdes e tostados) para consumo interno e para exportação e
que a produção, em quase sua totalidade, é oriunda de “ervais nativos”.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Sindicato das Indústrias do Mate do Estado de Santa Catarina (Sindimate), a
Associação Ervateira Planalto Norte Catarinense e a Epagri assumiram a organização
e a responsabilidade na animação e desenvolvimento de um projeto para promoção
de ações de apoio à estruturação e constituição da IG para produtos da erva-mate.
Em 2007 o processo atinge o grau de mobilização mínimo para o avanço da proposta,
sendo apresentado projeto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, aprovado em 2011 (Convênio MAPA nº 763642/2011). e em execução.
O projeto executa ações de sensibilização dos atores da cadeia de valor através
da realização de reuniões em todos os municípios da região; capacitação de técnicos,
agentes de desenvolvimento, industriais e agricultores ervateiros para os trabalhos da
IG, incluindo viagens de intercâmbio técnico; fomento às discussões dos estatutos e
regulamentos; viabilização de estudos e levantamento de informações históricas e de
provas de reputação/notoriedade; proposição da delimitação; e, realização de pesquisas
e estudos sobre práticas de manejo.
Pode-se afirmar que o território tem grande potencial de registro da uma IG para
produtos da erva-mate e já se elaboram cenários para o futuro. Entretanto, existe
grande acúmulo de trabalho em todos os pontos acima. É a partir desse exercício que
se constrói um instrumento de trabalho que futuramente poderá ser utilizado para
os ajustes nos rumos da missão, das metas e das estratégias de ação a serem ainda
percorridas.
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1 INTRODUÇÃO
A pele de peixe é um dos principais resíduos oriundos do beneficiamento do
pescado e, sem o manejo adequado, pode constituir-se como um fator de agressão ao
meio ambiente. Neste contexto, o projeto teve como propósito o fomento a iniciativas
de utilização da pele de peixe junto às comunidades pesqueiras, considerando o seu
beneficiamento, por meio da capacitação de uma equipe técnica do Instituto Federal de
Santa Catarina, câmpus Itajaí. O projeto resultou, após a capacitação, em uma oficina
em forma de roda de conversa, destinada a alunos e representantes das comunidades
pesqueiras acerca dos processos de agregação de valor, bem como do curtimento da
pele do pescado com vistas ao fortalecimento das ações sociais voltadas à economia
solidária.
No tocante à pesca, é importante considerar que o Estado de Santa Catarina
destaca-se na produção de pescado nacional. Alguns dados dão conta de que a
pesca extrativista foi responsável por cerca de 22% da produção nacional, com
aproximadamente 121.960 toneladas de pescado (MPA, 2012). Já na aquicultura, a
produção de peixes de água doce, em 2013, foi de 36.801 toneladas, envolvendo
28.998 produtores (EPAGRI, 2013). Todavia, no que se refere à produção do pescado,
um dado importante é o descarte de cerca de 50 a 70% do produto, sendo essencial
o aproveitamento destes subprodutos para a sustentabilidade da cadeia produtiva, pois,
conforme já apontado, sem a destinação adequada desses resíduos o resultado poderá
incorrer em sérios problemas ambientais.
Dentre os inúmeros subprodutos descartados pode-se destacar a pele do peixe
que, ao ser extraída com adequada técnica de manejo - o que inclui a sua conservação
e posterior processamento artesanal - pode ser aproveitada na confecção do couro,
cuja utilização em artesanias, artigos de vestuário, calçados, elementos de adorno,
Professora Doutora do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC Câmpus de Itajaí (SC) – laurapkremer@
gmail.com
2
Professora Doutora do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC Câmpus de Itajaí (SC) – ritapeixe@
hotmail.com
3
Professor Mestre do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC Câmpus de Itajaí (SC) – romacedogomes@
gmail.com
4
Bolsista do Projeto e aluno do Curso de Aquicultura do IFSC Câmpus Itajaí (SC) - cassio.lknengenharia@
gmail.com
1

76

V Workshop Catarinense de Indicação Geográfica

entre outros artefatos, gera a oportunidade às comunidades pesqueiras da agregação
de valor ao seu trabalho, com a perspectiva de renda.

2 METODOLOGIA
Tendo como objetivo fomentar iniciativas de utilização da pele de peixe junto às
comunidades pesqueiras, considerando o seu beneficiamento, por meio da capacitação
de uma equipe técnica do Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus Itajaí (SC), o
projeto foi proposto ao Edital Interno do IFSC (APROEX nº 02/2015) e aprovado para
a sua execução no decorrer de três meses, ou seja, de maio a julho de 2015.
Por se tratar de uma demanda interna, tanto no que se refere à capacitação da
equipe técnica quanto à mediação de tais conhecimentos aos alunos e comunidade,
algumas especificidades foram consideradas para a viabilização do projeto, sendo elas, a
verificação das demandas na área de processamento dos recursos pesqueiros de modo
a incluir o beneficiamento do couro de peixe como alternativa de renda; a capacitação
propriamente dita da equipe técnica nos processos de obtenção e beneficiamento da
pele de peixe; o desenvolvimento de uma oficina destinada a alunos e representantes
das comunidades pesqueiras acerca dos processos de agregação de valor a partir do
curtimento da pele do pescado com vistas ao fortalecimento da geração de trabalho
e renda e, por fim, o estímulo à geração de renda em comunidades pesqueiras por
meio da utilização da pele de peixe, tendo como referência os princípios da economia
solidária.
Por se tratar de um projeto de extensão, onde estão subjacentes tanto a pesquisa
quanto o ensino, vale ressaltar que a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão
é parte intrínseca do processo formativo, uma vez que integra ao ensino-aprendizagem
o processo crítico da construção do conhecimento, contextualizado às demandas da
sociedade.
A área de Recursos Naturais do câmpus Itajaí possui um eixo formativo com
abrangência ampla e verticalizada. Atualmente conta com o curso de Formação Inicial
e Continuada em Pescador Profissional (POP) integrado ao Ensino Fundamental na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA-POP); Cursos de formação inicial
e continuada em Pescador Profissional (FIC-POP); dois Cursos Técnicos Subsequentes:
Pesca e Aquicultura e uma especialização 'lato sensu' em Ciências Marinhas Aplicadas
ao Ensino, todos com foco na gestão sustentável dos recursos pesqueiros. Essa é uma
das fortes razões para que o conteúdo dessa ação fosse viabilizado.
As parcerias empreendidas pelo projeto, além de viabilizarem sua execução,
alavancaram outras importantes iniciativas no decorrer dos processos. Uma das
entidades parceiras foi a Associação das Curtidoras da Pele de Peixe de Itapoá (SC),
um grupo remanescente do desenvolvimento do Projeto 'Ichtus - Rede de Reciclagem
artesanal da Pele de Peixe', no âmbito do Programa Trabalho e Cidadania da Fundação
Banco do Brasil em convênio com a Bridge Internacional, empresa executora daquela
iniciativa. Essa Associação, dotada de adequada estrutura, reuniu a disponibilidade e
expertise para possibilitar a capacitação a uma equipe técnica que garantiu ao público
envolvido (pescadores, alunos e comunidade em geral) o conhecimento necessário à
captação e beneficiamento desses resíduos, na perspectiva de uma alternativa de renda.
Suas participantes, além de acompanharem toda a equipe, participaram ativamente
de outras atividades desenvolvidas no Câmpus.
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Outro parceiro importante foi o Consulado da Mulher, ação social da marca
Consul, com sede em Joinville (SC) que apoia iniciativas por meio da assessoria a
empreendimentos populares para geração de renda. Com uma proposta metodológica
fundamentada nos princípios da economia solidária, educação popular e equidade
de gênero, o Consulado da Mulher acompanhou as atividades desenvolvidas nesse
projeto, de modo a, posteriormente, assessorar os grupos nos seus empreendimentos.
Esse esforço conjunto busca contribuir com demandas locais e identitátias, além de
desenvolver redes com ações efetivas, como nos aponta Krucken (2009, p. 107),
A diversidade de percepções e de pontos de vista dos atores envolvidos
na produção e no consumo pode constituir uma fonte enriquecedora
para a renovação [...] É importante contar com profissionais capacitados
e competentes para perceber os elementos do território que estão
presentes nos produtos e nos modos de fazer e planejar formas de
estimular favoravelmente as relações que se constituem em torno da
produção e do consumo.

Por fim, o projeto contou ainda com a parceria do SINDIPI - Sindicatos dos
Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região, que esteve presente como
apoiador da Roda de Conversa, principalmente no que diz respeito à divulgação e à
participação na ação extensionista proposta.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A mobilização de servidores, comunidade interna e externa em prol de atividades
que viabilizem ações de ensino, pesquisa e extensão requer operações que atinjam, de
início, a base produtiva e os contextos de ensino, envolvendo atores vinculados às mais
diversas áreas, de modo a criar uma cadeia de valor de longo alcance. Vale dizer que
o projeto foi tangenciado considerando tal movimento, principalmente porque a sua
grande motivação estava pautada na proposição de ser o contexto deflagrador de futuras
ações investigativas e extensionistas, o que significa incluir novas abordagens junto a
grupos produtivos e inserções mais amplas no que diz respeito ao beneficiamento da
pele do pescado.
Os resultados esperados, quais sejam, a obtenção de dados que possibilitassem
mapear necessidades de alternativas e futuras ações relacionadas ao beneficiamento da
pele de peixe junto às comunidades pesqueiras; o domínio, pela equipe técnica, dos
processos de beneficiamento e curtimento da pele de peixe; a adesão da comunidade
interna e externa à proposta de oficina com vistas ao conhecimento relacionado ao
beneficiamento da pele de peixe e ainda a percepção, por parte dos participantes, da
importância dos processos de agregação de valor a partir do curtimento da pele de
pescado e o fomento, junto às suas comunidades, desse aprendizado, fortalecendo
iniciativas de economia solidária, puderam ser mensurados ao longo do percurso.
No que se refere aos processos de formação da equipe técnica, sua implementação
se deu a partir do recurso disponibilizado, o que custeou o deslocamento a Itapoá
(SC), o trabalho das instrutoras da ACCAPI, bem como os materiais utilizados no
processamento da pele. Com relação aos conhecimentos fomentados, essa capacitação
pode promover a aplicação dos saberes adquiridos para o curtimento de pele de
peixe nas atividades de ensino, ampliando as possibilidades de geração de renda dos
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egressos. No tocante às atividades de pesquisa, destaca-se o projeto “Diagnóstico
Socioambiental da Atividade Pesqueira no Município de Penha, SC”. Este projeto tem
como objetivo a realização de um diagnóstico socioambiental da atividade pesqueira no
município de Penha, SC, contemplando ações participativas, visando o fortalecimento
e gestão da cadeia produtiva. Desta forma, estuda-se a possibilidade da utilização dos
conhecimentos alavancados no projeto, no levantamento das necessidades de ações
para curtimento de pele de peixe nas comunidades pesqueiras de Penha. Por outro
lado, o projeto de extensão estimulou e ampliou a demanda de outros projetos de
pesquisa e extensão.
Importante ainda foi a presença permantente das parcerias, as quais permitiram
melhores inserções, quer seja junto à comunidade, quer seja na efetivação de ações,
como foi o caso da organização da roda de conversa. A opção de formação com o uso
dessa metodologia, que pode se dar em diferentes situações, se justifica, considerando
que,
Por sua proposta de constituição como espaço de exercício democrático,
onde a fala e a sua escuta são os principais instrumentos de participação,
a Roda de Conversa torna-se uma atividade "desafiante" para [aquele
que] proporciona sua dinamização. [...] Mas a Roda de Conversa pode
se configurar nos momentos em que determinadas situações surgem
e precisam ser resolvidas, conflitos precisam ser geridos, decisões
precisam ser tomadas, ideias mais complexas precisam ser discutidas
(LOPES; CASTELAN; PESTANA, 2015, p. 2).

A despeito da ciência da equipe técnica com relação ao tempo destinado ao
projeto, ficou perceptível a insuficiência de tempo com relação ao volume de atividades
previstas. A ideia é, a partir da instalação de uma estrutura adequada junto ao Câmpus,
que o projeto tenha sequência, uma vez que sua continuidade fica na dependência de
alguns equipamentos e espaço físico adequados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme já apontado, ao se propor um projeto de extensão, não apenas a
sua execução é levada em conta mas as suas inserções no ensino e pesquisa que
ele abarca. Nesse sentido, o processo de capação com vistas ao domínio e manejo
do curtimento da pele de peixe pela equipe técnica tem muito a oferecer em termos
de alternativas para a geração de ocupação e renda às mulheres participantes de
programas sociais.
Também a realização de um evento final, onde foram expostos os processos e
resultados da capacitação da equipe técnica no curtimento da pele de peixe, bem como
as discussões e inserções junto à comunidade suscitadas por essa ação parametrizaram
possíveis demandas, além de ratificar a necessidade de outras formações dessa
natureza. Toda a mobilização oportunizada pelo projeto nutriu a possibilidade de
mostrar para a comunidade local que o processamento – e aproveitamento – da pele
de pescado é possível e que esta é uma fonte de renda que está na casa de centenas
de pescadores da região, sendo uma fonte de renda vem sendo descartada. Fica
perceptível a importância de iniciativas dessa natureza, que sinalizam a possibilidade
de disseminação dessas ações junto à comunidade.
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1. INTRODUÇÃO
As indicações geográficas desde muito tempo têm sido vistas em um espectro
múltiplo de finalidades. Não se trata mais de apenas um instrumento legal, cuja proteção
se limitaria a garantir certas garantias formais advindas do reconhecimento e registro
perante, no caso brasileiro, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Em meio a um mercado consumidor bombardeado pela oferta de produtos
advindos de produções massificadas em escala industrial e sem qualquer diferencial
e, por isso mesmo, na maior parte das vezes com preços altamente atraentes,
frequentemente produtos com características de origem que apelem para história,
cultura e/ou tradição podem restar prejudicados. Seja pelo preço mais alto, seja pela
inaptidão de promover o diferencial.
Nesse sentido, há diversos casos nos quais, uma vez presentes as características
necessárias ao reconhecimento de uma indicação geográfica, esse signo distintivo
coletivo pode funcionar não apenas como proteção legal do nome geográfico vinculado
ao produto (ou ao serviço), cujas características se devam essencialmente aos fatores
naturais e humanos presentes na origem ou cujo lugar tenha se tornado conhecido
pela fabricação, produção, extração ou prestação do serviço.
A indicação geográfica guarda possibilidades de utilização e geração de resultados
positivos muito mais ampla. Ela tem o condão de, uma vez bem gerida, contribuir para a
geração de desenvolvimento regional e, no processo, reestabelecer, valorizar e promover
valores culturais, sociais, históricos e vinculados à tradição de uma comunidade.
Assim acredita-se que seja o caso da região de São João Batista e seu setor
calçadista, que, embora sofra com concorrência massificada, parece apresentar
requisitos que o reconheçam como indicação geográfica cujo registro possa auxiliar
na promoção diferenciada do respectivo produto.
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2. METODOLOGIA
O trabalho busca apresentar as indicações geográficas como uma ferramenta
auxiliar na promoção do desenvolvimento regional multifacetado que, entre outros
atributos, é capaz de promover positivamente os atributos histórico-culturais, sociais
e atrelados à tradição do produto e a região, nesse caso os calçados da região de São
João Batista, em Santa Catarina. Para atender a esse objetivo foi realizada pesquisa de
ordem qualitativa, por meio de recursos bibliográficos. O tópico introdutório apresenta
a questão. A segunda seção traz os aspectos metodológicos. O terceiro ponto oferece
um panorama geral do setor calçadista da região de São João Batista voltado par a
viabilidade do projeto para o reconhecimento de uma indicação geográfica, trazendo
informações sobre o histórico, situação atual e perspectivas do setor, bem como
direciona para uma revisão teórica sobre possíveis benefícios para os quais as indicações
geográficas podem contribuir. Por fim, são enumeradas considerações sobre a proposta
desenvolvida e pontuados alguns desafios que se fazem necessários ultrapassar para
o reconhecimento da indicação geográfica em questão.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 A PRODUÇÃO CALÇADISTA NA REGIÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
Entre as mais variadas atividades econômicas desenvolvidas no estado de Santa
Catarina está o setor calçadista de São João Batista. Município autônomo desde 1958,
foi a primeira colônia italiana estabelecida Santa Catarina e aos italianos chegados em
1836 logo se juntaram imigrantes açorianos. Inicialmente a economia era baseada na
agricultura, especialmente a indústria açucareira, o que garantiu o progresso da região,
mas hoje é o setor calçadista que concede destaque ao munícipio por sua tradição
local e que se desenvolveu (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,
[s.d.]; SÃO JOÃO BATISTA, 2013).
Nos anos 90, após o declínio do setor açucareiro, com o advento do plano real e a
estabilização da economia, a região de São João Batista passou, fortemente influenciada
pelos açorianos, a se dedicar à produção de calçados voltados ao público feminino,
especialmente o adulto. Hoje, com quase 200 empresas dos mais diversos portes e
voltadas à produção de calçados e/ou seus componentes, a região é apontada com
maior polo calçadista do estado, responsável por quase 100% da produção catarinense
e um dos principais centros produtores do país (SÃO JOÃO BATISTA, 2013), ao lado,
por exemplo, de Franca (SP) e Novo Hamburgo (RS).
Produzir calçados está no DNA desse povo que ostenta o título de Capital
Catarinense do Calçado, concedido por lei estadual em 2001 (SANTA CATARINA, 2015),
além da Praça dos Sapateiros, fundada em 10 de agosto de 1996 (CAMPOS, 2013),
homenagem a Nazário de Oliveira, calçadista pioneiro no município. Em outubro de
cada ano é celebrada a Festa do Sapateiro e nos meses de janeiro e fevereiro, a Feira
de Calçados Catarinenses (Feccat), além das diversas rodadas de negócios realizadas
ao longo do ano.
Se no passado a região copiava hoje ela cria tendência para todo o Brasil,
sendo a casa de marcas altamente respeitadas e desejadas no universo feminino
(SÃO JOÃO BATISTA, 2013). Para se manter nesse mercado altamente concorrido, as

83

V Workshop Catarinense de Indicação Geográfica

fábricas têm buscado promover sua cultura. Exemplo bem-sucedido foi a participação
no Projeto Identidade SC, coordenado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) que contou com a colaboração do estilista Ronaldo Fraga e
sensibilizou os empresários para a agregação do valor da cultural regional na produção,
uma forma de colocar nos calçados a alma do lugar (SEBRAE, 2015 ).
Para além do destaque na produção de calçados, a região ainda guarda beleza
naturais, como a Cachoeira do Fernandes. E o município já se preocupa em desenvolver
uma cesta de produtos e serviços aos seus visitantes, aliando o ato de comprar sapatos
à experiência gastronômica e ao turismo natural (SÃO JOÃO BATISTA, 2013).
Além disso, cerca de três quartos da população está empregada na indústria
calçadista, como demonstram o Gráfico 1 e o Quadro 1 abaixo.
Gráfico 1 – Pessoas ocupadas por setor 2007-2013

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2014).
Quadro 1 – Pessoas ocupadas por setor 2007-2013

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2014).

Percebe-se, portanto, que a produção de calçados femininos na região de São
João Batista tem viabilidade econômica, identificação da comunidade e se mostra como
parte da história e cultura do lugar, que é conhecido pela fabricação dos calçados e,
assim, em tese, possui potencial para reconhecimento como indicação geográfica e
para a geração de benefícios para o território.
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3.2 POSSIBILIDADES DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS VINCULADAS AO
DESENVOLVIMENTO
Desenvolvimento é um termo abrangente e pode compreender diversas acepções,
tais como a jurídica, a social, a cultural, a econômica, e política, entre muitas outras.
Mas também é fato que desenvolvimento reflete um processo de mudança na sociedade,
desencadeado pela mobilização de recursos com vistas a alcançar resultados definidos
por uma coletividade (SOUZA; THEIS, 2009).
Nesse sentido de desenvolvimento é que se deseja localizar as indicações
geográficas, posto que em sendo um signo distintivo de uso coletivo, deve ser um
projeto cultivado pela coletivamente pela comunidade. E por comunidade se indicam
tanto os atores da cadeia produtiva quanto a própria população da região, especialmente
aquela mais envolvida com o produto, como hoteleiros e donos de restaurantes, quanto
moradores identificam o ativo como parte de sua cultura, história e tradição.
A literatura sobre o tema é vasta e aponta inúmeros impactos positivos que as
indicações geográficas podem gerar, quando o projeto é sólido, nascido da vontade e
empenho dos atores conectados ao processo e, uma vez reconhecida, é bem gerida
(CARLS, 2013; CUNHA, 2015; CARLS, LOCATELLI, PIMENTEL, 2014).
Os benefícios podem ser de ordem econômica, quando se traduzem em aumento
de faturamento. Cultural, social e/ou histórico, quando o produto é posicionado no
mercado e no imaginário do consumidor e da comunidade. Podem também ser
de ordem ambiental, no caso de o projeto desencadear soluções para melhoria da
qualidade do solo e vegetação do entorno ou da água do rio, por exemplo. Também pode
ter a ver com a matéria prima adquirida de contes confiáveis. São diversos aspectos,
a depender do tipo de produto (ou serviço) e suas conexões e necessidades.
É nesse horizonte que se vislumbra potencial e geração de benefícios para os
calçados da região de São João Batista, para os fabricantes, para a comunidade e para
os próprios consumidores, a partir do reconhecimento de uma indicação geográfica
para a região de São João Batista vinculada à produção de calçados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contexto exposto, somado à abrangência e proteção concedidas pelas indicações
geográficas em função de lei de propriedade industrial coloca a região de São João
Batista, por sua produção de calçados e em virtude das caraterísticas do produto e
da história envolvida, como potencial indicação de procedência (IP).
Logo, diante da manifesta satisfação deste potencial aos requisitos da lei e
das normas administrativas para o registro, vislumbra-se que uma IP pode gerar
benefícios positivos para a população e setor em geral, especialmente no que diz
respeito às possibilidades de valorização histórico-cultural e novas perspectivas para
o setor calçadista, como, por exemplo, aprimoramento dos canais de distribuição e
das estratégias de marketing envolvidas na promoção do produto.
Há desafios, como o estabelecimento de consensos e a formação de alianças e
parcerias, mas é um projeto com futuro. Há cerca de um ano os produtores estão
engajados na discussão a respeito do reconhecimento da IP, as correspondentes
necessidades e as possíveis consequências, tudo no intuito de melhorar a cadeia
produtiva e promover o produto e a comunidade envolvida nessa história. Portanto,
os próximos escritos sobre o tema tendem a ser mais aprofundados e abordar o
assunto com mais precisão.
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PERSPECTIVAS DE UMA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA
A PARTIR DA VISÃO DE UMA TRADICIONAL
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1 INTRODUÇÃO
As IG’s surgiram por meio da necessidade de um instrumento que, baseado nas
percepções dos consumidores, atestassem as particularidades de determinados produtos,
devido ao local onde foram produzidos e/ou métodos de produção diferenciados. O
desenvolvimento das IG’s se deu de forma lenta, primeiramente como um signo
de qualidade inerente ao produto, posteriormente como forma de evitar possíveis
falsificações (DA CUNHA, 2015).
Segundo a Lei n.º 9.279/96 de 14 de maio de 1996, as indicações geográficas no
Brasil se caracterizam de duas maneiras:
Art. 177. Considera-se indicação de procedência 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 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 (BRASIL, 1996).

Observa-se que ambas as modalidades de indicação geográfica têm como alicerce,
normativas de produção que influenciam toda uma região específica, tomando por base
o potencial subjetivo de cada localidade delimitada geograficamente (BRASIL, 1996).
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O que se percebe é que a indicação de procedência - IP é uma indicação
geográfica mais branda, quando comparada à denominação de origem - DO. As IP’s se
caracterizam por descrever o local ou região em que se fabrica ou extrai determinado
produto; neste caso, não há a necessidade em se identificar se as condições ambientais
ou os fatores humanos influenciam na qualidade do produto. Entretanto, as DO’s tornam
obrigatória a determinação das características que trazem exclusividade para o produto,
fruto de características do ambiente ou de fatores humanos (DA CUNHA, 2015).
As IG’s também possuem grande apelo mercadológico, baseados na garantia
de um produto diferenciado (seja pela origem ou pela qualidade intrínseca), quando
comparados a produtos sem uma IG registrada. Também é uma forma de promover
o desenvolvimento das regiões onde são delimitadas, pois colocam em evidência as
pessoas, locais e produtos por meio das heranças culturais, que são consideradas bens
subjetivos e por sua natureza, intransferíveis. As IG’s servem como um instrumento que
atrai o interesse do consumidor, pois se o consumidor observa alguma peculiaridade
no produto que consome, acaba sendo atraído a conhecer as origens de tal produto
(GLASS, 2008; DA CUNHA, 2015).
O case Vale dos Vinhedos mostra a influência das indicações geográficas no
desenvolvimento territorial. A partir da obtenção da IP Vale dos Vinhedos em 2002,
a região se focou em desenvolver outras atividades a partir da produção vitivinícola:
surgimento de aglomerados hoteleiros na região de Bento Gonçalves e o desenvolvimento
do Enoturismo, com a expansão das atividades das vitivinícolas da região do Vale dos
Vinhedos, englobando hospedagem, visitação aos parreirais de uva e degustação dos
vinhos fabricados na própria serra gaúcha (FERNÁNDEZ, 2012).
A partir deste contexto, o estudo tem por objetivo identificar as perspectivas de
uma indicação geográfica a partir da visão de uma vitivinícola localizada nos Vales da
Uva Goethe – Santa Catarina.
Os Vales da Uva Goethe – VUG são assim denominados devido à produção em
escala comercial da uva Goethe e fabricação de bebidas a partir deste mesmo tipo de
uva. O território que compreende os Vales da Uva Goethe, engloba os municípios de
Cocal do Sul, Içara, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Pedras Grandes, Treze
de Maio e Urussanga (VALES DA UVA GOETHE, 2015).
Com o objetivo de agregar valor aos vinhos produzidos nos Vales da Uva Goethe,
em 18 de agosto de 2012 foi solicitado junto ao INPI, o reconhecimento da Indicação de
Procedência dos vinhos e espumantes produzidos nos Vales da Uva Goethe. Justificouse a solicitação, devido à tradição do plantio da uva Goethe praticado na região – a
única região produtora da uva em escala comercial no mundo – e a sua ligação com
a cultura local; além disso, a presença de solo e clima diferenciados acaba agregando
ainda mais valor ao produto que provém desta região (VIEIRA et al, 2014).

2 METODOLOGIA
O estudo tem por característica, quanto aos fins de investigação, se caracterizar
como uma pesquisa descritiva (VIANNA, 2001). Optou-se pelo uso da pesquisa descritiva
neste estudo, pois se realizou uma coleta de dados com o objetivo de identificar as
perspectivas de uma indicação geográfica a partir da visão de uma vitivinícola localizada
nos Vales da Uva Goethe – Santa Catarina.
Com enfoque aos meios de investigação, o presente estudo se caracteriza como
uma pesquisa bibliográfica (ANDRADE, 2001) e um estudo de caso (VERGARA, 2006).
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A vitivinícola em estudo tem por característica a produção e comercialização de vinhos,
espumantes e frisantes das uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e Goethe;
sendo que esta última corresponde a maior parte da produção.
Neste sentido, para realização deste estudo, foram obtidos dados de origem
primária, por meio de uma entrevista, realizada no dia 22 de abril de 2016, de forma
estruturada utilizando-se perguntas abertas, com o Diretor Comercial da vitivinícola em
estudo. Quanto ao tipo de abordagem proposta para o estudo, a pesquisa se caracteriza
como qualitativa. Gil (2008) descreve que o método de abordagem qualitativa é o que
melhor se adequa, quando se necessita de maior compreensão do objeto estudado
dentro de um contexto específico.
Vale ressaltar que os resultados da pesquisa são frutos da visão de uma única
vitivinícola e que não podem ser generalizados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A história da vitivinícola iniciou-se ao fim do século XIX, quando a família se
instalou na região de Urussanga. Proveniente da região de Longarone na Itália, trouxe
consigo a paixão pelo plantio da uva e fabricação de vinho, que inicialmente era
produzido apenas para consumo próprio dos membros da família.
O fundador da vitivinícola foi um dos funcionários da estação enológica6 instalada
em Urussanga, em 1950. Na época, Urussanga foi presenteada com uma estação por ser
conhecida pela produção de ótimos vinhos, que eram degustados no Palácio do Catete7,
pelo então atual presidente da república, Getúlio Vargas e pela alta sociedade carioca.
O fundador trabalhou por quatorze anos na estação enológica, com foco no cultivo
de parreiras e vinificação de uvas. Neste período, aprimorava seus conhecimentos
acerca da produção de vinhos, no que futuramente se transformaria em um negócio da
família. Em 1974, se desligou da estação enológica, que estava entrando em declínio,
devido ao crescimento da mineração do carvão na região Sul e abandono gradual do
cultivo da uva. O neto do fundador e atual Diretor Comercial da vitivinícola, afirma
que “[...] mesmo com o crescimento da mineração na região de Urussanga, meu avô
era um eterno romântico com relação aos vinhos, e queria resgatar a antiga fama
vitivinícola da região”.
Em 1975, por uma iniciativa do Rotary Club8 de Urussanga, foram realizados alguns
projetos com os vitivinicultores, a fim de aumentar os parreirais, diversificar o plantio
de uvas e resgatar a cultura da fabricação do vinho. Foi a partir desta iniciativa, que
foi fundada a vitivinícola em estudo.
Desde sua fundação, conserva-se a tradição familiar do “saber fazer”, transmitido
ao longo de três gerações nestes 46 anos de história. Atualmente é administrada pelo
filho do fundador e assessorada pelo neto. O amor pelo vinho e principalmente, pela
terra que acolheu a família, faz com que se produzam além dos vinhos tradicionais
a base de Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay, vinhos a base de uva Goethe,
responsável pelas glórias alcançadas por Urussanga no passado.
Local voltado para pesquisas no aprimoramento das técnicas de produção de vinho e sua respectiva
conservação.
7
Antiga sede do poder executivo brasileiro, quando a capital do Brasil era Rio de Janeiro.
8
Clube de abrangência internacional, formado por líderes comunitários em prol da superação de desafios
encontrados em suas respectivas comunidades.
6
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A vitivinícola se caracteriza como de pequeno porte, apresentando uma produção
de 100 mil litros de vinho por ano. O Diretor Comercial considera que “[...] comparado
às grandes vitivinícolas brasileiras, que produzem em torno de 30 milhões de litros
de vinho por ano, nós temos uma produção muito baixa, devido ao nosso foco em
qualidade, não em quantidade”. Seguindo o porte da empresa, a quantidade de
funcionários também é pequena, totalizando sete funcionários formais. Porém, na
época da vindima9, são contratados trabalhadores informais para realização do serviço
de colheita e transporte da uva até a vitivinícola.
O capital social da empresa é totalmente nacional e há participação somente
da família na composição da sociedade. 95% do capital social pertencem ao filho do
fundador e os demais 5%, à sua esposa. A administração iniciou-se como totalmente
familiar, porém está em processo de profissionalização, com a efetiva participação do
neto do fundador no negócio. Com a profissionalização do neto do fundador, verifica-se
que a vitivinícola se preocupa não somente em manter uma tradição familiar (fabricação
de vinho), mas também na sustentabilidade do negócio, ao iniciar a profissionalização
das operações administrativas da vitivinícola.
A vitivinícola visualiza que a indicação geográfica obtida para os Vales da Uva
Goethe, fez com que as vitivinícolas da região não acabassem no esquecimento e
que provavelmente, foi a principal responsável por fazê-las continuar vendo o vinho
produzido a base de uva Goethe, como um produto de valor agregado, tanto pela
história que carrega consigo, quanto pelo diferencial mercadológico que apresenta.
Esta percepção sobre a uva Goethe possibilitou uma união entre as vitivinícolas
presentes nos Vales, em torno do projeto de qualificação da produção e do
reconhecimento da especificidade da uva. Também foi fundamental o apoio das
instituições governamentais que auxiliaram na parte técnica na obtenção da IG.
A IG acabou trazendo um diferencial competitivo que há muito tempo se buscava
para os vinhos da região, não somente pela tipicidade do ambiente em que a vitivinícola
se encontra, mas também pela uva diferenciada que é produzida e transformada em
vinho. Relativo a esta diferenciação, o Diretor Comercial salienta que:
As indicações geográficas ainda são muito pouco conhecidas no Brasil, mas são
muito importantes para diferenciar um local dos demais. Se formos falar em uvas
emblemáticas, no Chile eles tem a “Carménère” e agora estão com uma outra, que é
a “País”; se falarmos em Argentina, é “Malbec” e já estão com uma segunda e terceira
uva, a “Torrontès” e a “Bonarda”; se falarmos em Uruguai é “Tanat”; se for África do
Sul é “Pinotage”... O Brasil ainda está procurando esta uva típica... Na verdade nós
temos uma uva típica, que está aqui em Urussanga e é a uva Goethe.
Foi observado um aumento na quantidade de visitantes à vitivinícola, logo após a
obtenção da IP em 2012. Atualmente, turistas acabam vindo à procura de “vinho Goethe”,
não somente de “vinho”. Isso acaba mostrando que o reconhecimento da especificidade
da uva Goethe é verdadeiro, principalmente por parte dos consumidores.
Após a IG, a credibilidade dos vinhos produzidos à base de uva Goethe pela
vitivinícola aumentou, visto que as vendas acabaram evoluindo de forma natural após
a rotulagem com o selo de indicação geográfica. Também se visualiza a indicação
geográfica como uma forma de manter uma economia sustentável da região dos VUG,
que sempre teve em suas raízes a cultura da uva e a fabricação de vinhos, possibilitando
tornar-se futuramente, um polo do enoturismo.
Época de colheita da uva. No caso da uva Goethe, a colheita ocorre entre os meses de janeiro e fevereiro,
contando inclusive com festejos típicos.
9
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Foram lançados três novos vinhos após a adoção da indicação geográfica. “[...]
cada vinícola dos Vales da Uva Goethe – inclusive nós – acabou lançando ao menos um
novo vinho, que era o vinho da indicação geográfica” acrescenta o Diretor Comercial.
Não houve grandes modificações no seu processo produtivo após a adoção da IG, pois
já adotavam o processo de fabricação de vinhos em padrões internacionais. Porém, o
peso de uma indicação de procedência acaba fazendo com que os processos já adotados
pela vitivinícola, ficassem cada vez mais rigorosos. Entre o seu mix de produto, optouse por certificar somente os vinhos Goethe com alto valor agregado.
Salienta-se que a principal vantagem mercadológica observada foi a diferenciação
do produto, quando comparado aos concorrentes.
Outro ponto importante que nós observamos, é que quando eu vou apresentar
meus produtos para uma loja especializada em vinhos e tento comercializar meu
produto lá, se eu falo: “eu tenho Carbernet Sauvignon para vender”, o sommelier vai
me dizer: “o mundo inteiro tem Cabernet Sauvignon... O que diferencia tanto o teu
Cabernet Sauvignon dos que eu tenho aqui pra vender?”. É difícil eu conseguir alguma
venda dessa maneira. Com o Goethe é diferente; com o Goethe eu falo: “eu tenho um
vinho, produzido com uma uva que é exclusiva no mundo inteiro e só é produzida na
região sul de Santa Catarina, inclusive esse vinho tem uma indicação de procedência”.
A pessoa que está comprando acaba percebendo que é um produto inovador, já que o
consumidor de vinhos cada vez mais procura inovação, o que abre novas possibilidades
para os nossos demais produtos (DIRETOR COMERCIAL, 2016).
Os vinhos produzidos à base de uva Goethe amparados por uma IG, são utilizados
como um diferencial competitivo no mercado de vinhos. Corroborando, Kotler e Keller
(2013), salientam que a diferenciação acaba se transformando num dos fatores chave
para o ganho de competitividade das empresas; quanto maior o grau de dificuldade
em se reproduzir as qualidades de um produto ou serviço, maior é o valor visualizado
pelo cliente.
Percebe-se a importância que a IG tem ao padronizar processos e ao trazer
diferenciação ao vinho e espumante Goethe. Esta diferenciação proporcionou aumento
de competitividade ao produto, evidenciado pelo aumento das vendas e reconhecimento
do consumidor, como um produto de qualidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se que a indicação geográfica é vista como de suma importância para
o desenvolvimento da região como um todo, quanto para o ganho de competitividade
dos integrantes do projeto Vales da Uva Goethe. O aumento das vendas e do respeito
do consumidor perante um produto diferenciado com o respaldo de uma IG corrobora
para a alegação realizada.
O estudo possui limitações quanto ao seu grau de abrangência. Ao utilizar-se
o método do estudo de caso para a realização do trabalho, acaba-se não abordando
variáveis específicas de toda a população de vitivinícolas presentes na delimitação
proposta pela IPVUG. Mediante isto, sugere-se estudos posteriores acerca dos demais
sujeitos presentes nesta população, a fim de obter-se maiores detalhes acerca das
perspectivas dos demais membros da IPVUG.
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1. INTRODUÇÃO
A noção de indicação geográfica (IG) surgiu quando produtores e consumidores
passaram a perceber características típicas e diferenciadas – jamais encontradas em
produtos equivalentes feitos em outro local. Começou-se, assim, a denominar os
produtos os quais apresentavam essa notoriedade com o nome geográfico de sua
procedência. E consequentemente, o conceito de IG mostrou-se importante ao valorizar
as particularidades de diferentes produtos de diferentes regiões; valorizando também
estes territórios. (CERDAN, 2009).
O agronegócio da maçã localiza-se no Sul do Brasil, notadamente nas regiões
mais frias dos mesmos. Destaca-se a região de Vacaria, no Rio Grande do Sul, São
Joaquim e Fraiburgo, no Estado de Santa Catarina, e de Palmas, no Estado do Paraná.
O Brasil, em 40 anos, passou de país importador à autossuficiência; sendo o ano de
1998 um marco no qual o país passa ao status de país exportador. Nesta atividade,
estão envolvidos mais de 3 mil produtores que geram em torno de 150 mil empregos
diretos e indiretos (PETRI et al.,2011).
O objetivo do presente trabalho é realizar um breve levantamento histórico da
produção de maçãs na região de São Joaquim, tendo em vista a perspectiva e o
potencial de uma eventual Indicação Geográfica.
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2. METODOLOGIA
As informações apresentadas foram obtidas através de uma pesquisa exploratória
e bibliográfica. Documentos e publicações da Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), o arquivo da Prefeitura Municipal de
São Joaquim e os arquivos da Estação Experimental de São Joaquim foram utilizados
e comparados com as referências bibliográficas levantadas sobre a história e
desenvolvimento da cultura da maçã na região.
A coleta de dados e informações foi realizada principalmente na “Região de São
Joaquim”, localizada no planalto serrano catarinense e abrange os municípios de São
Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Bom Retiro, Painel, Urupema e Rio Rufino.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O HISTÓRICO DA CULTURA DA
MAÇÃ NA REGIÃO DE SÃO JOAQUIM
Por volta de 1750, os primeiros registros de ocupação do território -onde hoje se
localiza o município de São Joaquim- são feitos; e indicam que o movimento inicial
de povoamento esteve associado ao transporte de gado para o interior de São Paulo
e Minas Gerais. Fazendeiros gaúchos teriam sido os primeiros habitantes a se fixar no
local e a principal atividade econômica desempenhada era a pecuária, realizada em
grandes e médias fazendas. No ano de 1887, foi criado o município de São Joaquim, pela
iniciativa de Manoel Joaquim Pinto, fazendeiro paulista, considerado como o fundador
da cidade (IBGE, 2016).
A primeira referência sobre as macieiras no Brasil é de 1903, quando Rossi faz
menção a cultivar Bismark, existente no jardim do Sr. Donner, em uma localidade
próxima a Indaial-SC (SANTOS, 1994). No Estado, as primeiras pesquisas registradas
com a macieira datam do mesmo ano e referem-se à Estação Agronômica de Rios
dos Cedros, em Blumenau, onde 52 cultivares de macieiras oriundas da Itália foram
avaliadas.
Em São Joaquim, duas pessoas merecem destaque pelo papel desempenhado
na introdução da cultura da macieira. Pedro Medeiros é considerado como o primeiro
produtor, datado de 1904, e seu pomar era aberto à visitação pública. Entre 1900 e
1910, o imigrante alemão Paulo Bathke trouxe para a região muitas cultivares de maçã
de suas viagens a terra natal, e posteriormente, implantou o 1º viveiro de mudas de
macieira no ano de 1920 (MARTINS, 1952).
Este viveiro de mudas contribuiu para a disseminação da macieira pelas fazendas
da região. Assim, aos poucos, tornou-se possível encontrar um crescente número
de macieiras pelas fazendas -geralmente junto às casas- para o consumo familiar
(MARQUIS, 2006). No território pertencente hoje ao município de Bom Jardim da Serra,
em 1940, um dos primeiros pomares implantados foi o de José Amaral e a cultivar
adotada era Reinette do Canadá (BLEICHER, 2010).
No ano de 1952, o Ministério da Agricultura criou o “Posto de Fruticultura de São
Joaquim” para incentivar o plantio de fruteiras no planalto serrano catarinense. Em
18 de fevereiro de 1956, foi realizada a “1ª Festa Municipal da Maçã” no munícipio,
com objetivos claros de popularizar e divulgar a cultura da macieira na região assim
como aumentar as vendas dos frutos pelo país.
Na década de 1960, duas situações aceleraram o desenvolvimento da cultura da
macieira em Santa Catarina. Em primeiro lugar, a crise da pecuária com a estagnação
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dos preços e, em segundo lugar; a diminuição das reservas de araucárias. Estas novas
realidades econômicas fizeram com que os governantes da época dessem início a
mudanças nas políticas agrícolas em busca de outras fontes de recursos econômicos,
como a fruticultura (MARQUIS, 2006).
A Lei Federal nº 5.106/66, Lei dos incentivos fiscais, também contribuiu para o
desenvolvimento da cultura da macieira; ao permitir o abatimento de 50% do Imposto
de Renda para aplicação em reflorestamen
to, que poderia ser feito com árvores
frutíferas. A partir disso, a macieira começou a ser plantada em Santa Catarina e Rio
Grande do Sul principalmente. (PETRI et al., 2011).
Diante dos primeiros resultados obtidos com a produção de maçãs, o então
Secretário da Agricultura de Santa Catarina, Sr. Luiz Gabriel apresentou -em 1968- um
projeto para desenvolver esta atividade no Estado. Em dezembro do mesmo ano, o
governo estadual criou o PROFIT – Projeto de Fruticultura de Clima Temperado através
da Lei nº 4.263 (PETRI et al., 2011). Em São Joaquim, o fruticultor Rogério Campos
implantou um pomar comercial com 15.000 plantas das cultivares Starkrimson, Golden
Delicious, Red Delicious e Melrose.
O Secretário da Agricultura subsequente ainda no corrente ano, Glauco Olinger
firma o compromisso de instalar a Associação de Crédito e Assistência Rural do
Estado de Santa Catarina (ACARESC), como apoio técnico a implantação do PROFIT
no município de São Joaquim. Nesta mesma época, também, foi firmado um acordo
de cooperação técnica com o Governo do Japão através da Agência de Cooperação
Internacional deste país (JICA).
A partir da década de 1960, a fruticultura de clima temperado começou a alterar
regimes de uso da terra, paisagens, relações entre conhecimento técnico e conhecimento
local, no sul do Brasil. De uma atividade que envolvia poucos profissionais, o cultivo de
macieiras promoveu migrações de profissionais, reestruturou a economia de municípios
e estabeleceu conglomerados empresariais especializados; pautados numa cultura
técnica e concentrando quase que a totalidade da produção nacional de maçãs em
São Joaquim, Fraiburgo e Vacaria (KLANOVICZ, NODARI, 2005).
O país ainda era importador de maçãs em 1969, mas o que estava em jogo para
a obtenção de incentivos era a perspectiva de futura suficiência do mercado nacional
com base na produção da região sul. Do ponto de vista empresarial, se o país ainda
não exportava a fruta, pelo menos começava a produzi-la para o mercado interno e com
técnicas modernas (KLANOVICZ, NODARI, 2005). No final desta década, São Joaquim
apresentava uma área plantada com macieiras de aproximadamente 68 hectares e
uma produção de 450 toneladas de frutos.
Em Santa Catarina, a partir da década de 1970, a Estação Experimental de São
Joaquim -vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura- e liderada pelo pesquisador
Pedro Alcântara Ribeiro impulsionou os trabalhos na cultura da macieira, com a cola
boração do governo Japonês na pessoa do técnico Kenshi Ushirozawa (PETRI et al.,
2011). As duas principais cultivares de maçãs produzidas no Brasil ainda hoje, Gala e
Fuji, foram introduzidas na região de São Joaquim nesta época. Em 1972, um viveirista
francês realiza a introdução da cultivar Gala; e Kenshi Ushirozawa introduz a cultivar
Fuji no ano de 1974.
Outro marco para a cultura da macieira acontece em 1974: a chegada dos
imigrantes japoneses e a instalação de sua colônia em São Joaquim. Utilizando o
argumento de que “pedras podem ser removidas e o solo pode ser trabalhado, mas o clima
nunca poderá ser alterado”, o pesquisador Kenshi Ushirozawa convenceu os pioneiros
Takeshi Hosoi, Takijiro Shimizu, Hiroyasu Hiragami, Fumio Hiragami, Tamitsu Nishimori,
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e os agrônomos da Cooperativa Agrícola Central (CAC) a implantar o assentamento da
colônia japonesa em no município serrano com o objetivo de produzir maçãs.
Continuando seu projeto de desenvolvimento, o Governo do Estado funda em
1975 a Empresa de Pesquisa Agropecuária Santa Catarina (EMPASC). Através do apoio
prestado pela EMPASC e pela ACARESC, o cultivo da maçã começou a modernizar-se;
em particular, pela introdução de mudas importadas as quais resultaram no aumento
da produtividade dos pomares.
As pesquisas do engenheiro agrônomo Kenshi Ushirozawa durante sua missão
técnica em Santa Catarina entre 1971 e 1977, foram compiladas na obra “A Cultura
da Maçã” e causaram um grande impacto no setor produtivo da época. O autor
constatou que as cultivares Red Delicious e Golden Delicious eram pouco adaptadas
às condições de Santa Catarina e sugeriu sua substituição pelas cultivares Gala e Fuji
(USHIROZAWA, 1979).
Em 1977 e 1978, são fundadas a Cooperativa Regional Agropecuária Serrana Ltda
(COOPERSERRA) e a Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM). Tem-se ainda
a realização da “1ª Festa Nacional da Maçã” em São Joaquim, no ano de 1978, no
qual a produção de maçãs no município era de aproximadamente 18 mil toneladas.
A década de 1980 trouxe a consolidação da pomicultura em São Joaquim; com base
em fruticultura mecanizada e racionalizada, qual atraiu mão de obra e investimentos
de diversos setores e impulsionou a pesquisa. Nesse período, a importação de material
vegetativo livre de vírus possibilitou melhorias no desenvolvimento das plantas, ganhos
na produtividade e aumento da densidade de plantio.
Em 1986, é publicado o livro “Manual da Cultura da Macieira” pela EMPASC. Ao
longo desta década, uma série de publicações sobre a cultura da macieira foi lançada,
resultado de intenso trabalho de pesquisa e vários convênios de cooperação técnica
entre instituições nacionais e internacionais (PETRI et al., 2011).
Na década seguinte, ocorre a fundação de duas cooperativas importantes para
o desenvolvimento da fruticultura na região. Em 1993, a Cooperativa Agrícola de
São Joaquim (Sanjo) foi fundada por um grupo de 34 fruticultores, em sua maioria,
imigrantes e descendentes de japoneses. Mais tarde, em 1998, a Cooperativa Agrícola
Frutas de Ouro foi fundada por um grupo de 34 fruticultores.
A produção brasileira de maçãs atingiu 100 mil toneladas no inicio da década
de 1980; e em 1990, mais de 360 mil toneladas. Este decênio marca além da
autossuficiência do país; a passagem à posição privilegiada de exportador da fruta.
No ano 2000, a produção ultrapassa 720 mil toneladas (BRDE, 2005; PETRI et al.,
2011).
A partir do ano 2000, ocorre uma fase de intensa modernização e expansão dos
“packing houses”; lugares destinados ao armazenamento, classificação e embalagem
dos frutos. As melhorias, também, ocorrem nos pomares com o avanço nas técnicas
de cultivo, como a cobertura de pomares, destinadas à proteção contra o granizo.
Em 2004, é fundada a Associação de Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina
(AMAP), a qual atualmente conta com mais de 1.400 associados. Seus principais
objetivos são a obtenção de preços justos para os produtores, melhorar as relações
entre o produtor e o mercado consumidor, realizar a ligação entre os fruticultores e
as autoridades governamentais, promover e estimular a realização de eventos técnicos
(MARQUIS, 2006).
Na safra 2013, havia 2.111 produtores de maçã distribuídos nos municípios de São
Joaquim, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Painel, Rio Rufino, Urupema e Urubici, o
que correspondia a 87% do total de produtores de maçã catarinenses. Os municípios
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acima possuíam uma área plantada de aproximadamente 12 mil hectares, 70% da
área plantada em Santa Catarina. O volume de maçãs produzidos nos 7 munícipios
acima foi de aproximadamente 320 mil toneladas, que equivalia a 66% da produção
do Estado (COUTO et al., 2015).
Em 2015, esses números foram ainda mais expressivos. Segundo informações
obtidas pela EPAGRI, nesta safra, existiam 2.749 produtores de maçã distribuídos nos
7 municípios da região, destes 2.199 fruticultores localizam-se em São Joaquim. O
volume de maçãs produzidos na região foi de aproximadamente 400 mil toneladas.
A pomicultura é responsável por aproximadamente 70% do PIB do município de São
Joaquim.
Uma característica marcante da pomicultura realizada na região de São Joaquim
é que dentre os seus produtores, mais de 80% dispõem de menos de 5 ha de área
de cultivo e em torno de 15% entre 5 e 10 ha. Dessa forma, cerca de 90% da
produção é mantida por pequenos produtores. As recentes evoluções dessa cadeia
produtiva permitiram o aperfeiçoamento da organização do mercado, uma melhoria
da qualidade do produto para o consumidor e uma remuneração mais segura para o
produtor (MARQUIS, 2006).
Com base em trabalhos anteriores, foi possível constatar que os atores sociais
sediados na região foram unânimes em admitir que a maçã produzida em São
Joaquim (especialmente a variedade Fuji) apresenta uma qualidade superior tanto
em termos de aparência (formato, coloração) quanto no sabor. Além das condições
climáticas diferenciadas, a qualidade das frutas também é atribuída ao trabalho
desempenhado pelos pequenos fruticultores familiares. Dessa forma, o reconhecimento
da especificidade desse produto por meio de uma indicação geográfica (IG) torna-se
pertinente (MARQUIS, 2006).
Para que esse setor continue a prosperar, faz-se necessário -além de aumento
da produtividade- a diferenciação e a valorização do caráter único associado à sua
particular origem. Neste cenário, a IG pode ser um dos instrumentos à disposição da
região na busca por desenvolvimento e sustentabilidade (SEGUNDO et al., 2014).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste estudo, foi possível constatar que a maçã da região de São Joaquim
atende aos requisitos de tipicidade. Desde sua introdução, no início do século XX, sua
imagem juntamente com a neve tem sido associada à região. Além disso, por mais de
75 anos a maçã de São Joaquim tem sido considerada uma fruta de qualidade superior,
reconhecida pelo mercado, o qual a oferece por preços mais elevados das demais. Sua
superioridade não está relacionada apenas aos fatores naturais específicos da região,
mas ao fator humano como a agricultura familiar.
Pode-se concluir que a implantação desta IG tem grande potencial para ser
o próximo capitulo na historia do desenvolvimento da pomicultura no Brasil; tal
como já o fez em diversas regiões do globo; ao particularizar um produto por sua
origem e qualidade única. Ademais, como relatado, a IG é uma ferramenta que
viabiliza o aprimoramento da sustentabilidade, gestão de conhecimento, visibilidade e
desenvolvimento regional; agrícola e rural.
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1. INTRODUÇÃO
As regiões de altitude, acima de 900 m, do Estado de Santa Catarina, já são
reconhecidas como regiões para elaboração de vinhos finos. Dentre os mais de 200 rótulos
elaborados pelas vinícolas da região, os vinhos obtidos à partir da variedade Sauvignon
Blanc se destacam em aroma e acidez, sendo capaz de diferenciá-los dos produtos obtidos
em outras regiões. Esse destaque tanto no cenário nacional como internacional está
relacionado a boa adaptação desta variedade às condições edafoclimáticas das regiões
de altitude (BRIGHENTI et al., 2013), a qual permite observar a tipicidade nos vinhos
produzidos nesse terroir, bem como a alta qualidade no produto final.
Os vinhos de Sauvignon Blanc apresentam uma acidez marcante, com sabores
e aromas frescos, nítidos e pungentes (GOODE, 2012). O aroma é um dos fatores de
extrema importância na identidade, tipicidade e qualidade de um vinho. O aroma do
vinho Sauvignon Blanc é determinado por relativamente poucos compostos voláteis e
é tipicamente descrito com notas de pimentão, aspargos, groselha, pomelo e maracujá.
O caráter herbáceo ou vegetativo de vinhos Sauvignon Blanc (por exemplo, pimentão e
espargos) é principalmente atribuído à presença de compostos do grupo das pirazinas
(ALLEN et al., 1991). As notas "tropicais" (por exemplo, maracujá e pomelo) têm sido
atribuídas à presença de tióis varietais (também referidos como tióis voláteis), formados
durante a fermentação alcoólica (HERBST-JOHNSTONE et al., 2011).
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A elaboração de vinhos de qualidade no Brasil está passando por uma
diversificação das regiões de produção. Tal diversificação amplia o leque de ecossistemas
vitícolas e de vitivinicultores, criando potencial para gerar, de forma crescente, produtos
com tipicidade. O interesse dos produtores em qualificar e diferenciar a produção de
vinhos tem motivado a busca e implementação da regionalização vitivinícola no país
(TONIETTO, 2003).
Em vários países encontram-se variedades emblemáticas que representam os
melhores vinhos produzidos naqueles locais, como por exemplo: Malbec na Argentina,
Carménère no Chile, Tannat no Uruguai, Zinfandel nos Estados Unidos e Trempanillo na
Espanha. No Brasil, há um esforço de que a variedade Merlot seja a uva emblemática
do país, porém, se limita muito ao Vale dos Vinhedos, na qual já está vinculada a sua
denominação de origem (DO). No entanto, não se tem a definição de uma variedade
emblemática para as regiões de elevada altitude de Santa Catarina, porém a variedade
Sauvignon Blanc possui grande potencial para se tornar esta variedade.
Os vinhos produzidos à partir da variedade Sauvignon Blanc nas regiões de
altitude elevada de Santa Catarina apresentam alta qualidade e tipicidade regional.
Porém há pouca informação sobre o perfil aromático que caracteriza os vinhos nessas
regiões (BORGHEZAN et al., 2011; CALIARI et al., 2014). Atualmente, a Nova Zelândia
é o segundo maior produtor mundial de Sauvignon Blanc. Os sabores e aromas do
Sauvignon Blanc neozelandês têm deslumbrado críticos de vinho de todo o mundo, e
pode-se afirmar que é o vinho que estabelece o valor de referência internacional para
o estilo desta variedade (GOODE, 2012).
Diante disso, foi realizado o presente trabalho, em parceria com a Universidade
de Auckland na Nova Zelândia, com o objetivo de caracterizar os vinhos comerciais da
uva Sauvignon Blanc elaborados nas regiões de elevada altitude Catarinense, através da
quantificação dos compostos químicos e o aroma varietal e posteriormente, comparar
com os vinhos Sauvignon Blanc Neozelandeses.

2. METODOLOGIA
As amostras dos vinhos comerciais da safra 2013 foram obtidas em sete vinícolas
localizadas nas regiões de altitude catarinense entre 900 e 1427 metros acima do
nível do mar, Para fins de comparação com o Sauvignon Blanc neozelandês, vinhos
comerciais da safra 2013 de empresas associadas ao programa da Universidade de
Auckland, foram disponíveis para descrição química e aromática. Estes vinhos foram
provenientes da região vitícola de Marlborough, principal região da Nova Zelândia na
produção de Sauvignon Blanc.
Uma garrafa (750ml) de cada vinícola foi transportada para Universidade de
Auckland na Nova Zelândia para retirada de amostras para a realização da caracterização
dos compostos químicos nos vinhos de Sauvignon Blanc. Foi realizada a quantificação
dos compostos voláteis (tióis, ésteres, terpenos, norisoprenóides, cinamatos, ácidos
graxos, compostos de seis carbonos e álcoois superiores). O restante das amostras foi
dividido em alíquotas e congeladas para as análises das metoxipirazinas e análises
padrões (álcool, acidez total, acidez volátil, pH, açúcar residual, concentração de SO2
livre e total e cor do vinho). A quantificação dos ésteres, terpenos, norisoprenóides,
cinamatos, ácidos graxos, compostos de seis carbonos e álcoois superiores foram
realizados por micro-extração em fase sólida no modo headspace (HS-SPME),

100

V Workshop Catarinense de Indicação Geográfica

combinada com cromatografia gasosa com detector de massas (CG-MS), utilizando o
método descrito anteriormente por Herbst-Johnstone et al. (2013).
As análises dos tióis varietais: acetato de 3-mercaptohexyl (3MHA) e 3mercaptohexanol (3MH), considerados os compostos chaves dos vinhos de Sauvignon
Blanc Neozelandeses, foram realizados por CG-MS de acordo com a metodologia
originalmente descrita por Herbst-Johnstone et al. (2013b).O método utilizado para
quantificação das metoxipirazinas foi desenvolvido por Parr et al. (2007) usando HSSPME-CG-MS.
As análises padrões: teor de álcool, acidez total, acidez volátil, pH, açúcar
residual, concentração de SO2 livre e total foram determinadas em ‘Wine Scan’. A
cor dos vinhos foi realizada em espectrofotômetro UV-Vis a 420 nm de absorbância
com procedimento descrito por Iland et al. (2004).
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizados, com sete
amostras para as regiões de altitude e duas amostras para Nova Zelândia. Os dados
foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo ‘Teste F’ a 5% de probabilidade
de erro e as variáveis com diferença significativa também foram submetidos à análise
multivariada de componentes principais (PCA).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quanto a comparação dos vinhos de Sauvignon Blanc das regiões de altitude de
Santa Catarina/Brasil com os vinhos Neozelandeses de Marlborough para as análises
padrões houveram diferenças significativas apenas para os teores de açúcar residual
(Tabela 1). Foi observada para os vinhos de altitude 1,9 g L-1 de açúcar residual e para
os vinhos da Nova Zelândia 4,5 g L-1, caracterizando os vinhos de altitude mais secos
do que os vinhos neozelandeses. O açúcar residual é importante para característica
de doçura do vinho, no qual concentrações abaixo de 1,5 g L-1 são imperceptíveis ao
palato do ser humano (JACKSON, 2014).
Tabela 1 - Comparação entre os vinhos comerciais de Sauvignon Blanc produzidos nas regiões de
altitude de Santa Catarina/Brasil (n=7) e na região de Marlborough/Nova Zelândia (n=2): Análises
padrões. Safra 2013.

Análises Padrões

Altitude

NZ

Cor (A420nm)
0.12 + 0.03
0.11 + 0.01
Álcool (%)
12.9 + 1.0
12.2 + 0.2
-1
Acidez Total (g L )
6.7 + 0.4
7.0 + 0.1
Acidez Volátil (g L-1)
0.24 + 0.06
0.32 + 0.04
pH
3.17 + 0.08
3.27 + 0.13
-1
Açúcar Residual (g L )
1.9 + 0.4
4.5 + 0.3
-1
SO2 livre (mg L )
9.0 + 11.7
18.6 + 0.6
-1
SO2 total (mg L )
129.1 + 50.6
133.5 + 4.4
ns = não significativo pelo teste F (p < 0.05). Média + Desvio Padrão
Fonte: Marcon Filho (2016).

Teste F
(p < 0,05)
ns
ns
ns
ns
ns
*
ns
ns

Para o perfil aromático foram identificados 35 compostos nos vinhos comerciais
de Sauvignon Blanc para ambas as regiões. Dos compostos avaliados houveram
diferenças estatísticas nas concentrações dos tióis varietais (3MH e 3MHA), 3-isobutil-
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2-metoxipirazinas, hexanol, ácido decanóico, α-terpineol, acetato de hexila, acetato de
cis-3-hexinila e acetato de ß-feniletila com concentrações superiores para os vinhos da
região Marlborough/Nova Zelândia. A colheita das uvas de Sauvignon Blanc na região de
Marlborough é realizado mecanicamente. Geralmente os efeitos de oxidação resultante
da colheita mecânica são relacionados a perda de qualidade do vinho (ARFELLI et al.,
2010). No entanto, autores têm relatado que maiores concentrações de 3MH e 3MHA
(ALLEN et al., 2011) e composto de 6 carbonos como hexanol e seus derivados ésteres
(HERBST-JOHNSTONE et al., 2013) estão presentes em baixas concentrações em vinhos
elaborados de uvas de colheita manual, mas em altas concentrações em vinhos de
colheita mecânica, influenciando positivamente no aroma do vinho.
Pela análise multivariada de componentes principais pode-se observar uma
separação clara entre os vinhos das duas regiões (Figura 1), com exceção do vinho
nº 05 da região de altitude, que foi semelhante aos vinhos neozelandeses, devido a
sua maior concentração de tióis. Para melhor visualização da influência dos compostos
quantificados neste estudo e a contribuição de cada um quanto ao impacto olfativo
foi elaborado um gráfico teia com valor de odor ativo > 1 para os vinhos das duas
regiões (Figura 2).
Figura 1 – Análise de Componentes Principais dos compostos aromáticos dos vinhos comerciais de
Sauvignon Blanc produzidos nas regiões de altitude de Santa Catarina/Brasil (n=7) e na região de
Marlborough/Nova Zelândia (n=2): Safra 2013.

Fonte: Marcon Filho (2016).
Figura 2 - Compostos aromáticos com VOA > 1 dos vinhos comerciais de Sauvignon Blanc produzidos
nas regiões de altitude de Santa Catarina/Brasil (n=7) e na região de Marlborough/Nova Zelândia
(n=2): Safra 2013.

Fonte: Marcon Filho (2016).
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Dentre os 35 compostos identificados, 19 contribuíram individualmente para os
aromas de Sauvignon Blanc, sendo vários ésteres, álcoois superiores e terpenos com
influência similar nos vinhos das duas regiões. Porém destacam-se o 3MH e 3MHA
com grande impacto nos vinhos neozelandeses.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os vinhos Sauvignon Blanc de altitude possuem menor concentração de
açúcar residual, caracterizando os vinhos de altitude mais secos do que os vinhos
neozelandeses. Destaca-se nos vinhos neozelandeses os tiois varietais 3MH e 3MHA
com grande impacto no aroma, relacionados a descritores aromáticos de maracujá e
pomelo. Os demais compostos (ésteres, álcoois superiores e terpenos) que contribuíram
individualmente para os aromas de Sauvignon Blanc tiveram composição similar
nas duas regiões. Os compostos aromáticos que contribuíram no aroma dos vinhos
Sauvignon Blanc de altitude elevada de Santa Catarina foram: acetato de isoamila,
hexanoato de etila, ß-damascenona e butanoato de etila, relacionados a descritores
aromáticos frutados (maçã, pera, banana) e floral.
Apesar da diferença observada entre as duas regiões, principalmente na
composição aromática dos vinhos, o estilo de produção do vinho neozelandês não
pode ser considerado como uma receita para os produtores e os fabricantes de vinho
ao redor do mundo e sim, para gerar ferramentas para que os técnicos desenvolvam
seus próprios estilos e compreendam os aromas encontrados nos vinhos elaborados.
Não temos que buscar similaridades, mas sim originalidade e tipicidade nos vinhos
de altitude.
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1 INTRODUÇÃO
Refletir acerca dos fazeres artesanais é evocar as próprias origens da humanidade
quando, diante das diversas necessidades que se lhe impunham, os seres humanos
faziam uso dos materiais vernaculares e, por meio de manualidades, técnicas e algumas
tecnologias, criavam objetos para a solução dos seus problemas, que iam desde as
construções que pretendiam habitar, seus templos e túmulos, ou ainda utensílios
cotidianos, instrumentos de ataque e defesa, elementos de adorno, entre outros. Assim,
por conta da necessidade e, de posse do aparato para suprí-la, a ancestral curiosidade
e inventividade humana possibilitaram a materialização de ideias em produtos.
Embora historicamente essas relações tenham se constituido, na sua maioria,
de maneira espontânea, os processos de socialização e a sucessão de influências,
principalmente relacionadas ao advento da indústria, complexificaram esse diálogo.
Desse modo,
O desejo deliberado de abolir o objeto feito à mão em prol do feito à
máquina obedeceu à visão de que a tradição da manualidade era parte
do passado de atraso, subdesenvolvimento e pobreza, que o futuro
promissor proporcionado pelas máquinas nos faria superar (BORGES,
2011, p. 31).

Isso significa dizer que aqueles objetos que não seguiam o sistema industrializado
continuaram a ser artesanais, mantendo uma certa tradição manual e com características
da região produtiva. Se até recentemente, em alguns países, a convivência entre a
indústria e as manualidades foi harmoniosa, em outros – como é o caso do Brasil –,
"essas duas atividades sempre viveram em mundos separados, situados em campos
até mesmo opostos" (op. cit.).
Todavia, o que vemos na atualidade tem sido um "aumento da demanda por
produtos autóctones e à valorização da arte e engenho regionais, com referencial
histórico local materializado em forma de artefato" (MORAES, 2009, p. 10). Isso traz,
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paralelamente, como aponta o autor, a possibilidade do ressurgimento dos processos
artesanais próprios e como meio produtivo – conteúdo protagonizado em meados do
século XIX pelo movimento Arts and Crafts (Artes e Ofícios). E aqui é fundamental
incluir o campo do design, cujo marco originário é atribuído à produção mecanizada,
relacionada à Revolução Industrial, mesmo que seja considerado um "processo de
criação, invenção e definição separado dos meios de produção" (HESKETT, 1997, p.
10), cuja natureza variada é de difícil elucidação.
As estreitas relações entre artesania e design, enquanto aparatos culturais, são
parte da mesma origem. Nesse sentido,
O designer é um criador e crítico da estrutura física da vida privada e
pública. Ele representa o homem como construtor de seu próprio meio.
Ele representa o tipo de sensibilidade que permite aos homens inventar
um mundo de objetos diante do qual eles ficam encantados e os quais se
sentem encantados em usar. O designer é parte da unidade da arte, da
ciência e do saber. Isso, por sua vez, significa que ele partilha um valor
fundamental, que é o denominador comum da arte, da ciência e do
saber e também a própria raiz do desenvolvimento humano. Esse valor,
eu acredito, é o artesanato. Do artesanato, como ideal e como prática,
é possível deduzir tudo que o designer deve representar como indivíduo
e tudo o que ele deve significar social, política e economicamente.
Como ideal, o artesanato representa a natureza criativa do trabalho,
e o lugar central desse trabalho no desenvolvimento humano como
um todo (MILLS, 2009, p. 76).

Vale dizer, portanto, que nesse significativo trabalho diário do artesão estão
imbricados inúmeros fatores, dentre os quais os seus processos produtivos e fruitivos,
os resultados e os meios para alcançá-los, elementos também caros aos designers.
Voltando à questão dos processos artesanais da atualidade, Moraes (2009, p. 10)
nos aponta que o artesanato ressurge como "meio de produção possível e de poética
própria, a demonstrar que tudo isso, ao mesmo tempo, completa e contrapõe a relação
local-global instituída pelo processo de globalização".
Diante desse cenário, torna-se imprescindível que os modelos produtivos se
reorganizem, como forma de "dinamizar os recursos dos territórios e valorizar seu
patrimônio cultural imaterial [sendo] fundamental reconhecer e tornar reconhecíveis
valores e qualidades locais" (KRUCKEN, 2009, p. 18, grifos da autora).
Os aspectos ora descritos foram amplamente considerados no processo para
implementação da proposta piloto de uma pesquisa (Projeto DZART: investigação acerca
das possibilidades metodológicas do Design e seu uso em processos de artesania), junto a
um grupo de artesãs de Joinville e região. Sob o título "Produtos culturais em artesania
com identidade regional" e posteriormente intitulado VIARTESANIAS, o projeto teve a
chancela do SIMDEC/PM Joinville e objetivou desenvolver um programa de formação
para artesãos visando estimular a criação de produtos artesanais de referência cultural.
Essa formação teve como base a aplicação da Metodologia 3D's (Descobrir, Decodificar
e Desenvolver produtos artesanais) desenvolvida na pesquisa em questão.
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2 METODOLOGIA
As demandas apresentadas ao longo de quatro anos de trabalhos extensionistas
com grupos de produção artesanal foram os elementos propulsores da pesquisa, que
teve como propósito investigativo a possibilidade de pensar os produtos, ou seja, refletir
acerca das escolhas metodológicas e seus processos, condição importante, tanto no
trabalho de um designer quanto do artesão – muito embora haja, entre ambos, um
diferencial significativo outorgado pela formação acadêmica. Contudo, “o pensamento
criativo e a inteligência projetual não são privilégio das pessoas com educação formal,
mas se encontram disseminadas nas populações dos países em desenvolvimento”,
como nos aponta Borges (2011, p. 14). Não se trata, portanto, de tornar o artesão
um designer e sim de buscar promover, junto ao primeiro, as possibilidades reflexivas
promovidas pelo seu processo produtivo, no intuito de qualificar cada etapa do seu
trabalho para obtenção de um resultado promissor.
Segundo Gonçalves et al. (2010) a produção do artesanato deve estar orientada
por uma expectativa do mercado, mantendo, contudo, em evidência os aspectos
que o tornam um produto único e singular. E, para isto, é necessária a elaboração
de metodologias flexíveis de design que venham ao encontro dessa singularidade,
de maneira que possam ser aplicadas junto às organizações artesanais. A ideia que
tangenciou a proposta foi a de que, após a sua sistematização, o emprego e utilização
da metodologia 3D's por meio de capacitações no desenvolvimento de produtos poderia
promover, além da disseminação de conhecimentos em design, a possibilidade de os
artesãos vivenciarem a prática de métodos e técnicas de concepção e produção visando
facilitar a criação e confecção de artefatos culturais com identidade regional.
Desenvolvida a partir da junção e adaptação de metodologias oriundas de diversos
autores da área do design, levando em conta a realidade do artesão, a Metodologia
(também denominada abordagem) 3D`s teve por objetivo fornecer uma sistematização
que auxiliasse o artífice a refletir acerca da sua produção, estimulando-o a adotar um
processo consciente de desenvolvimento de produtos. A intencionalidade de criação
dessa abordagem aportada pelo Dzart foi permitir que a metodologia se constituísse
como uma caixa de ferramentas: flexível e favorável, conforme as escolhas e aptidões
de seu usuário.
Adotando uma aproximação que contempla diferentes situações de aplicação –
tanto do designer como mediador quanto do artífice – a metodologia proposta parte de
um problema genérico e estrutura-se em três fases que justificam seu nome: Descobrir,
Decodificar e Desenvolver. Toda fase desdobra-se em métodos que se relacionam entre
si para auxiliar no desenvolvimento do processo. A partir da identificação de um
problema, considerado como desafio, inicia-se o processo de Descobrir o máximo de
informações possíveis acerca do contexto. Essa fase de imersão permite Decodificar o
foco projetual que permita ao artesão Desenvolver uma solução para a criação de um
novo produto ou melhoria de um artefato já existente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na busca por atingir a validação de seu processo metodológico, o projeto DZART
promoveu (com suporte de parceiros) atuações de ensino-aprendizagem junto ao público
artesão de Joinville e região, voltado para o desenvolvimento de Produtos Culturais de
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Artesania com Identidade Regional. Seu programa de formação, com a carga horária
total de 60 horas, foi disponibilizado em 2015 e requerido pela comunidade artesã
em 2016. Fundamentado nessa proposta metodológica, o projeto de pesquisa deu
ênfase a estudos voltados ao contexto sociocultural da região de Joinville, interpretação e
experimentação da cultura regional, viabilização da valorização cultural regional além de
processos metodológicos para a concepção de produto que resultaram no desenvolvimento
de produtos culturais.
Importante considerar que, para a estruturação do Projeto de Formação de Produtos
Culturais de Artesania com Identidade Regional, foram necessárias atividades como a
consolidação de parcerias visando o alinhamento dos trabalhos a serem desenvolvidos;
a organização de uma equipe técnica com estabelecimento de um cronograma de
trabalhos; o levantamento dos artesãos atuantes na região de Joinville e os trabalhos por
eles desenvolvidos; a verificação das necessidades primordiais que pudessem resultar
em projetos de produto relacionados à identidade cultural da região; a elaboração
e organização, bem como desenvolvimento do material didático e das atividades a
serem propostas na formação; os critérios e seleção dos participantes e sua posterior
inscrição; a assinatura de documento para compromisso do artesão em participar das
formações oferecidas; a execução e desenvolvimento das cinco oficinas de formação,
com orientação e acompanhamento visando à produção proposta, totalizando trinta
(30) horas de trabalho no atendimento aos artesãos e suas necessidades produtivas; a
certificação, pela equipe técnica, dos novos produtos aos participantes das formações;
a organização de uma mostra, incluindo o desenvolvimento e divulgação de um
catálogo virtual da produção resultante, com apresentação ao público dos produtos
desenvolvidos na formação e, por fim, a elaboração e aplicação de um instrumento
final de avaliação para os participantes e para a equipe técnica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As incursões teóricas e práticas oportunizadas no decorrer da formação
possibilitaram aos artesãos participantes, ancoragens consistentes, gerando
conhecimentos importantes para as suas criações e a compreensão de que os processos
metodológicos referenciados resultaram (e poderão resultar) em produtos artesanais
conectados com a cultura regional.
Nesse processo, o artesão foi convidado a ser protagonista do percurso necessário
à concepção de produtos artesanais com foco no design, que comunicassem as
qualidades locais e regionais. Dentre as experiências obtidas destacam-se vinte e cinco
produtos de referência cultural desenvolvidos com a total aplicação da metodologia
3D’s. Os produtos culturais de artesania com identidade regional obtidos a partir da
aplicação da metodologia, representam um acervo único. O percurso realizado teve
o grande diferencial de resguardar a autonomia do artesão que, ao constatar seu
potencial criador com a aplicação de uma metodologia específica, diante do resultado,
percebeu-se empoderado a seguir a vertente da produção autoral, eliminando vestígios
de “copismos”. O estímulo, potencializado pelo designer – ao aplicar métodos e
ferramentas orientadas ao universo do artífice – permitiu um aprender-fazendo, durante
todas as fases, resultando em uma produção artesanal bastante diversificada.
Dito isso, endossamos as orientações de Krucken (2009, p. 22), ao afirmar
que,
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Estimular o reconhecimento das qualidades e dos valores relacionados
com um produto local – qualidades referentes ao território, aos recursos,
ao conhecimento incorporado na sua produção e à sua importância
para a comunidade produtora – é uma forma de contribuir para tornar
visível à sociedade a história por trás do produto.

Cada produto criado suscita uma história, comunicando e trazendo à tona
aspectos culturais e sociais, desenvolvendo “uma imagem favorável do território em
que o produto se origina” (op. cit. p. 23). Assim, na convicção de alavancar um –
merecido – espaço para as manifestações artesanais da região com foco nos seus
referenciais culturais, o Projeto VIARTESANIAS tem se traduzido como um diferencial à
compreensão e identificação da cultura regional por meio dos seus artefatos. A partir das
mãos dos seus participantes, foi possível materializar e valorizar a memória, sobretudo
dos fazeres e saberes populares, as manualidades, o respeito à tradição, tendo como
escopo seus contextos identitários. O repertório apresentado em cada uma das peças
criadas, traduzido em técnicas e materiais diversos, fruto de inúmeras reflexões e
observações, amplas interlocuções e investigações
coletivas, particularizadas
nos seus detalhes, onde entram em jogo experimentos e experiências, realidades e
realizações, valores e vivências, resultou em um projeto único e com uma linguagem
própria, ancorado no reconhecimento do local onde esses produtos se originam.
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OS PRODUTOS COLONIAIS DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS:
DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ AOS DIAS ATUAIS1
Évilyn de Souza Pauli2

1. INTRODUÇÃO
O alto grau de processamento e baixa qualidade nutricional dos produtos
industrializados têm deslocado a demanda para alimentos regionais, tradicionais e/
ou artesanais, mais próximos de quem consome. Esses alimentos estão associados
à cultura local e possuem valor simbólico3 historicamente adquirido. Parece existir
assim um anseio de remodelação do setor agroalimentar, não só por parte da literatura
acadêmica e de políticas públicas, mas como da própria população que tem prestigiado
esses alimentos com atributos diferenciados.
A contextualização dos produtos tradicionais remete ao tempo e espaço. Dessa
forma, no caso da região sul do Brasil, especificamente nos vales litorâneos de Santa
Catarina, há uma gama de alimentos tradicionais que carregam as características
culturais, históricas e geográficas da formação da agricultura familiar e são denominados
como “produtos coloniais”. Contudo, constituem produtos em sua maioria de presença
informal4 e com participação relativamente pequena no comércio de alimentos, ainda
que mantendo o forte apelo às vantagens dadas por sua qualidade artesanal5, que os
distinguem simbolicamente dos demais produtos.
Esta pesquisa faz parte do projeto “Circuitos do patrimônio alimentar na região da Grande Florianópolis”
do LabRURAL – UFSC.
2
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina
– UFSC , evilynpauli@gmail.com.
3
Baseado na teoria marxista, os valores dos produtos advêm do tempo de trabalho social investido neste
produto que pode ser medido objetivamente (SINGER, 1975). O valor que a noção “colonial” agrega ao
produto não é medido por tempo de serviço ou por componentes tangíveis, mas sim, por valores simbólicos
provenientes da expectativa ou da percepção dos consumidores em relação à qualidade superior (frente
ao similar industrial). São considerados, neste particular, a origem geográfica de sua produção, seu valor
de patrimônio da comunidade e o saber incorporado pela tradição. O produto colonial carrega consigo
uma identidade territorial que abrange todos os elementos do seu espaço de origem, pois não só o modo
de produzir que é diferenciado, mas seus atores, o local e o ambiente natural que representam valor
simbólico historicamente adquirido.
4
Pois, grande parte não possui o selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura ou
do serviço de inspeção estadual ou municipal.
5
A qualidade de um alimento pode ser considerada a partir de um ponto de vista mais amplo que abarque
não só os aspectos sanitários e fisiológicos como os de ordem social e ambiental: De onde vem?Quem
produziu? (PREZZOTO, 1999, p.24).
1
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A produção colonial remete a uma forma de organização do trabalho agrícola
baseada nos laços familiares. Em Santa Catarina, os colonos, no século XIX,
processavam alimentos para autoconsumo com uma pequena produção de excedentes.
O desenvolvimento econômico das colônias alcançou uma maior produtividade em
virtude da expansão da agricultura e melhorias das estradas e dos acessos ao Porto
de Desterro, bem como aos mercados da região.
Atualmente, observa-se uma demanda de produtos cuja rotulagem remete ao
produto colonial devido ao valor simbólico historicamente adquirido. O termo colonial
associa ao produto uma ideia de “saudável”, fresco e artesanal.
Entende-se, portanto, como necessário um estudo das dinâmicas que envolveram
a existência dos produtos coloniais e seus valores, tendo como finalidade a compreensão
de seu papel no abastecimento da região.

2. METODOLOGIA
A região da Grande Florianópolis possui em sua gênese e dinâmica atual, elementos
de três formações socioespaciais de Santa Catarina: o litoral, os vales litorâneos e em
menor influência, da serra. Entretanto, a produção colonial na Grande Florianópolis
está intimamente ligada à inserção das colônias alemãs no século XIX na região, onde
os colonos produziam para autoconsumo e os excedentes eram comercializados ao
longo dos Caminhos das tropas e posteriormente na Praça da Praia Comprida. Para
reconstruir a trajetória desses povos, da produção e relações de mercado das colônias,
foram utilizados a contribuições de Waibel (1949), Piazza (1982) e Jochem (1992), além
de dados coletados no Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina – IHGSC.
Como o conhecimento elaborado em consultas bibliográficas não deve ser único,
necessitando unir a este conhecimento outras formas, em especial a partir de um
contato direto com a realidade do objeto em estudo, realizamos saídas a campo em
feiras urbanas, na CEASA, armazéns e algumas propriedades rurais da região para
visualizar a atual realidade dos produtos coloniais. Nessas saídas, as impressões e
observações foram anotadas em um diário de campo como material de consulta para
a construção do artigo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Embora seja relevante para a economia dos municípios, a produção da agroindústria
não alcança números significativos na pesquisa, conforme aponta o Quadro 1. Dos
produtos beneficiados há destaque para a produção de aguardente de cana, em São
Pedro de Alcântara, derivados do leite em Angelina e melado em Antônio Carlos.
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Quadro 1 – Produtos Coloniais da agricultura familiar.
Produtos
agroindústria
rural
Cachaça (Mil l.)
Arroz em grão (t.)
Creme de leite (t.)
Doces e geleias
(t.)
Farinha de
mandioca (t.)
Manteiga (t.)
Melado (Mil l.)
Pães, bolos e
biscoitos (t.)
Polpa de frutas (t.)
Queijo e requeijão
(t.)
Embutidos (t.)

Município
Águas
Mornas
-

Alfredo
Antônio Governador Rancho
São
São P. de
Angelina
Wagner
Carlos C. Ramos Queimado Bonifácio Alcântara
X
X
872
X
7
X
X

-

X

-

0

-

-

-

X

X

-

27

1

-

-

X

X

X

0
X

-

0
68

-

-

1
9

X
1

-

5

-

49

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

44

154

14

-

1

24

1

-

-

-

1

-

-

-

-

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário (2006).

Cabe aqui o apontamento que a pesquisa censitária do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE se caracteriza por entrevistas aos produtores sendo
passível de discordâncias. Conforme, já comentado uma parcela dos produtos
agropecuários da agricultura familiar é vendida através do mercado informal, por
não atenderem especificações das normas legislativas. Assim, acreditamos que, por
receio dos produtores, esses números podem não ser condizentes com a realidade, já
que encontramos a presença desses produtos em feiras locais, na CEASA e nas feiras
urbanas e etc.
Mesmo que a produção não alcance números exorbitantes, a elaboração de pães
(pão de milho, cará e batata), bolos (cuca alemã), biscoitos (“santa fé” e rosca) e
geleias, encontra-se presente em quase todos os estabelecimentos agroindústrias não
apenas para autoconsumo como já destinado às vendas. Estes produtos são comumente
diferenciados como “de origem alemã”, como a já referida cuca alemã, enquanto que,
os produtos embutidos e processado de origem animal como queijo, torresmo, nata,
manteiga, pouco se diferenciam quanto à origem étnica da colônia, excluindo aqui, o
salame italiano.
Os produtos coloniais feitos na cozinha da casa apresentam uma forte ligação
com os aspectos socioculturais dos municípios, sendo, inclusive, comumente falar
sua origem para atestar a qualidade dos mesmos quando são vendidos nas feiras, na
CEASA e nos pequenos comércios da região como: “rosca de Antônio Carlos”, “cuca
de Angelina”. Os demais produtos coloniais da Grande Florianópolis são: pães, bolos,
bolachas, mousse, “coalhada”, “recheio”, cachaça, mel e melado
Na maioria dos municípios há pequenos estabelecimentos que vendem apenas
produtos coloniais reconhecendo a diferenciação desse tipo de produção.
O queijo é o produto mais reconhecido com o adjetivo “colonial” e possui sua
produção concentrada em Angelina, Alfredo Wagner e Antônio Carlos. O queijo colonial
possui um modo de fabricação artesanal, com relação ao seu período de maturação
e a pasteurização, que o difere em muito dos industriais. Em relação aos defumados
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e embutidos, o modo de produzir já se encontra padronizado, sendo praticamente
impossível encontrar produtos sem rotulagem, por exemplo, revelando que essas
unidades familiares possuem as características de uma mini-indústria.
Entretanto, o processo de agroindustrizalição das atividades produtivas da
agricultura familiar também se concebe dentro das estratégias de reprodução familiar,
e um caminho plausível para a permanência da estrutura familiar na economia atual
e assim, não pode ser visto como uma ameaça ao produto colonial “típico”.
Como o trabalho de transformar e beneficiar artesanalmente os alimentos sempre
foi feito no âmbito dessas propriedades, Mior (2008) esclarece que a agroindústria
familiar rural já é uma forma de organização voltada para o comércio, na qual, em
um novo empreendimento, a família transforma/processa parte da sua lavoura ou
pecuária, diferentemente da atividade de processamento de matérias prima destinada
ao autoconsumo, que é produzida em sua própria cozinha. Embora seja uma alternativa
viável para a reprodução familiar rural, os agricultores têm dificuldades para legalizar
seus estabelecimentos de pequeno porte e comercializar seus produtos.
E, essa questão afeta mais diretamente o segmento de produção dos processados
de origem animal, onde os parâmetros sanitários são mais criteriosos, e os produtores
acabam sendo dirigidos ao mercado informal, diferentemente da horticultura, por
exemplo, que consegue alcançar o mercado formal mais facilmente.
Ainda segundo os referidos autores, as ações do setor informal que ferem os
direitos dos cidadãos e dos consumidores como, trabalho infantil ou a manipulação
de produtos contaminados, não são passíveis de defesa, embora, compreenda-se que
muitas categorias ainda não são bem esclarecidas tanto ao poder público (onde se
insere o trabalho infantil na produção familiar?) e quanto ao produtor (pode não ter
o conhecimento e as ferramentas necessárias para trabalhar a questão sanitária).
Essa dificuldade de acesso ao mercado formal advém da necessidade de um grande
montante de investimento, necessários para a compra de equipamentos e melhorias
nas instalações, além do processo burocrático de registros dos estabelecimentos e
rótulos (PREZOTTO, 1999).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A identificação do prestígio da noção “produto colonial” apresenta-se como uma
importante ferramenta para a reprodução da agricultura familiar. Como proposto,
através do recorte histórico geográfico do presente trabalho, o produto colonial esteve
desde a instalação das colônias alemãs presente na região da Grande Florianópolis,
mas o seu papel, ao longo dos tempos, foi modificado.
Durante o século XIX, os produtos das colônias da Grande Florianópolis serviram
como fonte de abastecimento alimentar para a região. A entrada dos produtos na
economia de mercado foi um importante recurso para que os colonos mantivessem
sua própria existência, fadados que foram à própria sorte. Ao mesmo tempo em que
os produtos da colônia desenvolveram o papel de oferecer alimentos diversificados a
Florianópolis, trouxeram aos colonos a oportunidade, primeiramente como itens de
troca depois com a venda, de sobreviver economicamente.
A partir da metade do século XX, com abertura das vias de comunicação e
concorrência com os produtos industrializados, promovidos pela ordem pública e pela
economia globalizada, os produtos preparados artesanalmente dentro dos municípios,
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correspondentes às colônias, perderam o seu valor. Dentre esse e outros motivos, a
diminuição da população dos municípios rurais foi intensa, migrando os descendentes
de colonos para as regiões mais urbanizadas que oferecessem oportunidades de
emprego e renda fixa.
Atualmente, a presença de produtos artesanais da região embora seja marcante,
não se apresenta de forma numerosa, e a denominação “colonial” parece aferir
qualidade ao produto. Essa agregação de qualidade não nos parece criada de forma
intencionada, a correlação que os consumidores fazem do “colonial” como um alimento
saudável/fresco parece partir da visão romântica dos municípios de áreas rurais,
descendentes de colônias e, claro, da forma artesanal de produção. Percebendo o
crescente potencial de mercado do colonial seria interessante que essa percepção de
diferenciação, do produto como “colonial”, chegue até o produtor, para que ele possa
utilizar essa apresentação ou propaganda nas vendas dos produtos.
Na região da Grande Florianópolis, o produto colonial remete a tradições que foram
mantidas pelos descendentes dos imigrantes e, que também adquiriu uma identidade
local nem sempre ligada ao termo “colonial”. Embora os produtos que comumente
recebem o adjetivo de “colonial” como o queijo, o salame e embutidos não tenham
uma forte presença no mercado formal, a identificação de origem, relacionados a outros
produtos beneficiados, é recorrente. Há um destaque para os produtos quanto a sua
procedência dos municípios que carregam influências das antigas colônias: “cachaça
de São Pedro de Alcântara”, “mel de Angelina”. A fabricação de pães, bolos e bolacha,
bastante ligada ao saber-fazer das colônias alemãs, parece uma aposta consolidada
para a produção colonial da região assim como os derivados da cana de açúcar, a
cachaça e o melado.
A ênfase na origem dos produtos demonstra a associação de qualidade que
esses municípios trazem ao produto. Isso ocorre pela manutenção do vínculo desses
locais com a cultura das colônias, onde os consumidores podem associar o produto
de elaboração artesanal como mais próxima do “natural”, algo também ligado aos
aspectos rurais dos municípios.
Sugeríamos a ideia de que, para qualificar o produto como coloniais alguns
traços fundamentais deveriam contemplar o produto e sua produção. Não nos cabe
aqui um viés conservadorista, de preservar a pureza do produto colonial, apenas de
manter as especificidades que sustentam o “colonial”. Essas especificidades podem
ser mantidas pelo modo de produzir, de se organizar e pela reprodução dos saberes
locais. Até porque, a demanda em potencial criada sobre o produto colonial advém
desses traços fundamentais, quanto mais próximo do industrial, mais ele tem a perder
sua singularidade, excetuando aqui as modificações técnicas sanitárias que se não
cumpridas, oferecem risco a saúde humana. A produção colonial deve ser balanceada
entre a manutenção da “arte de produzir”, os conhecimentos tradicionais e as novas
exigências ambientais, sanitárias, tributárias e de mercado.
Dessa forma, o produto colonial, além de ser uma fonte de renda dentro da
agricultura familiar, também constitui como uma importante ferramenta de valorização
do espaço local e suas tradições.
A construção de mercado através das especificidades dos produtos coloniais
valoriza o espaço geográfico de origem, desde o ambiente físico (espaço rural) até
a manutenção do patrimônio sociocultural. A região da Grande Florianópolis, assim
como todo o Estado de Santa Catarina, é receptora de diversas culturas que através de
suas histórias e formas de organização inseriram suas marcas no território. O produto
colonial como uma simbologia desse legado, além de provedor de uma estratégia
de reprodução da agricultura familiar, aparece como um importante recurso a ser
trabalhado.
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CULINÁRIA E TRADIÇÃO: O CASO DA CUCA (KUCHEN)
E SEUS COMEDORES NO TERRITÓRIO DO
MÉDIO VALE DO ITAJAÍ1
Daniela Matthes2
Marilda Rosa Galvão Checcucci Gonçalves da Silva3

1 INTRODUÇÃO
Neste trabalho parte-se da percepção de que o Médio Vale do Itajaí é um território
em que se come Cuca (Kuchen). Ao notar a relação da Cuca (Kuchen) e seus comensais,
também alcançamos a complexidade da história desta região, bem como os vínculos
que se estabelecem entre sociedade, espaço e sistema alimentar. A Cuca (Kuchen)
como elemento simbólico presente nos hábitos alimentares dos moradores é capaz de
contribuir para o entendimento sobre desenvolvimento do Médio Vale do Itajaí. Isso
é possível, pois “símbolos, significados, situações, comportamentos e imagens que
envolvem a alimentação podem ser analisados como um sistema [...] que comunica
sobre a sociedade que se pretende analisar” (BRAGA, 2004, p. 39).
Para dar conta das complexidades que envolvem a relação da Cuca (Kuchen)
e o Médio Vale do Itajaí, é preciso retroceder desde o período da colonização teuto,
em meados do século XIX, para compreendermos como se deram as mudanças no
seu preparo e consumo. Este estudo propõe investigar, ainda, o papel deste alimento
no desenvolvimento do Médio Vale do Itajaí, bem como as interações sociais que se
estabelecem neste espaço.
Para compreender a complexidade que a Cuca (Kuchen) estabelece dentro do
sistema alimentar dos moradores do Médio Vale do Itajaí, refletimos sobre a comida
e as relações que se estabelecem por meio dela. A complexidade da comida está,
entre outras questões, na existência de “regras que estão implícitas no ato de comer
[...] as horas em que se deve comer, o número de refeições diárias, com quem se
deve comer, qual a etiqueta que se deve seguir, etc. Regras que todos seguem sem
Trabalho fruto de resultado parcial de dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional da Fundação Universidade Regional de Blumenau. Financiado por meio do
Programa de Bolsas do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior
(FUMDES)/ UNIEDU.
2
Jornalista, Graduada em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, Especialista em Língua e
Literatura pela Universidade Metodista, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Regional da Universidade Regional de Blumenau (FURB). E-mail: daniela.mts@gmail.com.
3
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com.
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saber que estão seguindo” (FISCHLER em entrevista a GOLDENBERG, 2011, p. 236).
Por isso, entendendo onde, quando, com quem, o que e por que se come é possível
definir quem é o comensal e a classe social em que está inserido. A apreciação de
determinados alimentos em detrimento de outros “é engendrado a partir do estilo de
vida das pessoas, que, por sua vez, se vincula à sua classe social e ao habitus4 de um
grupo ou de uma sociedade” (SILVA, 2007, pg.104). Da Matta (1986) compreende que a
“[...] comida se refere a algo costumeiro e sadio, alguma coisa que ajuda a estabelecer
uma identidade, definindo, por isso mesmo, um grupo, classe ou pessoa” (DA MATTA,
1986, pg. 33). Ellen Woortmann e Klaas Woortmann (1997) pontuam a comida como
centro de uma atividade que não acontece de forma singular. Os autores exemplificam
a tese comparando à língua, ao observar que a “comida é uma categoria nucleante
e hábitos alimentares são textos” (WOORTMANN, E.; WOORTMANN, K., 1997, pg. 4).
Braga (2004, p. 40) corrobora com a teoria ao entender que “a comida e o comer são,
acima de tudo, fenômenos sociais e culturais e a nutrição, um assunto fisiológico e de
saúde”. A comida está, portanto, relacionada a regras e hábitos.
A escolha e os hábitos alimentares ganham significados a partir de aspectos
identificados na cultura alimentar. Escolhemos o que vamos comer conforme nossas
memórias, sendo a opção, portanto, relacionando ao sentido que damos a nós mesmos
(BRAGA, 2004). Por isso as práticas alimentares “revelam a cultura em que cada um
está inserido, visto que comidas são associadas a povos em particular” (BRAGA, 2004,
p 39). Malinowski afirma que (apud PEREIRA, 1974, p.19) a relação entre identidade e
cultura está tão relacionada a ponto de nenhuma cultura poder ser compreendida sem
que as suas instituições nutritivas sejam estudadas em relação à preparação e consumo
dos alimentos, com a procura deste, sua distribuição e o seu armazenamento, o que
evidencia a relação entre identidade e cultura (apud PEREIRA, 1974, pg.19)
Para compreendermos como se dá a relação da comida e seus comensais, é
preciso, também, observar o papel do território. O Médio Vale do Itajaí (MVI) como
recorte territorial para esta pesquisa se dá em função das similaridades entre os
municípios que formam esta microrregião. O Médio Vale do Itajaí está inserido dentro do
Vale do Itajaí, região com 54 municípios dentro do estado de Santa Catarina com limites
desde cidades litorâneas até a Serra Catarinense. Composto por 14 cidades - Apiúna,
Ascurra, Benedito Novo, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba,
Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó -, o MVI tem Blumenau como cidade
polo. Todos os municípios que hoje fazem parte do MVI fizeram parte do território
de Blumenau, por isso, a proximidade não apenas geográfica, mas também cultural.
A divisão do antigo território de Blumenau aconteceu a partir da década de 1930
(MATTHES, 2013), mas não foi suficiente para afastar culturalmente os municípios. O
MVI tem, atualmente, cerca de 700 mil habitantes distribuídos numa área aproximada
de 4,6 mil quilômetros quadrados (FECAM, 2016).
A Cuca (Kuchen) não é exclusividade do Médio Vale do Itajaí. Sabe-se que está
presente especialmente nas regiões onde aconteceu a colonização por imigrantes
alemães, com áreas em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, por
exemplo. A presença da Cuca (Kuchen) ainda nos dias atuais se explica pela perenidade
dos sistemas alimentares de populações emigrantes. Estes hábitos perpetuam-se,
Pierrre Boudieu define habitus como componente de ligação entre a estrutura social e a prática. Silva
(2007, p. 104) explica que “definido como um sistema socialmente constituído de disposições, tendências
e matrizes de percepções”, o habitus é “o produto da interiorização das estruturas objetivas [...] que
enquanto princípio que produz e confere sentido às práticas características de um grupo de agentes, o
habitus tenderá a reproduzir as estruturas externas das quais é, em última instância, o produto”.
4
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apesar das adaptações à nova realidade. Silva (2007, p. 08), corrobora ao dizer que
“as populações que se deslocam (ou foram deslocadas) trazem com elas seus hábitos,
costumes e necessidades alimentares, enfim, todo um conjunto de práticas”.
Apesar de pequenas variações nas receitas, a Cuca (Kuchen) mantém as mesmas
características de quando chegou à região por meio da população imigrante. A massa
é feita basicamente de trigo, açúcar, gordura, fermento e ovos, coberta por frutas ou
compotas de frutas (versões atualizadas têm usado outros ingredientes, como chocolate,
por exemplo), finalizado por uma farofa doce.
A origem da palavra Cuca não tem explicação comprovada. Acredita-se que pode
ser uma adaptação da palavra Kuchen, que em Alemão significa bolo. Há ainda variações
locais, como em regiões do Paraná, em que a Cuca é Cuque (REINHARDT, 2014). Na
Alemanha, a receita similar ao que temos hoje por Cuca no Médio Vale do Itajaí é a
Streuselkuchen (Streusel = “mistura de farofa”, Kuchen = bolo). Gabrolle (2016) explica
que a receita provada nas regiões brasileiras povoadas por imigrantes alemães pode
ser também nomeada de Blechkuchen (Blech = camada e Kuchen = bolo).
A Cuca (Kuchen) que se prepara no Médio Vale do Itajaí é uma adaptação da
receita original alemã. A receita consumida ainda hoje na Alemanha contém cobertura
de castanhas, ameixa, creme, queijo, damascos, pêssegos, frutas vermelhas (EBEL,
2015). No MVI, a receita foi adaptada à realidade local, usando as frutas disponíveis
para a cobertura, como banana, abacaxi, flauma (espécie de ameixa vermelha).

2 METODOLOGIA
Para que se alcancem os objetivos já expostos desta pesquisa, adotou-se – como
pode pressupor a natureza do trabalho – o método etnográfico. Por meio dele é possível
fazer uma descrição científica e social de determinadas populações, sua base cultural e da
consciência enquanto unidade (PEACOK, 1986, apud VIDICH; LYMAN, 2006). O método
etnográfico vai ao encontro da intenção de compreender a relação da Cuca (Kuchen) e
a sociedade em que está inserida, tornando possível “observar a conduta do eu e dos
outros, entender os mecanismos dos processos sociais e compreender e explicar por
que os atores e os processos são como são” (VIDICH; LYMAN, 2006, p. 49).
Para aprofundar o debate tendo o método etnográfico como norteador, adotou-se
uma abordagem qualitativa. A sociedade se estabelece de maneira tão complexa que
a sua quantificação seria ineficaz ao que se propõe esta pesquisa. Por isso optou-se
pela abordagem qualitativa, que permite buscar a compreensão de um “universo de
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não pode
reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 1994, p.22).
Os procedimentos empíricos para a captação das informações fundamentais a esta
pesquisa são a entrevista e a observação participante. As entrevistas semiestruturadas
foram aplicadas, inicialmente, a três moradores do Médio Vale do Itajaí. Todos têm
em comum o nascimento em regiões agrícolas, sendo que dois deles têm origem de
famílias descendentes de imigrantes teutos. O registro do trabalho no campo aconteceu
por meio de gravação de áudio e vídeo e fotografias. Um diário de campo completou
as técnicas aplicas durantes a idas a campo.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das informações concedidas pelos três entrevistados foi possível traçar
um esboço da forma que se dá a presença Cuca (Kuchen) entre os moradores do
Médio Vale do Itajaí desde o início do século XX. Com a chegada os imigrantes teutos
à região que hoje constitui o Vale do Itajaí, foram necessárias adaptações à receita
original da Kuchen/Cuca. Se na Alemanha as castanhas eram abundantes e por isso
eram usadas na cobertura da Cuca (Kuchen), no MVI foi necessário adaptar com as
frutas tropicais disponíveis. Bananas, peras e abacaxis são algumas das frutas que
melhor se adaptaram à cobertura da Cuca (Kuchen). Também poderiam ser usadas
compotas de frutas (feitas para aproveitar as safras).
É possível notar as mudanças que a região passou por meio das alterações que
a própria Cuca (Kuchen) sofreu, bem como a forma como é apreciada. Inicialmente a
Cuca (Kuchen) era preparada com fermento natural obtido em moendas de cana. A
garapa (restos da fabricação do melado) era adquirida quando já estava fermentada.
À esta mistura – que era dividida entre a comunidade - era acrescentada a farinha de
trigo ou milho com a intenção de ativar o fermento para usá-lo em pães e também
na Cuca (Kuchen). Por isso o preparo demandava um dia e meio: desde a feitura da
massa, a fermentação lenta e o processo de assar no forno à lenha. Por décadas a
Cuca (Kuchen) foi um prato natalino, só sendo servido no dia 25 de dezembro, tanto
à família quanto aos visitantes. Isso se deva pela dificuldade de acesso a alguns
ingredientes que eram trazidos dos grandes centros, como a farinha de trigo branca
refinada e o açúcar branco. Além disso, eram ingredientes caros e exigiam esforço
das famílias, que vivam da agricultura de subsistência, para obter o dinheiro e então
ir ao comércio local adquirir os produtos.
Os entrevistados relataram que eventualmente a Cuca (Kuchen) era servida
durante o ano em ocasiões especiais, como o aniversário do patriarca ou o Dia do
Espírito Santo. Neste caso, a receita era adaptada aos ingredientes disponíveis, como
a farinha de milho no lugar da farinha refinada de trigo, o melado substituía açúcar
e a banha em vez da manteiga.
Com a gradual urbanização dos municípios do Médio Vale do Itajaí, a relação com
a Cuca (Kuchen) também foi mudando. Elementos importantes como o crescimento
do comércio (tendo acesso facilitado a produtos antes raros e, também por isso,
reduzindo os preços); melhoria na mobilidade regional com a chegada do trem e,
posteriormente, rodovias; as famílias camponesas obtendo outras fontes de renda
(como o trabalho concomitante na indústria, por exemplo); a gradual troca do campo
pela cidade começaram a influenciar também a forma que se comia Cuca (Kuchen).
Se antes era exclusividade do Natal, ela passa pouco a pouco a estar mais presente
nas mesas locais. Outras modificações no meio rural e urbano foram importantes na
transformação da relação com a Cuca (Kuchen).
A popularização na região do fermento biológico e depois do fermento químico
(entre os anos 1970 e 1980, segundo os entrevistados) foi importante para que a Cuca
(Kuchen) começasse a fazer parte do dia a dia dos moradores. Com o preparo reduzido
a poucas horas, a Cuca (Kuchen) tornou-se habitual nas mesas. A chegada da energia
elétrica às localidades rurais mais afastadas também contribuiu significativamente neste
processo. Se antes era necessário o esforço de obter lenha, fazer brasa e assar, com
a chegada da energia e dos fornos elétricos tornou-se muito mais rápido e prático o
preparo do doce tradicional. O novo meio urbano acrescentou outro ingrediente ao
consumo da Cuca (Kuchen).
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Com a popularização das confeitarias e, posteriormente, das panificadoras
(que também comercializam bolos e outros doces), a Cuca (Kuchen) começou a ser
consumida não mais apenas no ambiente familiar ou depender do preparo doméstico
da receita. A possibilidade de comprá-la fracionada para apreciação instantânea ou
levada para casa ou mesmo outro ambiente tornou seu consumo massivo no MVI.
Atualmente a Cuca (Kuchen) está intimamente enredada nos hábitos alimentares dos
moradores do Médio Vale do Itajaí. Recentemente a Cuca (Kuchen) começou a ser
notada com potencial de atrativo turístico. Como comida típica, ganhou espaço especial
durante a Oktoberfest, bem como festivais (Brusque e Blumenau).
A facilidade de adquirir a Cuca (Kuchen) pronta junto ao contexto contemporâneo
em que se tem reduzido o número de refeições feitas em casa, aliado ao fato de
as mulheres saírem ao mercado de trabalho e terem menos tempo aos afazeres
domésticos, entre outros fatores, têm gerado redução do preparo caseiro da Cuca
(Kuchen), conforme relatado pelos entrevistados. Teme-se que, com o tempo, esta
comida tradicional fique relegada ao preparo e venda em estabelecimentos comerciais.
A preocupação exposta pelos entrevistados converge com o que se tem percebido sobre
saberes tradicionais em relação à alimentação. Num período em que se avança também
a globalização dos alimentos, em que perdem as conexões locais, é preciso resgatar o
alimento como comida, com significados e conexões regionais (POLLAN, 2014).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com os resultados preliminares desta pesquisa é possível perceber que a Cuca
(Kuchen), é um importante elemento simbólico da culinária do Médio Vale do Itajaí.
Ela tem destaque na mesa de seus comedores desde o início da imigração alemã à
região, na segunda metade do século XIX. Com a transformação do perfil das cidades
e seus moradores, antes, majoritariamente rurais, a Cuca (Kuchen) também muda. Se
era exclusividade no Natal, passa, aos poucos, a tornar-se mais acessível e fazer parte
do dia a dia de seus comedores até espalhar-se massivamente por padarias e comércio
étnico (feiras livres, confeitarias e panificadoras) no meio urbano e também no rural.
Recentemente a Cuca (Kuchen) começou a ser observada como atrativo turístico como
elemento simbólico: comida típica regional.
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1. INTRODUÇÃO
A pesquisa que segue é proveniente da experiência de trabalho de campo durante
a realização do Mestrado do primeiro autor, no ano de 2013 e 2014. Neste período, o
acompanhamento de atividades cotidianas da Associação de Produtores Agroecológicos
Semente do Futuro (APASF) deixa transparecer o apreço das pessoas pelo alimento, em
especial a produção de geleias que ainda segue os padrões de produção e conservação
dos antepassados. No entanto, naquele momento os estudos não enfocaram esta
perspectiva porque, por hora, possuía objetivos distintos. No entanto, o retorno ao
campo no primeiro semestre de 2015 para coleta de dados possibilita o aprofundamento
da observação dos membros da APASF nas atividades de produção e comercialização
das geleias.
Assim como os outros produtos oriundos da APASF as geleias apresentam-se
como um diferencial oferecido aos clientes que em grande medida, procuram alimentos
considerados mais saudáveis. Porém a partir da permanência com estas famílias
percebe-se a priori, que diferentemente dos demais produtos, as geleias estavam
imbricadas de valores culturais, podendo ser configuradas como diferenciadores de
gênero. No entanto, somente uma adensamento nas relações produtivas e familiares
torna mais transparentes as seguintes questões: a produção de geleias para estas
famílias é uma forma de identificação cultural e de patrimônio cultural? Por que
mesmo com o passar do tempo a forma de produzir as geleias mantém-se inalterada?
Como as geleias tornaram-se um elemento diferenciador de Gênero e na oferta de
produtos da APASF?
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2. METODOLOGIA
Este estudo apresenta-se como um Estudo de Caso (YIN, 2001), de natureza
qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994; ALVES-MAZOTTI, 1998), e de caráter etnográfico
(LAPLANTINE, (1993). Os dados, inicialmente coletados em 2013 e 2014, tem reforço no
primeiro semestre de 2015, recorrendo-se a observação participante (HAGETTE, 1995)
e entrevistas semiestruturadas (FLICK, 2013) realizadas com 8 membros (4 homens e 4
mulheres) desta Associação. Posteriormente à obtenção dos dados, os mesmos foram
analisados utilizando os procedimentos da Análise do Discurso (ORLANDI, 2003).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Alimentar-se é uma necessidade básica do ser humano. Contudo, a utilização
dos alimentos pela culinária ao longo do tempo têm revelado receitas tradicionais
por meio do aproveitamento das matérias primas específicas do lugar ou a adaptação
de ingredientes e receitas trazidas de outros lugares. O desenvolvimento de uma
receita produz um imaginário e uma imagem simbólica do alimento com as regiões
de origem.
Da Matta (1988) afiança que a imagem simbólica associada ao alimento, delineia
um aspecto cultural, social, histórico, político e econômico além de evidenciar
a memória, a autenticidade e a singularidade do local. Nessa perspectiva, o autor
argumenta que “o alimento é algo neutro, a comida é uma alimento que se torna
familiar e, por isso mesmo, definidor de caráter, de identidade social, de coletividade”
(p.626). Assim sendo, implica pensar a comida como algo permeado de imaginação e
de simbologia por parte de quem a elabora. Corroborando, Segala (2003)
A Gastronomia, sendo uma das manifestações culturais mais expressivas.
È um grande pólo de atração de fluxos turísticos e constitui um dos
eixos do turismo cultural, além de viabilizar e universalizar a troca
humana e o convívio entre culturas, costumes e hábitos distintos (p.
5-6).

No Brasil, devido a sua diversidade cultural, a memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade se faz presente na variedade de sua da cozinha regional.
No entanto, devido a integração inter-regional, é possível encontrar trações culturais
culinários típicos de uma região muito longe de sua origem. Neste sentido, Mendonça
e Sciarretta (2007, p.09) pontuam que:
Na imensa geografia brasileira, por exemplo, o arroz carreteiro do Sul
atravessa o Centro-Oeste e chega ao Piauí na região Nordeste. A carnede-sol sai do Ceará e chega em Pelotas, no Rio Grande do Sul, numa
singular mestiçagem das panelas e das técnicas culinárias.

O Estado de Santa Catarina, segundo Seyferth (1999) apresenta uma imensa
diversidade culinária e o Vale do Itajaí, colonizado principalmente por imigrantes
alemães, italianos e poloneses expressa nitidamente este contexto multicultural. Nesta
região está situado o município de Atalanta, localizado a aproximadamente 200 Km
de Florianópolis. Colonizado por descendentes de alemães e italianos, é um município
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essencialmente agrícola de base familiar e de acordo com Basquerote Silva (2013) nos
últimos anos vem se destacando na agroecologia e em especial, a produção de geleias.
Neste cenário, a fala de Ana4, agricultora de base agroecológica expressa o início da
produção com fins comerciais deste produto:
Quando a gente começou a produzir na agroecologia eu não imaginava
que algum dia eu iria vender na feira as minhas geleias. Quando a gente
visitou uma feira pra ver como era, eu vi que lá tinha geleia pra vender.
Então eu falei pro meu marido, que isso poderia ser mais uma opção de
renda pra nós. Daí ele disse que a gente poderia tentar, por que as frutas
a gente tinha mesmo, eu sabia preparar umas receitas bem gostosas (Ana,
60 anos).
O contexto da comercialização das geleias também foi destacado por Pedro.
Segundo ele, as geleias se transformaram em um dos produtos mais procurados na feira
e que por causa delas, aproveitam quase todas as frutas da propriedade e plantaram
diferentes espécies.
Quando a gente começou vender na feira as geleias, nunca imaginamos
que daria tão certo. Levamos 5 vidros na primeira vez e vendemos todos.
Na outra semana levamos 14 e também vendemos e assim foi. Hoje elas
representam uma boa parte de nossas vendas. Inclusive plantamos mais pés
de fruta para garantir a produção que é quase toda transformada. Pouca
coisa se perde. A Tereza tem o maior orgulho que tem bastante saída o
que ela faz. As geleias que eram preparadas só pro nosso consumo, se
tornaram destaque na feira. Ela diz que a geleia é coisa dela e que só ela
sabe o ponto certo de preparo. (Pedro, 66 anos).
O testemunho de Pedro ao destacar o orgulho de sua esposa com a produção
de geleias avaliza os estudos de Da Matta (1988), e de Woortmann (1986, p. 123)
quando afirma “através das representações da comida também se constrói o gênero,
pois a comida “fala” de homens e mulheres através da prática inconsciente do habitus
alimentar do grupo social”.Na mesma perspectiva Segundo Wedig (2009, p. 60) “a
hierarquia dos alimentos, bem como a dos espaços em que se realiza sua produção,
corresponderia à hierarquia no interior da família”.
Outro fator destacado nas entrevistas foi a tradição na forma de produzir as
geleias. Segundo Maria, as mulheres da APASF seguem as receitas de suas avós que
também aprenderam com as mulheres de sua família. Segundo elas, para estas famílias
a produção de geleias é uma forma de identificação cultural e de preservação do
patrimônio cultural herdado dos antepassados.
Eu faço as geleias que eu aprendi com a minha mãe e a minha oma
(forma que são chamadas as avós nas regiões de colonização alemã no
sul do Brasil), no fogão a lenha e com a pá de madeira pra mexer. Hoje a
gente tem mais frutas que na época delas, mas a maneira de produzir a
geleia é a mesma. Cada uma de nós da Associação tem um ritual próprio
As transcrições das entrevistas mantiveram as falas originais dos sujeitos da pesquisa. No entanto, os
nomes dos entrevistados são fictícios e as idades abrangentes, como forma preservar suas identidades.
4
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de fazer, mas no final, elas ficam boas. Eu tenho orgulho quando na feira
os clientes dizem que a geleia da alemoa é boa. Tem gente que compra
até pra dar de presente (Maria, 58 anos).
A fala de João, avaliza o exposto por Maria. Segunde ele, sua mulher produz as
geleias da mesma forma como sua mãe e sogra faziam, utilizando os ingredientes na
mesma proporção e o cozimento na mesma temperatura.
Minha mulher faz as geleias da mesma maneira que minha mãe e a
mãe dela faziam. Sabe, a gente que é descendente de alemão gosta
muito de comer pão e pão sem schmier (forma como são chamadas
as geleias nas regiões de colonização alemã do sul do Brasil) não dá.
Na nossa casa sempre teve schmier produzida pela Olga (sua Mulher)
e quando a gente começou a vender na feira os clientes passaram
procurar cada vez mais por elas. A Olga até diversificou as receitas, mas
faz tudo da mesma forma na panela de ferro ou no tacho, no fogão a
lenha e dando o mesmo ponto de cozimento (João, 53 anos).

O exposto por Maria vai ao encontro dos estudos de Brumer (2004), ao destacar
a visibilidade do trabalho feminino em contextos rurais e de Woortmann (1986. p.
110) ao afirmar que “centralidade do papel das mulheres, principalmente o da mãe
, no preparo da comida e como detentoras de um saber sobre os gostos dos demais
membros da família que é importante na dinâmica das relações familiares”.
O destaque na produção das geleias levou algumas das mulheres da APASF a se
destacar e descortinar a esfera pública, ao participar das feiras, congressos e a receber
grupos de escolas, universidades e clientes para conhecer a propriedade e a forma de
produção agroecológica. Diferentemente de estudos realizados por Grisa e Schneider
(2010) entre agricultores descendentes de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul
em que a produção realizada pelas mulheres era vista como de menor importância e
considerada apenas na esfera produtiva, na APASF elas apresentam-se em destaque.
A fala de Carlos traz a baila esta realidade.
Antes da agroecologia, minha mulher era apenas esposa e mãe. Hoje ela
participa de eventos, vai na feira, congressos e apresenta nossa propriedade
quando recebemos visitantes. Mas o que ela mais gosta de falar é das
geleias que faz. Aí é o seu ponto forte. As pessoas percebem como é
importante para ela o que faz. Ela explica o que usa, como é o cozimento,
como dá o ponto, como põe nos vidros e a variedade de frutas que usa
(Carlos, 55 anos).
Na mesma direção o exposto por Joana revela a expressão que a produção de
geleias tem para sua vida. Segundo ela, o gosto de cozinhar se revela na qualidade
do produto que resulta. A saber:
Eu sempre gostei de fazer as geleias. Aprendia com a minha oma como
selecionar as frutas, a temperatura certa, como mexer a panela e o ponto
certo da massa. Mas nunca imaginei que elas se tronariam uma forma de
me comunicar com outras realidades. Hoje eu sinto que não preciso deixar
nem negar minhas raízes para ser aceita. Muito pelo contrário. O saber
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que a gente tem é um patrimônio e eu transformo este saber em sabor e
graças a Deus, ninguém reclama (Joana, 57 anos).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou evidenciar no contexto da APASF se a produção de
geleias para estas famílias é uma forma de identificação cultural e de patrimônio
cultural e por que mesmo com mesmo com o passar do tempo à forma de produzir
as geleias mantem-se inalterada. Além disso, como as geleias tornaram-se um elemento
diferenciador de gênero e na oferta de produtos da APASF?
Constatou-se que a produção de geleias é uma forma de identificação e de
patrimônio cultural à medida que para estas famílias elas representam uma memória
constante com seus antepassados e com os saberes transmitidos pelas gerações
anteriores. Em especial para as estas mulheres, o que produzem tem um forte cunho
étnico ao afirmarem que suas geleias são de alemoa e que a forma de produção
permanece nos moldes de suas antecessoras.
Destacou-se a que forma artesanal de produção das geleias mantem-se graças
a identificação e o apreço destas famílias, primeiro lugar pelo fato, de que as geleias
estão na relação de itens consumidos diariamente por elas e desta forma podem ser
consideradas como um elemento de identificação e de patrimônio cultural amplamente
incorporados ao cotidiano. Em segundo lugar pela aceitação e agregação de valor
alcançada pelo produto no mercado consumidor que progressivamente torna-se
responsável por boa parte da renda destas famílias.
Percebeu-se que para os homens da APASF, em especial os maridos, o protagonismo
alcançado por as mulheres gerou um estado de insatisfação por sua parte, à medida
que o status de responsabilidade da produção passou a ser compartilhado com elas.
Constatou-se que a nova realidade só foi aceita, por que a produção de geleias representa
uma parcela significativa renda destas famílias.
Evidenciou-se que a produção de geleias apresenta-se como um elemento
diferenciador de gênero nestas famílias, por agregar valor ao trabalho e a produção
destas mulheres no meio rural. Desta forma atuam como sujeitos e saem do contexto
de invisibilidade amplamente destacado pelos estudos de Brumer (2004) e por Paulilo
(1986). A partir da produção e venda das geleias deixaram a esfera unicamente
reprodutiva por meio do papel de esposa e mãe, para transitar na esfera produtiva
ao destacarem–se como geradoras de renda, com trabalho visibilizado e reconhecido
dentro e fora das propriedades.
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OS SABERES E AS PRÁTICAS CULTURAIS DAS
COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM SANTA CATARINA1
Fernanda Mara Borba 2

1. INTRODUÇÃO
Vinculado a uma pesquisa em andamento, esse trabalho tem por intuito
apresentar os saberes e as práticas culturais reunidas pelo Projeto “Comunidades
Negras de Santa Catarina”, desenvolvido pela Superintendência Regional do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Com a análise das publicações
do Instituto e dos processos criados para essa política, busca-se evidenciar como as
comunidades Sertão de Valongo (Porto Belo), Invernada dos Negros (Campos Novos)
e São Roque (entre Praia Grande e Mampituba), envolvidas pelo Projeto e também
certificadas pela Fundação Cultural Palmares, apresentaram suas referências culturais
identificadas como “celebrações”, “formas de expressão”, “ofícios e modos de fazer”
e “lugares”.
O Projeto em tela foi elaborado no âmbito do Inventário Nacional de Referências
Culturais a partir de uma política patrimonial federal, implantada entre 2005 e 2008
em Santa Catarina e trata-se das poucas ações oficiais do Instituto no âmbito do
patrimônio cultural afro-brasileiro em nível regional. Inseridos nas comunidades, os
profissionais do Iphan e seus parceiros identificaram os elementos que foram vinculados
ao passado da ancestralidade negra e que adquiriram, pela dinâmica local, um sentido
patrimonial na atualidade, em suas diversas dimensões: arqueológica, arquitetônica,
paisagística e imaterial.
Para pensar o Inventário, os saberes e as práticas culturais levantadas em Santa
Catarina, este trabalho contempla as discussões em torno do campo do patrimônio
cultural imaterial no Brasil e as diferentes referências apontadas pelas comunidades
envolvidas no estado pelo Iphan.

2. METODOLOGIA
Para o estudo dos saberes e das práticas levantadas pelo Projeto “Comunidades
Negras de Santa Catarina”, investiga-se os registros do Inventário Nacional de Referências
Parte dessas discussões foram apresentadas no XIII Encontro Nacional de História Oral, em Porto Alegre,
em 2016, e ainda serão compartilhadas no VI Seminário de Educação, Relações Raciais Multiculturalismo,
em Florianópolis, neste mesmo ano.
2
Graduada em História, especialista em Arqueologia, mestre em Patrimônio Cultural e doutoranda no
Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC),
fernanda.soet@gmail.com.
1

128

V Workshop Catarinense de Indicação Geográfica

Culturais presentes na Superintendência do Iphan em Santa Catarina, em Florianópolis.
Os processos são formados pelos relatórios finais das atividades propostas, as fichas
de identificação dos sítios, os registros sonoros e audiovisuais e as fichas dos bens
culturais inventariados. Ao entender os saberes e os modos de vida das comunidades
como elementos importantes na constituição das suas memórias, a ação permitiu a
exposição de parte dessas contribuições, possibilitando igualmente o conhecimento
dessa parcela da população, tradicionalmente invisibilizada na história catarinense.
A proposta do estudo do Iphan mapeou as manifestações culturais que os
grupos e comunidades reiteraram como elementos fundamentais na representação
de suas identidades. De acordo com o órgão, futuramente, as informações reunidas
no inventário constituirão uma base de dados de acesso público, com a finalidade
de fornecer subsídios para a elaboração de políticas públicas em consonância com
as culturas locais (GODOY; RABELO, 2008). Atualmente, o Iphan trabalha com cinco
categorias de referências culturais, incluídas no Inventário: 1) ofícios, 2) modos de
fazer, 3) celebrações, 4) formas de expressão, 5) lugares e edificações. Com estas, o
Instituto levantou, a partir da oralidade e com o auxílio da empresa Andrade e Arantes
Consultoria e Projetos Culturais e dos Núcleos de Dinâmicas Urbanas e Patrimônio
Cultural (NAUI) e de Estudos de Identidade e Relações Interétnicas (NUER) da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 68 manifestações culturais. Destas, 17
foram selecionadas para um estudo mais aprofundado, resultando em uma publicação
(GODOY; RABELO, 2008) e dois filmes-documentários (BRASIL, 2008a e b). Esses
suportes, escolhidos para apresentar as ações finais e analisados aqui, valorizaram
a voz, o corpo e o texto, mediados pelas tecnologias. As narrativas, a partir de um
grupo significativo, apresentaram os sentidos do tempo antigo e o passado negro,
os aspectos religiosos e simbólicos, a manipulação de plantas e a lida com a terra
e as práticas tradicionais como a benzedura e o parto. Estas, fontes centrais para a
identificação e valorização desse patrimônio imaterial, evidenciaram conhecimentos de
significância para as comunidades, em processo de reconhecimento de seus direitos
territoriais e culturais.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA e RESULTADOS E DISCUSSÃO
No âmbito da preservação do patrimônio cultural brasileiro, foi somente mais
a partir da última década que o Iphan, criado em 1937, passou a incluir, ao lado do
tombamento, outro importante instrumento de patrimonizalização, o registro, precedido
do inventário. Este se relaciona com a “parcela das manifestações culturais ativas
[caracterizadas] por sua processualidade” (GODOY; RABELO, 2008, p. 7), mais do que a
materialidade. O registro se encontra em consonância com a ideia da preservação dos
múltiplos elementos formadores da sociedade, consolidando a amplitude e pluralidade
das identidades e trazendo a noção de bens culturais de natureza imaterial. E foi
resultado do reconhecimento estatal da participação da sociedade nas decisões e no
trato com a produção e a preservação cultural. De acordo Chuva (2012), esse cenário
mais recente representou um momento de “unificação” dos universos material e
imaterial com a incorporação do Conselho Nacional de Referências Culturais – um
dos espaços institucionalizados que pensava especialmente a imaterialidade no Brasil
– ao Iphan – que esteve por muito tempo atrelado ao chamado patrimônio de “pedra
e cal”.
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Para além dessa “reforma”, a ampliação da ideia de patrimônio cultural para a
imaterialidade foi também pensada, na década de 1990, com a criação de um Grupo
de Trabalho do Patrimônio Imaterial. O Grupo buscou elaborar uma nova legislação que
atendesse às especificidades da preservação do patrimônio imaterial, com a valorização
da cultura viva e o fazer popular, de forma mais “nacional” e mais “plural”. Criou-se,
nesse sentido, o Decreto n. 3.551 de 2000 que instituiu o “Registro de Bens Culturais
de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro” e o “Programa
Nacional de Patrimônio Imaterial” (BRASIL, 2000), possuidor de quatro Livros de
Registro – dos Saberes, das Celebrações, das Formas de Expressão e dos Lugares. O
instrumento do registro se constitui como uma ação de preservação e salvaguarda dos
patrimônios culturais não contemplados pelo Decreto n. 25 de 1937, o qual estabeleceu
o tombamento dos bens de natureza material. Assim, esse novo mecanismo contemplou
atividades de identificação, reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão
imaterial do patrimônio, implementando a política do inventário, registro e salvaguarda
dos bens de relevância nacional.
Como parte do registro, o Inventário Nacional de Referências Culturais tem por
meta auxiliar na produção de conhecimentos sobre a heterogeneidade constitutiva
da identidade cultural do Brasil. Ele identifica os domínios da vida social aos quais
são atribuídos sentidos e valores e que, portanto, “constituem marcos e referências
de identidade para determinado grupo social”. O Inventário se destaca ao passo que
as referências culturais são indicadas como patrimônio pelas próprias comunidades
envolvidas, diferentemente da identificação do patrimônio cultural em períodos
anteriores, norteada pelos agentes estatais. Associada à imaterialidade afro-brasileira,
foram registrados inicialmente no Brasil o Samba de Roda na Bahia, o Samba do Rio
de Janeiro, o Tambor de Crioula no Maranhão e o Jongo no Sudeste, como formas de
expressão, e o Ofício das Baianas do Acarajé e dos Mestres de Capoeira como saberes.
Ainda nos estados da Bahia, Pernambuco, São Paulo, Maranhão, Rio Grande do Sul e
Espírito Santo, outros instrumentos de reconhecimento, salvaguarda e promoção como
a identificação e levantamento foram estabelecidos.
Em Santa Catarina, os saberes e as práticas, entendidos como patrimônio
cultural imaterial, foram escritos e significados em variadas modalidades de expressão:
textuais, imagéticas, sonoras e materiais. O Projeto “Comunidades Negras de Santa
Catarina”, que contemplou o Inventário em tela, em sua fase de levantamento, destacou
a oralidade e a corporeidade, publicizadas por meio da imagem em movimento e
do som, entendidos como discursos que refletem sentidos (FERREIRA, 2002) e, por
consequência, múltiplas representações e identificações.
A Comunidade Sertão de Valongo, conhecida igualmente como Sertão dos
Pretos, se situa num ambiente rural e de vale no município litorâneo de Porto Belo, e
reunia, no período do Inventário, 34 famílias e 111 pessoas, compondo três famíliastronco originárias. As narrativas e discursos de origem levantados fixam os primeiros
habitantes neste território ainda na última década do século XIX, no período da abolição
da escravidão no Brasil – motivo pelo qual o Inventário optou por trata-la como um
quilombo de ocupação (GODOY; RABELO, 2008). As falas também informam que o
Valongo era uma área mais periférica, longe do litoral, e, portanto, sem interesse para os
habitantes locais, especialmente pela insalubridade presente ali, sendo posteriormente
ocupada por aqueles que ficaram a margem do processo com o fim da escravidão.
Por outro lado, a ideia de uma comunidade “congelada no tempo” contraria-se nos
depoimentos sobre a venda das terras ou ainda a conversão da comunidade à Igreja
Adventista, datada no início do século XX, um dos eixos privilegiados para a auto130
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definição do grupo. O desenvolvimento do Inventário identificou um total de 19
referências culturais, relacionadas à religiosidade, à ruralidade e à ascendência negra,
o fabrico e uso de galhota, os cultos adventistas de adoração, os conhecimentos
tradicionais de ervas-de-chá, o plantio agroecológico (a rotação de terras e de culturas e
o consorciamento de plantas), especialmente de bananas, os engenhos e as cachoeiras
ainda existentes em território valoguense.
Por sua vez, a Comunidade Invernada dos Negros foi a primeira comunidade do
estado a receber, em 2004, a certificação de auto-reconhecimento como remanescente
de quilombo pela Fundação Cultural Palmares. Como a Sertão de Valongo, a Invernada
se constitui como uma comunidade rural, situada no município de Campos Novos, região
meio oeste do estado, enraizada na religião católica e sendo descrita pelo Inventário
como um quilombo de legatários (GODOY; RABELO, 2008). Esse termo faz alusão ao
fato de ter sido constituída a posterior doação, via testamento, de parte das terras
de um fazendeiro da região a quatro de seus escravizados alforriados que, segundo
os depoimentos, chegaram ao local no século XVIII. O documento de nascimento da
comunidade, datado de 1877, é um articulador importante na constituição da identidade
do grupo. Este reúne 127 famílias, totalizando mais de 4.000 pessoas, organizadas a
partir de um princípio norteador da ocupação das terras herdadas, o usufruto perpétuo,
garantido pelos laços de parentesco, compadrio e geracional de descendência ou
ascendência aos antigos escravizados do local. Entretendo, devido a cerceamentos
constantes de seu território original e à indução de êxodo por motivos econômicos,
existem apenas 34 unidades domiciliares ocupadas na região (GODOY; RABELO, 2008).
O Inventário catalogou 26 referências culturais, dentre as quais merecem destaque
os cemitérios de Corredeira e Arroio Bonito (no qual estão sepultados exclusivamente
ancestrais da comunidade), a caverna do “Tio Beno”, a criação de gado solto e os
modos de fazer baixeiro de lã de ovelha e muro de taipa, evidenciando “um modo
de estar no mundo motivado pelo desejo de continuidade”.
A Comunidade de São Roque se situa entre os municípios de Praia Grande,
litoral sul catarinense, e Mampituba, litoral norte sul-rio-grandense, em um espaço
marcado por acidentes naturais de grande amplitude, nos limites da Serra Geral. As
narrativas levantadas remontam o início da ocupação na segunda metade do século
XIX, em virtude da reunião de escravizados em torno de um quilombo de fuga, a
forma, de acordo com o Inventário, mais comum de quilombo (GODOY; RABELO,
2008). Apresenta 62 famílias associadas ao seu território, das quais apenas 26 residem
no espaço da comunidade, por motivos econômicos similares aos apontados no caso
de Invernado dos Negros. São Roque se constitui como uma comunidade rural que
professa a fé católica, tendo inclusive sua denominação original “Pedra Branca”,
substituída pelo nome do santo cuja imagem foi trazida ao sítio em meados do século
XX. A Comunidade São Roque representa um caso peculiar entre as comunidades
remanescentes de quilombo, pois duas Unidades de Conservação foram sobrepostas
ao seu território tradicionalmente ocupado: o “Parque Nacional Aparados da Serra” e
o “Parque Nacional da Serra Geral”. Nessa comunidade foram coletadas informações
a respeito de 23 bens culturais de referência local que apresenta uma memorialística
da escravidão, da Pedra Branca e do cemitério do Paredão, enfatizando as técnicas
tradicionais de manejo ambiental (sistema de grotas, etnoconhecimento de plantas
medicinais, cultivo e trabalho agrícola). A escolha de referências culturais que lidam
com essa temática, segundo o Inventário, parte do pressuposto de que a ocupação
sustentável do território pela comunidade, durante mais de um século, demonstra que
sua presença no local é condição para a preservação do entorno natural.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A patrimonialização no âmbito da imaterialidade tem-se voltado à salvaguarda das
representações culturais populares e tradicionais, de forma diversa e ampla, incluindo
na cultura nacional as manifestações pouco alcançadas pelo tradicional instrumento do
tombamento. Nas práticas dos inventários, cada vez mais, tem ganhado importância
e força os registros da voz e da corporeidade daqueles responsáveis pelas múltiplas
manifestações culturais. Aqui, nos estudos analisados, essa oralidade e corpo que
ficaram silenciosos em práticas antigas do Iphan, são escolhidos para complementar e
desafiar a leitura, a demandar ouvidos para além de olhos. Os reflexos dessa valorização
da vocalidade que se anuncia com os desdobramentos da cultura digital ainda estão
para ser melhor descodificados, abordados e contemplados pelas pesquisas ou ainda
pelas políticas públicas culturais, considerando que ainda são poucas as experiências
que se assemelham ao Projeto “Comunidades Negras de Santa Catarina”. Por sua vez,
parece ser inevitável, e urgente, a incorporação e a reorganização das ações estatais e
de outros espaços para que pensem os novos sentidos e suportes de memórias, usados
para o registro de uma narrativa e uma memória histórica.
Para além desta discussão, fica ainda, entre outros desafios, um elemento
importante, especificamente associado ao Projeto em tela: os inventários, vistos como
políticas de preservação, se constituem como etapas que resultariam nos registros do
patrimônio cultural imaterial. Assim, e considerando a inexistência destes últimos,
espera-se que, posterior ao levantamento feito junto com as comunidades citadas entre
2005 e 2008, de fato, o Iphan possa efetivar o reconhecimento dos saberes diversos
apontados (se assim as comunidades desejarem). E ainda, que essas ações possam
comtemplar, futuramente, outras comunidades já certificadas como remanescentes de
quilombos em Santa Catarina e que, certamente, apresentam saberes e práticas de
significância, no âmbito do patrimônio cultural.
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ANCESTRALIDADE E NATUREZA: UM ESTUDO
DE CASO SOBRE OS SABERES TRADICIONAIS DE
COSMOVISÃO AFRICANA DO ABASSA INKICE NZAZI1
Janaína Gonçalves Hasselmann2
Roberta Barros Meira3

1 INTRODUÇÃO
A presente comunicação alvitra apresentar a estrutura do projeto “Ancestralidade
e Natureza: Um estudo de caso sobre os saberes tradicionais de cosmovisão africana
do Abassa Inkice Nzazi4”, trazendo a lume, aspectos relacionados a sua condução
teórica-metodológica constituindo-se matéria de pesquisa para dissertação do Mestrado
em Patrimônio Cultural e Sociedade da Univille. O Abassa Inkice Nzazi elege-se na
condição de um terreiro de candomblé de nação angola5, abarcando um ethos religioso
que se relaciona com a visão de mundo bantu6. Situado ao município de Araquari há
9 anos, sob a autoridade religiosa de Tata Kelaue7, o preclaro terreiro se relaciona com
sua comunidade, bem como com espaços públicos da cidade e região para deste modo
evocar a força de seus encantados da natureza através - dentre outras ritualidades - de
oferendas votivas e trabalhos que dizem respeito ao equilíbrio das forças ancestrais.
Desta feita, considerando as singularidades ritualísticas e cosmogônicas do Abassa
Inkice Nzazi, inquerimos nosso tema de pesquisa, vinculado ao grupo de estudos
“Cultura e Sustentabilidade”, e argumentaremos a despeito da constituição do projeto
em curso.
A proposta da comunicação visa apresentar nossos aportes teóricos e metodológicos
que constituem a ossatura do nosso projeto de pesquisa. Desta feita trazemos ao público
Projeto de Pesquisa em desenvolvimento vinculado ao Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade
- UNIVILLE
2
Mestranda no curso Patrimônio Cultural e Sociedade - UNIVILLE. Bolsista CAPES. janaina_historia@
yahoo.com.br
3
Professora e orientadora, Doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Docente do
Mestrado Patrimônio Culural e Sociedade - UNIVILLE. rbmeira@gmail.com
4
Na língua bantu abassá significa “casa”. Inkice é nome outorgado ao ancestral cultuado no candomblé
angola. Em língua yorubá seria semelhante a orixá.
5
Religião afro brasileira, desenvolvida por cativos africanos que falavam a língua kimbundo e kikongo.
Possui liturgia própria manifestada em ritos, vestes, toques (tambores), rezas, etc. É considerada a nação
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Termo utilizado para definir um tronco linguistico que acabou servindo de referência para aglutinar
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7
Kelauê corresponde ao nome religioso recebido pelo sacerdote do Abassa Inkice Nzazi quando da sua
iniciação. Tata refere-se ao mais alto cargo ocupado no candomblé de angola.
1
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acadêmico e comunidade os pilares do projeto “Ancestralidade e Natureza: Um estudo
de caso sobre os saberes tradicionais de cosmovisão africana do Abassa Inkice Nzazi”,
a contento ainda de sondar suscetibilidades, escrutinar críticas e sugestões para melhor
encaminhamento do mesmo. À vista disso, seguimos com a composição do projeto
em sua versão mais simplificada.
Objetivo Geral
Compreender o processo de construção da cosmovisão africana, ethos do Abassa
Inkice Nzazi, e desta feita, investigar os saberes tradicionais que se exercem na relação
ancestralidade e natureza.
Objetivos Específicos
- Estudar as condições históricas na qual se processou a construção do Abassa Inkice
Nzazi;
- Conceber as vivências nos terreiros de candomblé como processo de constituição
identitária;
- Avaliar a relação entre ancestralidade e natureza de cosmovisão africana no Abassa
Inkice Nzazi e qual seu potencial colaborador em políticas ambientais;
- Situar eventuais rupturas e permanências, no que tange à compreensão do aparato
religioso em suas práticas culturais;
- Contribuir para o debate nacional com relação à construção da alteridade, no bojo
das políticas patrimoniais.

2 METODOLOGIA
A pesquisa iniciará com uma revisão bibliográfica que amplie nosso conceito sobre
identidade, patrimônio cultural, religiosidade, cosmologia, ancestralidade, pensamento
mítico e candomblé angola, bem como outros aspectos construtos nas vivências em
terreiros. Consideramos preponderante ainda conhecer trabalhos que envolvam – no
campo da historiografia e antropologia – as relações de poder entre “nações” de
candomblé, no intento de compreender qual o lugar de fala atualmente do candomblé
de modalidade angola. Através de pesquisa documental selecionaremos registros que
sinalizem para ameaça do patrimônio do candomblé que incidam sobre invasões,
agressões físicas a membros de religiões de matriz africana e discursos preconceitos
a respeito de oferendas votivas e representações sobre o corte de animais. A despeito
desse procedimento metodológico, optamos pela análise de postagens em redes sociais,
considerando a mais popular entre os brasileiros, o Facebook. Nesse caso, avaliaremos
denúncias de invasões a espaços, agressões físicas e demais investidas consideradas
deletérias por “casas de santo”, seja qual for a denominação afro-religiosa. Em nossa
investigação de campo, elegemos como fonte de sentidos atribuídos, entrevistas orais
que serão realizadas com adeptos da religião. Esse momento da pesquisa será de
grande primazia para construirmos um conhecimento mais intenso com base nas
vivências cotidianas dos agentes sociais, que organizam suas histórias e transmissão
de saberes através de oralidade. Aliás, entre povos de tradição oral a palavra muitas
vezes é o único registro de sua existência. Tal estratégia encontra-se em conformidade
com a história oral e responde às expectativas da história do tempo presente, em
tornar audíveis vozes amordaçadas pelos instrumentos metodológicos da historiografia
tradicional.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O presente projeto alvitra um diálogo profícuo na interface das discussões
ensejadas no campo do patrimônio cultural e as vivências religiosas de matriz africana,
forjada no seio da sociedade brasileira por agentes históricos específicos. Nações e etnias
provenientes de diversos pontos do continente africano - traficadas pela Costa Atlântica
e trazidas ao Brasil no período Colonial e Imperial – constituíram, não somente a
principal mão de obra ao regime escravista, como trouxeram consigo visões de mundo
que gradualmente foram confrontadas com as relações societárias no novo continente.
Identificados à revelia, a partir de tipificações com intento estritamente geográfico
concernentes aos comerciantes de escravos, os africanos relacionavam-se com intensa
debilidade, devido às barreiras lingüísticas e fronteiras culturais. Reagrupados a priori
em consonância com as regiões de embarque e posteriormente - através da observação
de seus traços culturais –, receberam denominações mais generalizantes como jejês,
iorubás e nagôs. Segundo Maria de Mello Souza 8:
Quanto aos escravos embarcados no Golfo do Guiné, eles passaram a ser, a
partir do século XVII, conhecidos como minas. Mais tarde, além das designações mais
gerais de negro mina, ou negro da Guiné, na Bahia os escravizados vindos de áreas
mais oeste eram chamados de jejês, e os iorubas de regiões mais a leste de nagôs.
Os primeiros cultuavam voduns, ligados a ancestrais fundadores de linhagens e os
segundos os orixás, mitologicamente ligados a cidade mãe de Ifé, de onde teriam se
originado todos os reinos da região do Golfo do Guiné.
É frente a essa multiplicidade de práticas religiosas de matriz africana – incluindo
as variantes do “catolicismo negro” –, que este projeto institui como norte de pesquisa
um estudo de caso sobre a relação entre Ancestralidade e Natureza expressos em
saberes tradicionais de cosmovisão bantu que se exercem no Abassa Inkice Nzazi.
Justificamos essa delimitação por conta do candomblé angola gozar de menor
representatividade no conjunto da sociedade em relação às outras experiências de
matriz africana, e conseqüentemente pelos seus eventuais usos e abusos na literatura
especializada 9. Em razão dessa conjuntura desfavorável que acaba por dissimular sua
existência, o candomblé angola se encontra a margem do metier patrimonial.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As nações de candomblé se configuraram mediante a organização de antigos
terreiros na Bahia, fundados por sacerdotes africanos, denominados angolas, congos,
jejes e nagôs e iniciados em suas religiões tradicionais. Todavia, embora reconhecida
como a mais antiga nação de candomblé, a maioria de seus registros apontam para
uma pretensa inferioridade em relação aos candomblés de outras nações.
Para além da escuta sensível em relação ao status do candomblé de nação
angola, cumpre esclarecer que nossa seleção também se articula com o envolvimento
religioso da proponente desse projeto. A pesquisadora professa a fé dos inkices dentro
do aludido Abassa, na condição de abian10 e mediante sua vivência na religião, pôde
mapear vários bens patrimoniais e um autêntico cabedal civilizatório no que se
refere a modos de fazer e saberes passados de geração a geração que possuem a
SOUZA, Maria de Mello e. África e Brasil Africano. São Paulo: Ática, 2006.
Relacionamos o nome de Nina Rodrigues, Pierre Verger e Reginaldo Prandi como principais referências
nos estudos sobre religiosidade afro brasileira.
10
Atribui-se o nome abian ou ndumbe para o novato não iniciado no candomblé angola.
8
9
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faculdade de dialogar com a sociedade moderna, no sentido de repensarmos novas
configurações sociais e novas epistemologias, mitigando assim preconceitos e falácias
a despeito de ritos e modos de percepção do mundo físico e espiritual, constituídos
pela cosmovisão africana.
Pensando no campo patrimonial e sua dimensão política, cabe-nos refletir
sobre a formação do profissional da cultura, sua escuta sensível às desigualdades
instituídas e à autonomia auferida a ele em examinar com esmero a realidade da qual
é partícipe. Nessa perspectiva elegemos o Abassa Inkice Nzazi nossa principal fonte
de pesquisa para localizar-mos os elementos que constroem a identidade de muitos
afro-descendentes - na medida em que esta - congraça laços de pertencimento a
partir de vieses lingüísticos, musicais, religiosos e históricos, mas sobretudo elegemos
como matéria de investigação, a relação entre ancestralidade e natureza dentro da
cosmovisão africana para entendermos também os significados criados que medeiam
a vida das pessoas em sua plenitude.
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O TURISMO RURAL PEDAGÓGICO SOB O OLHAR
DO PROPRIETÁRIO RURAL – O CASO DO
PROJETO VIVA CIRANDA
Anelise Rosa Falk1
Elaine Cristina Borges Scalabrini2
Yoná da Silva Dalonso3

1 INTRODUÇÃO
As famílias residentes no meio rural, que dependem do desenvolvimento da
agricultura familiar, costumam receber visitantes nos finais de semana, como forma
de incremento de renda. Aliado a isso, os residentes de centros urbanos buscam
cada vez mais atividades ao ar livre que possibilitem o contato com a natureza. Esta
combinação despertou nos proprietários rurais a atenção para o desenvolvimento de
roteiros e dinâmicas que possibilitem ações de diversão e de aprendizagem durante
as visitações em propriedades no meio rural.
Com base nestes pressupostos, vários destinos têm proposto projetos que aliem
o lazer e a aprendizagem em meio rural. Assim, o município de Joinville
- SC, desenvolve desde o ano de 2010 o Projeto Viva Ciranda. Premiado como
um caso de sucesso na região Sul do país, o projeto é uma iniciativa da Fundação
Turística de Joinville, em parceria com a Associação do Turismo Eco-Rural de Joinville,
a Secretaria Municipal de Educação e o Ministério do Turismo.
As ações do projeto compreendem a estruturação das quinze propriedades
participantes, as capacitações dos agricultores e técnicos envolvidos, a locomoção
das crianças até as propriedades, a capacitação pedagógica dos agricultores para
atividade de turismo pedagógico, a realização de seminários, a confecção de materiais
de divulgação, além das ações de sensibilização ambiental e cidadania.
Com o objetivo de identificar a percepção dos proprietários rurais participantes do
Projeto Viva Ciranda em relação à sua experiência neste projeto, desenvolveu-se uma
pesquisa aplicada aos filhos de proprietários envolvidos no recebimento de turistas.
Como resultado, evidenciou-se que o Projeto Viva Ciranda gerou benefícios às
propriedades envolvidas, como aumento de renda, capacitação profissional e aumento
da autoestima, inclusive fazendo com que os filhos permaneçam na área rural e
fortaleçam as atividades de cada propriedade. Tais fatores, possibilitaram, da mesma
Pedadoga, Especialista em Interdisciplinaridade, Fundação Turística de Joinville, anelise.rosa@joinville.
sc.gov.br.
2
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forma, uma nova perspectiva para o desenvolvimento turístico da cidade de Joinville,
especificamente a área rural.

2

METODOLOGIA

Para atender os objetivos propostos nesta pesquisa que se caracteriza por um
estudo de caso, optou-se por uma abordagem qualitativa, por meio de entrevistas
junto a cinco filhos de proprietários de estabelecimentos integrantes do projeto Viva
Ciranda. A escolha pelos filhos deu-se no sentido de verificar a percepção das novas
gerações de jovens da área rural, visto que há uma tendência que estes não deem
continuidade aos trabalhos de seus pais ou ainda venham a mudar para os centros
urbanos. A entrevista semi-estruturada foi realizada no dia 11 de maio de 2016, durante
a realização do I Seminário de Políticas Culturais em Museus e Espaços de Memórias,
na Universidade da Região de Joinville.
Após a entrevista, as mesmas foram transcritas para a análise dos dados que
deu-se a partir da análise do discurso, onde foram considerados os aspectos referentes
a “engajamento com a propriedade”, “importância do turismo rural para a propriedade”
e “desejo de continuidade no projeto rural iniciado pelos pais”.

3 O PROJETO VIVA CIRANDA
PROPRIETÁRIOS RURAIS

E

AS

PERCEPÇÕES

DOS

O Projeto Viva Ciranda foi criado em 2010 por iniciativa da Fundação Turística de
Joinville, com objetivo de ampliar a demanda turística das propriedades rurais inseridas
no segmento de Turismo Rural da Região de Joinville, por meio do Turismo Pedagógico.
Um dos objetivos também é oferecer a crianças e adolescentes a oportunidade de
conhecer o modo de vida no campo, além de proporcionar a vivência do cotidiano
rural constituiu-se no atrativo do Projeto (ROSA, 2012).
Na dinâmica do projeto, as atividades pedagógicas são feitas in loco, com visitas
a propriedades localizadas na Região Rural de Joinville nas comunidades do Piraí,
Dona Francisca, Quiriri, Estrada da Ilha e Estrada Bonita. As visitas são planejadas
pelos professores das escolas, tendo como temas-chave: água e meio ambiente, flores,
pequenos animais, cavalos, produção de mel e melado, ervas medicinais, produção de
pães, doces e geléias, arrozeiras. As propriedades rurais também propõem atividades
educativas e recreativas referentes ao meio ambiente e à agricultura. Os estudantes,
ao aliarem a prática à teoria da sala de aula, têm a chance de aprimorar seus
conhecimentos e agregar novos saberes relacionados à realidade rural. O projeto,
ao mesmo tempo, estimula o desenvolvimento local e a sustentabilidade das áreas
rurais.
O público escolar movimenta as propriedades rurais continuamente ao longo do
ano, visto que o público urbano se restringe a visitação aos finais de semana e nos
períodos de férias.
O Projeto Viva Ciranda conta com a parceria da Associação do Turismo Eco Rural
de Joinville, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria do Meio Ambiente e Ministério
do Turismo. As parcerias possibilitam oficinas de capacitação para os agricultores e
proprietários rurais, o traslado das crianças até as propriedades, viagens de intercâmbio
para conhecer outras comunidades rurais e promover a troca de conhecimento, a
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realização de seminários e congressos, confecção de materiais de divulgação, além
das ações de sensibilização ambiental e cidadania.
Atualmente, participam do projeto 13 (treze) propriedades rurais e já há outras
propriedades em fase de estruturação que pretendem ingressar no “Viva Ciranda”.
Em cinco anos de existência o “Viva Ciranda” já movimentou um número acima de
85.000 alunos visitando as propriedades rurais com o envolvimento de mais de 60
escolas locais e de cidades do entorno (ROSA, 2012).
Ao analisar as falas dos filhos dos agricultores, ficou evidenciado a importância
que o turismo representa para as propriedades, bem como a importância que o Projeto
Viva Ciranda representa para suas vidas, tanto pessoal, quanto profissional. Importante
ressaltar que o turismo rural caracteriza-se como uma atividade não agrícola, que
gera benefícios econômicos às famílias, muitas vezes complementando suas rendas e
consequentemente revaloriza o espaço rural (THOMAZ et al., 2013).
Esta afirmação é constatada na fala do filho de um dos proprietários quando diz
que “o turismo rural é fonte de renda garantida e a convivência com as crianças é
gratificante” (SÍTIO DA VÓ BIA). O proprietário da propriedade Recanto das Arrozeiras
também afirmou que “o turismo pedagógico aumentou o número de visitas, a locação
do rancho para eventos e garantiu a geração de renda”.
Este aumento de renda junto às famílias rurais estimulou a permanência dos
jovens filhos dos proprietários rurais e agricultores nas propriedades; e até mesmo a
busca pela capacitação para melhor atender o público, como se pode constatar nas
afirmações a seguir:
“O Turismo Rural é a oportunidade de permanecerem na propriedade,
de manterem a tradição familiar, de valorizar os saberes e fazeres
repassados de geração em geração e de ter uma qualidade de vida
melhor” (PROPRIEDADE ANGO KERSTEN).
“O Turismo Rural é muito importante para a sua permanência na
área rural e uma ótima oportunidade de garantir qualidade de vida
(...) Tem orgulho de morar na área rural e o trabalhar com Turismo
Rural” (APIÁRIO PFAU).
“(...) é muito feliz na área rural e o contato com a gente da cidade só
reforça que sua escolha em permanecer ali é certa. A vida simples e
em contato com a terra deixa todo mundo mais feliz”.
“(...) já trabalhou fora da propriedade mas acabou retornando. Percebeu
a necessidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido por seus
pais e está muito satisfeito com sua escolha. O Turismo Rural vem ao
encontro da proposta da propriedade que é estimular a conscientização
de crianças e adultos para a importância de preservar os espaços verdes
e incentivar a criação de novos espaços” (AGRÍCOLA DA ILHA).
“Tem orgulho de morar na área rural e gosta muito do seu trabalho.
Atualmente vive da renda obtida com as atividades desenvolvidas
no Recanto e acredita que o Turismo Rural ainda tem muito a ser
explorado” (RECANTO DAS ARROZEIRAS).

Estas falas mostram também que os jovens têm o sentimento de pertencimento
do espaço, e que o turismo rural é um novo impulso para o surgimento do jovem
empreendedor rural e para o desenvolvimento das comunidades locais.
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O sentimento de pertença dos filhos e proprietário corrobora Zaoual (2009) que
afirma que a clientela do turismo rural busca a autenticidade, o intercâmbio cultural
e a harmonia no meio natural.
Desta forma, esta pesquisa deixa evidente de que a atividade não agrícola, no
caso o turismo no meio rural, nas propriedades pesquisadas é uma importante falto
de geração de renda, com a consequente melhora de nível de vida dessas famílias e
a geração de empregos diretos com a contratação de mão de obra local, podendo ser
temporária ou permanente.
Outro aspecto é que há propriedades onde membros da família saíram em
busca de empregos ou estudo, agora retornando para trabalhar nesta nova condição.
Importante destacar que esta realidade também é notada em outras realidades rurais
como o caso de São Martinho – SC (ALMEIDA, 2000).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto Viva Ciranda tem tido relevância também na educação ambiental de
crianças e adultos, que ao vivenciar as atividades desenvolvidas nas propriedades
rurais, constroem atitudes positivas de cunho preservacionistas, conservacionistas e
de valorização das comunidades rurais.
Conclui-se que este é um importante projeto para o município de Joinville, pois
fortalece os aspectos relacionados a agricultura familiar e a valorização do ambiente
rural. Tanto do ponto de vista do proprietário, quanto dos visitantes do projeto. Para
o primeiro potencializando sua renda e para o segundo possibilitando a vivência e a
aprendizagem em meio rural.
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VALORIZAÇÃO DA ERVA-MATE PRODUZIDA EM
SISTEMAS TRADICIONAIS E AGROFLORESTAIS
NO PARANÁ: PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DA MARCA
COLETIVA “ERVA-MATE
AGROECOLÓGICA DO PARANÁ”
Francisco Paulo Chaimsohn1
Maria Izabel Radomski2
Ednilson Pereira Gomes3

1.INTRODUÇÃO
Os sistemas tradicionais de produção de erva-mate em propriedades de agricultores
familiares do Paraná e Santa Catarina são muito importantes, tanto do ponto de vista
econômico, social, como ambiental. Além de constituir-se em alternativa de renda,
contribuíram e têm contribuído para a conservação da Floresta de Araucária, pois são
parte importante da região natural de distribuição de Ilex paraguariensis. Entretanto, o
produto obtido nesses sistemas ainda não tem a valorização econômico-financeira que
deveria ter para incentivar os agricultores a conservarem e melhorarem os mesmos.
Tal valorização é de fundamental importância uma vez que, normalmente, o
rendimento do produto é menor que em sistemas cultivados a céu aberto e tornase premente agregar, ao valor do mesmo, os serviços prestados por este sistema:
conservação da floresta e biodiversidade, conservação do solo e da água, além da
preservação de importantes valores históricos, culturais e sociais, associados e tais
sistemas.
Embora a Indicação Geográfica para a erva-mate produzida em sistemas tradicionais
e agroflorestais no Centro-sul do Paraná e Norte catarinense seja altamente justificada,
desejada e, efetivamente, em processo de construção, é algo complexo e demorado,
em função do tamanho da área de abrangência, da diversidade sócio-econômica dos
agricultores ervateiros, da fragilidade de organização dos mesmos, além de interesses
contrários à valorização de uma matéria prima, que é única no mundo (Chaimsohn,
2014; Chaimsohn et al., 2014; Chaimsohn et al., 2015; Dallabrida et al., 2015; UFSC,
2015; Vogt et al., 2015).
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2. METODOLOGIA
Por tratar-se de uma proposta, a ser discutida com outros atores e protagonistas
da cadeia de produção de erva-mate de sistemas tradicionais e agroecológicos, ainda
não há uma metodologia definida. Entretanto, considera-se, à luz do referencial teórico
e de outras experiências, que o processo de construção da marca coletiva “ervamate agroecológica do Paraná” deva incluir as seguintes etapas: a. levantamento e
caracterização de sistemas agroecológicos de produção de erva-mate; b. definição da
área de abrangência; c. articulação, organização e capacitação dos atores da cadeia
de produção, notadamente os agricultores familiares agroecológicos; c. constituição
de organização jurídica (associação de ervateiros agroecológicos e/ou associação já
constituída); d. discussão e definição das características, manejo agroflorestal e póscolheita do sistema de produção e da erva-mate agroecológica; e. discussão e elaboração
do regulamento de utilização; f. socialização, difusão e promoção da marca coletiva;
g. retroalimentação do processo.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Grande parte dos sistemas tradicionais de erva-mate está fundamentada nos
princípios agroecológicos de sustentabilidade econômica, ecológica, social, cultural
ética: predominância de mão-de-obra familiar; conservação da biodiversidade; uso de
vários microambientes com diferentes características; ciclagem de nutrientes; interações
biológicas que contribuem para o controle biológico e natural de pragas e doenças;
pouco ou nenhum uso de insumos externos; uso de espécies e variedades locais, etc.
(Khatounian, 2001; EMBRAPA, 2006; Chaimsohn e Souza, 2013; Gaiovicz, 2013; da Luz,
2014; Ribeiro et al., 2015). A erva-mate obtida em tais sistemas constitui-se, portanto,
um produto especial, obtida em condições especiais e únicas, em um bioma singular
(Floresta de Araucária), cuja conservação é de fundamental importância.
Winkelmann (2014) ressalta que, atualmente o consumidor está cada vez mais
exigente, requerendo produtos e serviços diferenciados e de boa qualidade, os quais
normalmente são identificados ou relacionados há um sinal distintivo, o que se traduz
em uma marca. Segundo a autora, uma das alternativas adotadas pelos (...), produtores
e a própria comunidade é reunir-se em associações (...), a fim de investir e desenvolver
os produtos e serviços de seus interesses, os quais passam a ser identificados por
sinais distintivos coletivos, tornando-se passíveis de proteção pelo instituto das marcas
coletivas e de certificação.
As marcas coletivas podem contribuir significativamente para a valorização
de determinado produto ou região. Entretanto, como salienta Copetti (2009), as
comunidades regionais, bem como as associações de produtores possuem pouca ou
nenhuma experiência na criação e proteção de marcas coletivas e de certificação.
Segundo a autora, uma forma de superar estas dificuldades é o Arranjo Produtivo local,
já que é um modelo de produção organizado por meio de cooperação socioprodutiva,
que foca essencialmente a cooperação entres os diferentes agentes local.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A valorização da erva-mate produzida em sistemas tradicionais é de fundamental
importância para a conservação da Floresta de Araucaria, uma vez que estes sistemas
apresentam, em média, 70% das espécies arbóreas encontradas naquele bioma.
Trata-se, portanto, de um produto da sociobiodiversidade de grande relevância,
uma vez que tais sistemas localizam-se, predominantemente, em áreas de agricultores
familiares.
A construção de um processo de marca coletiva da “erva-mate agroecológica” do
Paraná pode ser uma alternativa viável, a curto ou médio prazo, para a valorização
deste produto e conservação dos sistemas tradicionais, o qual poderá contribuir para
a concretização e consolidação de processos de Indicação Geográfica da erva-mate
produzida no Centro-sul do Paraná e Norte catarinense.
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SANTA CATARINA: EXCELÊNCIA
NA PRODUÇÃO DE MEL
Ana Cláudia Konopka Peters Würz1
Douglas André Würz2

1. INTRODUÇÃO
A atividade apícola atravessou o tempo, ganhou o mundo e se tornou uma
importante fonte de renda para várias famílias. Atualmente, além do mel, é possível
explorar, com a criação racional das abelhas, produtos como: pólen apícola, geléia real,
rainhas, polinização, apitoxina e cera.
Atualmente, o Brasil é um dos principais países produtores de mel, sendo também,
um importante exportador, sendo o 8º maior exportador mundial em valor e volume.
Nesse cenário, Santa Catarina tem um papel fundamental, sendo o principal estado
brasileiro exportador de mel, além de o estado ter reconhecida excelência na produção
de mel de qualidade, tendo em 2015, durante a 44ª edição da Apimondia, principal
evento de apicultura mundial, recebido medalhas como o melhor mel do mundo em
várias categorias.
Nesse contexto, tem-se como objetivo desse trabalho discutir a produção de mel
de Santa Catarina, e quais os diferenciais do estado para a produção de um mel de
qualidade reconhecida internacionalmente.

2. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do trabalho foram compilados trabalhos científicos,
referentes a publicações relacionadas ao tema “Produção de Mel em Santa Catarina”,
“Qualidade do Mel Catarinense” e “Apicultura Catarinense”, os quais foram consultados
através de periódicos indexados. Além disso, houve consulta ao acervo bibliográfico
da Universidade do Estado de Santa Catarina, bem como levantamento de dados em
instituições oficiais, tais como: Empresa de Pesquisa Agropecuária Brasileira (EMBRAPA)
e Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI).
Posteriormente, essas informações foram compiladas e discutidas entre os autores,
para então desenvolver o presente estudo.

Médica Veterinária, e-mail: ana_konopka@hotmail.com
Engenheiro Agrônomo, Mestrando em Produção Vegetal, CAV/UDESC, e-mail: douglaswurz@hotmail.
com
1
2

147

V Workshop Catarinense de Indicação Geográfica

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A produção mundial de mel teve uma tendência crescente nos últimos 20 anos,
apesar das flutuações, em regiões e países (industrializados e não-industrializados),
atribuídas a um aumento no número de colméias e da produção por colônia. O consumo
também aumentou durante os últimos anos, sendo atribuído ao aumento geral nos
padrões de vida e também a um interesse maior em produtos naturais e saudáveis.
A apicultura é uma atividade que tem papel socioeconômico importante, pois
proporciona dezenas de empregos, diretos e indiretos. Utiliza mão-de-obra desde a
manutenção dos apiários à produção de equipamentos, além dos empregos relativos
ao beneficiamento dos produtos agrícolas e à polinização de pomares, beneficiando
especialmente pequenos e médios agricultores (SOMMER, 1996).
Figura 01 - Participação dos principais estados na produção de mel.

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2014).

Ao se observar Figura 1, nota-se que o somatório dos principais estados da região
Sul representa 49% da produção de mel do país, onde Santa Catarina é o terceiro
maior produtor de mel no Brasil.
Segundo estimativas da Federação das Associações de apicultores de Santa
Catarina (FAASC), neste Estado existem aproximadamente trinta mil apicultores,
quatrocentas mil colméias e a produção de mel é de cerca de oito mil toneladas.
Porém, estima-se que somente
10% destes apicultores são profissionais, e pratica
a atividade apícola como a principal fonte de renda. Os outros 90% têm esta atividade
apenas como uma fonte complementar de renda. (BENDER; PEREIRA, 2006). Essas
produções têm destacado Santa Catarina de outros estados produtores e, ainda, o estado
possui outro diferencial em relação ao resto do país: a polinização dos pomares de
maçã, que movimenta milhões de reais a cada ano. A apicultura migratória (como no
resto do país), também é utilizada na polinização dirigida de outros cultivares frutíferos,
como pêra e cítricos, porém em menor escala. Ainda, apesar de a cera catarinense
ser, preponderantemente, comercializada pelo mercado interno (estadual), a própolis
tem sido procurada por mercados que não apenas o catarinense (SILVA, 2004).
Uma das características positivas para a apicultura em Santa Catarina se refere
às abelhas africanizadas. Estas abelhas permitem que seja produzido um mel bastante
higiênico e com alta produtividade, com uma produção 100 vezes superior ao das
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espécies nativas e européias (PICOLLI, 2004). Além deste fator, há outras características
vantajosas na produção apícola, como a biodiversidade da flora e as características
do clima.
Quadro 1 - Ranking dos países exportadores de mel em volume (toneladas).
Posição do país no ranking mundial
em 2014
1

País exportador

Volume exportado em 2014

China

129.824

2

Argentina

54.500

3

Vietnã

49.641

4

México

39.152

5

Ucrânia

36.336

6

Índia

29.976

7

Espanha

26.111

8

Brasil

25.317

9

Alemanha

22.547

10

Bélgica

20.006

11

Hungria

17.928

12

Tailândia

17.779

13

Polônia

13.719

14

Romênia

11.116

15

Uruguai

10.725

Fonte: Adaptado de ABEMEL (2016).

Em termos de volume mundial exportado, o Brasil se destaca, ocupando a 8ª
colocação (Quadro 1), sendo que ano após ano o Brasil vem melhorando sua colocação
no ranking de exportação.
Nesse contexto, Santa Catarina possui grande importância, pois de acordo com
a ABAMEL (2016), Santa Catarina passou a ser o segundo maior exportador de mel
do país. As principais produtoras no estado são as regiões Sul, a área de planalto
no Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Só o Sul do estado produz duas 2
toneladas, sendo que 40% da produção são de mel orgânico. Muito desse sucesso do
volume exportado pelo estado de Santa Catarina está correlacionado com a qualidade
do mel produzido.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O setor apícola vem apresentado a cada ano crescimento na produção,
comercialização e exportação do mel e de seus subprodutos. Nesse cenário, o estado de
Santa Catarina possui papel relevante, devido a qualidade do mel produzido, possuindo
potencial para novos investimentos, que pode vir a conquistar novos mercados e
consolidar a atividade no estado de Santa Catarina.
No entanto, são necessários constantes investimentos em capacitação técnica,
treinamentos aos apicultores, a fim de aperfeiçoar a produção de mel, bem como
manter a qualidade dos produtos produzidos, visto que em torno 90% dos produtores
de mel de Santa Catarina fazem da atividade uma renda complementar, e não sua
atividade principal.
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CARACTERIZAÇÃO DO USO E COBERTURA DO SOLO
DO SISTEMA AGROALIMENTAR QUEIJO SERRANO
Kleber Trabaquini1
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Wilian da Silva Ricce5

1 INTRODUÇÃO
Com influências europeias de modelos produtivos combinando agricultura com
pecuária, as serras catarinense e gaúcha apresentam características das quais junto
com sua história de colonização e ocupação, trouxe à tona um produto especifico deste
território, o queijo serrano (Wilkinson et al. 2015). De acordo com Córdova (2011),
cerca de 2 mil produtores estão envolvidos na produção deste queijo no estado de
Santa Catarina. Já no Rio Grande do Sul, em torno de 1000 famílias estão envolvidas
nesta atividade (Ambrosini et al. 2009). Além de aspectos culturais, este produto está
intrinsecamente relacionado aos fatores ambientais da região e fortemente ligadas à
paisagem, a qual se torna objeto de estudo do presente trabalho.
Com características que o diferencia da produção dos demais queijos, destacamos
o manejo dos bovinos realizados de forma extensiva sobre uma vegetação nativa,
denominada campos nativos, onde predominam principalmente o capim-caninha
(Andropogon lateralis), capim-mimoso (Schizachyrium tenerum), trevo serrano (Trifolium
riograndensis), entre outros (RIES et al. 2012).
Segundo (Kalac, 2011) a produção do queijo é afetada por diversos fatores, entre
eles, a alimentação dos animais. Estudos demonstram que uma alimentação contendo
representantes de várias famílias botânicas contém uma variedade de metabólitos
secundários, particularmente mais terpenos que uma pastagem composta unicamente
de gramíneas e leguminosas (Kalac, 2011; Chion et al. 2010). Apesar disso, até o
presente momento não há estudos que indiquem a situação ou status desta paisagem.
Diante deste contexto, a utilização de imagens de satélite como fonte de dados aliada
às técnicas de sensoriamento remoto para estudos do ambiente de grandes dimensões
é uma das grandes vantagens, o que possibilita uma enorme diversidade de análises
espaciais sobre uma determinada área de observação.
Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo a identificação e análise do uso
e cobertura do solo na região serrana dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, culturalmente reconhecida pela sua produção de queijo serrano.
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2 METODOLOGIA
A área de estudo está localizada nos estados de Santa Catarina (SC) e Rio Grande
do Sul (RS), entre as latitudes 27°22’S e 29°35’S e longitudes 49°14’W e 51°26’W,
totalizando uma área de 31.909 km e composta por 29 municípios (Figura 1). Esta
região é caracterizada por apresentar as áreas mais elevadas em relação ao nível do
mar de ambos os estados, com altitude máxima de 1.824 metros, conforme dados
obtidos pelo Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) (Figura 1).
2

Figura 1 - Área de estudo representado com o modelo digital de elevação - SRTM , limites
dos municípios e cenas Landsat representadas através de um grid na figura
1- Bom Retiro; 2- Capão Alto; 3- Campo Belo do
Sul; 4- Anita Garibaldi; 5- Bocaina do Sul; 6- Bom
Jardim da Serra; 7- Correia Pinto; 8-Cerro Negro; 9Otacílio Costa; 10- Lages; 11- Urubici; 12- Urupema;
13-Ponte Alta; 14- Painel; 15- Palmeira; 16- São José
do Cerrito; 17- São Joaquim; 18-Rio Rufino; 19- Bom
Jesus; 20- Cambará do Sul; 21- Campestre da Serra;
22- Caxias do Sul; 23-Ipê; 24- Jaquirana; 25- Monte
Alegre dos Campos; 26- Muitos Capões; 27- São
Francisco de Paula; 28- São José dos Ausentes; 29Vacaria

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos na pesquisa.
Para a caracterização do uso do solo foram utilizadas imagens do satélite Landsat8, sensor OLI (Operacional Land Imager).
Após a etapa de correção atmosférica, as bandas multiespectrais de 30 metros
foram submetidas ao processo de fusão com a banda pancromática de 15 metros, a
fim de integrar a melhor resolução espacial. Foi utilizado o classificador Maxver, um
algoritmo de classificação supervisionada, o qual se caracteriza por ser um método
pixel a pixel.
Especificamente o mapeamento da agropecuária, que neste trabalho engloba tanto
as áreas de agricultura anual, perene e pastagens cultivadas, foi obtido por meio do
índice de vegetação NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) do produto MODIS
e realizada uma análise multi-temporal dos alvos, dados estes fornecidos na resolução
espacial de 250 m. Segundo Victoria et al. (2012) em áreas agrícolas, os índices de
vegetação podem ser utilizados a fim de monitoramento e identificação destes alvos,
pois apresentam uma dinâmica espectral particular, devido ao manejo e a resposta
espectral destes alvos. Assim, a partir da análise dos alvos, a classe agropecuária foi a
única que apresentou picos de NDVI acima de 0,6. Portanto, foram selecionadas imagens
Landsat 8 no período de janeiro, a qual se refere às imagens do dia 30/01/2014 para
as cenas 220/79 e 220/80 e do dia 21/01/2014 para as cenas 221/79 e 221/80. A partir
destas imagens Landsat, foi gerado então o NDVI (NDVI=IVp-VIVp+V) o processamento
das bandas espectrais 4 e 5 do Landsat 8.
A partir destas análises, uma imagem com NDVI composta por pixels superiores
a 0,6 foi obtida por meio de imagens Landsat, onde passou a representar as áreas de
agropecuária da área de estudo. Este índice permite inferir análises sobre a condição
da cobertura vegetal, resultando em discriminações referentes a variações fenológicas
da vegetação.
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Para fins de validação da classificação do produto final, calculou-se a matriz
de erro, com a determinação do coeficiente Kappa. Os resultados foram validados
utilizando campanha de campo e ortofotos de 0,39 m de resolução espacial adquiridas
no ano de 2012 para todo o estado de Santa Catarina (SDS, 2012). Para o estado do
Rio Grande do Sul, foram coletadas amostras de uso do solo em campanha de campo
realizado no mês de novembro/2015.
Os alvos para a classificação da imagem foram selecionados por representar de
forma direta ou indireta algum interesse na cadeia agroalimentar do queijo serrano.
As classes foram: agropecuária, corpos d’água, silvicultura, campo nativo, floresta e
área urbana.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da Figura 2(a) é possível observar a imagem Landsat-8 na composição
colorida R(4)G(6)B(5). A imagem com 15 m de resolução espacial foi ideal para o
mapeamento dos alvos, já que a escala de trabalho possibilitou identificar as classes
com valor Kappa de 0,76, o que é considerada uma classificação boa segundo Landis
& Koch (1977). A classe agropecuária apresentou o menor índice de acerto, com
maiores confusões com as classes floresta e campo nativo. Já a classe campo nativo
apresentou o maior índice de acerto. Na Figura 2(b), o mapa de uso e cobertura do solo
é apresentado com as seis classes da paisagem e enumerados conforme os municípios
que compõe a área de estudo.
Figura 2 – (a) Imagem Landsat-8 em composição colorida R(4)G(6)B(5) utilizada para o
mapeamento da área de estudo. (b) Mapa de uso e cobertura do solo representado pelas
seis classes de uso e seus respectivos municípios com codificação conforme Figura 1.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos na pesquisa.

Alguns municípios como Muitos Capões (cód.26) e Vacaria (cód.29) apresentam
altas porcentagens de agropecuária, o que demonstra preocupação diante da
representatividade que o campo nativo oferece para esta região. Apesar da grande
diversidade em espécies vegetais e da importância econômica principalmente para a
agricultura familiar, o rápido avanço da frente agrícola, como culturas anuais (soja e
milho) e a prática silvícola, são as maiores ameaças para o ambiente em estudo (Pillar
et al. 2012; Overbeck et al. 2007).
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Em termos de abrangência espacial, magnitude e irreversibilidade dos impactos,
a conversão do campo nativo em usos antrópicos é, como já constatados, de longe, o
mais importante fator que contribui para o declínio da atividade econômica do queijo
serrano. Direta ou indiretamente, a substituição dos campos repercute também sobre
outros ambientes de alto valor biológico associados às paisagens campestres, como
as florestas de Araucária que compõe o ambiente em estudo.
Outra característica significativa da região é o relevo. Na Figura 3 é possível
observar as principais classes de altitude em relação às classes de uso e cobertura
da área de estudo. É notória a concentração das ocupações entre 750 e 1.150 m de
altitude, pois a área de estudo está inserida com cerca de 80% neste mesmo intervalo.
Além disso, o campo nativo está localizado com 95% de sua área acima de 750 m.
Figura 3 - Valores percentuais de ocupação das classes de mapeamento e seus respectivos
municípios inseridos no sistema Queijo Serrano, enumerados de 1 a 29 (à esquerda).
Distribuição das principais classes de mapeamento em classes de altitude (à direita).

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos na pesquisa.

Para Overbeck et al. (2007) as mudanças no uso da terra nesta região têm sido
mal documentadas quando comparadas com outras regiões do Brasil, como Cerrado
e Amazônia. Nos últimos 30 anos, áreas de lavouras de milho e soja expandiram
significativamente sobre campos nativos, como as lavouras de grãos no oeste da região
de estudo. Segundo este mesmo autor, a atividade agrícola somada à prática silvícola,
reduziu a paisagem natural em 25% de sua área, o que se torna preocupante, pois
Ries et al. (2012) comenta que aproximadamente 70% dos produtores de queijo serrano
utilizam os campos nativos para alimentação do gado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Utilizando técnicas de sensoriamento remoto com a aplicação das imagens
Landsat-8 e classificação, permitiu a espacialização e quantificação das classes de uso
e cobertura do solo, por altitude e municípios.
Como alternativa de renda para as propriedades rurais, verificou-se o arrendamento
de terras, para cultivos agrícolas e florestas exóticas em áreas de campo nativo, gerando
impactos e descaracterizando a paisagem. Ações de conservação e uso sustentável
são necessárias, como forma de minimizar a perda de áreas campestres e evitar
processos de extinção da tradição em fazer queijo artesanal serrano dos campos de
cima da serra.
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Diante deste cenário a Indicação Geográfica do Queijo Serrano, surge como uma
estratégia de valorização econômica, cultural e ambiental deste território.
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SAUVIGNON BLANC (VITIS VINIFERA L.)
EM ZONAS DE ALTITUDE ELEVADA:
UMA ABORDAGEM FOTOSSINTÉTICA
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1 INTRODUÇÃO
A vitivinicultura é uma atividade econômica de extrema importância. A uva é a
terceira fruta mais produzida no mundo, com mais de 69 milhões de toneladas por ano
(FAO, 2013). Os maiores produtores mundiais de vinho são a França, Itália, Espanha
e EUA. Contudo, com o processo de globalização, a ameaça das mudanças climáticas
à qualidade das uvas e vinhos das regiões tradicionais e a consciência mercadológica
de que os produtos vinícolas são uma oportunidade de desenvolvimento regional, quer
seja pela exportação, quer pelo desenvolvimento enoturístico, novas regiões vitícolas
estão desenvolvendo-se e tomando importância no mercado internacional (JONES,
2006; STOCK et al., 2007).
Santa Catarina é um dos principais estados brasileiros produtores de uva,
principalmente para elaboração de vinhos finos, tendo 4,23 mil hectares plantados,
e uma produção de 52 mil toneladas no ano de 2014 (IBGE, 2014). Neste Estado,
novas regiões de produção em zonas de altitude acima de 1.000 metros, como é o
caso da cidade de São Joaquim, em que a altitude chega a 1.400m, tem produzido os
chamados “vinhos finos de altitude”. Localizada na mesma latitude de outras regiões
produtoras como norte da África do Sul, sul da Austrália, Valle Central do Chile e
norte da Argentina, esta região apresenta terroir completamente diferente em macro
e microclima, e seus vinhos já apresentam características distintas, mesmo quando
elaborados com as mesmas variedades de uva cultivadas em outras regiões.
Segundo proposto por Tonietto e Carbonneau (2004), devido à elevada altitude,
São Joaquim apresenta um clima vitícola "frio, de noites frias e úmido", que proporciona
uma maturação fenólica mais completa. Dadas as condições privilegiadas da região e a
alta qualidade dos vinhos produzidos, o setor vitivinícola catarinense ainda é incipiente,
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embora gere em torno de dois mil empregos diretos, e a produção de um milhão de
garrafas de vinho por ano, nas 35 vinícolas de altitude do estado (ALVES, 2015).
Nesta perspectiva, a propriedade industrial é uma estratégia de mercado
interessante, no sentido de atribuir distinção entre os vinhos catarinenses de altitude
e os demais vinhos brasileiros. Contudo, o processo de diferenciação através da
propriedade industrial exige a comprovação das características qualitativas diferenciais
relacionadas ao terroir. Verificar a influência de fatores isolados sobre o comportamento
de uma espécie perene é complexo, e a avaliação da exata influência do terroir sobre
a qualidade da uva e do vinho torna-se um estudo pluridisciplinar.
Estudos sobre os efeitos dos fatores climáticos, manejo do dossel, tipo de solo
e disponibilidade de água na acumulação de compostos fenólicos na baga, indicam
que quase todos os fatores podem afetar, em diferentes graus, a composição da uva
(KENNEDY et al., 2002; PRADO et al, 2007).
Na região de São Joaquim, muitos trabalhos foram desenvolvidos com o objetivo
de avaliar a adaptação das variedades e caracterizá-las em relação à fenologia, produção
e qualidade da uva. Baseando-se nestes dados, e compreendendo a complexidade de
estudar plantas perenes a campo, no presente trabalho optou-se por realizar uma
abordagem fotossintética do comportamento da variedade Sauvignon Blanc na região
de São Joaquim, realizando o acompanhamento do crescimento de ramos e folhas e
a quantificação dos pigmentos envolvidos na fotossíntese.

2 METODOLOGIA
A área de estudo está localizada em uma área de produção comercial da empresa
Villa Francioni Agro Negócios S.A., em São Joaquim, SC, Brasil. O vinhedo está localizado
a uma altitude de 1.293m, à latitude 28º15'13" S e longitude 49º57'02" W.
As medições referentes a área foliar foram realizadas sempre no mesmo ramo e
nas mesmas folhas, em quatro ramos por tratamento. Da mesma forma foram realizadas
a contagem de folhas de cada ramo e a medida do comprimento do ramo e da nervura
central de cada folha. A partir disso, a área foliar (m2 planta-1) foi estimada através do
modelo desenvolvido por Borghezan et al. (2010), y = 1,0968x 2,1628, onde “y” corresponde
à área foliar a ser estimada e “x” corresponde ao comprimento da nervura central.
Para determinar a concentração de clorofila total e carotenoides totais, amostras de
100 mg de folhas frescas foram incubadas em banho-maria com 7 mL de dimetilsulfóxido
(DMSO) por duas horas a 65°C, sem maceração. Após filtragem, o volume total foi
corrigido para 10 mL. Os valores foram obtidos por meio de espectrofotometria
considerando-se a densidade ótica medida a 480 nm, 649 nm e 665 nm, conforme
descrito por Hiscox & Israelstam (1979). Serão utilizadas as fórmulas de Wellburn
(1994), sendo os dados expressos em μg/ml: Clorofila A =[12,19*(A665) - 3,45*(A649)];
Clorofila B =[21,99*(A649) - 5,32*(A665)]; A clorofila total será determinada a partir
da soma da “Chl a” e “Chl b”. Carotenóides totais = [1.000*( A480) – 2,14*( Chl a)
– 70,16*( Chl b)] / 220.
Neste trabalho também foi comparado o teor de clorofilas quantificado em
laboratório (método destrutivo), com obtido através de um clorofilômetro portátil
Minolta SPAD-502 (método não destrutivo) em folhas de seis diferentes tamanhos
(0 a 2,5, 2,6 a 5, 5,1 a 7,5, 7,6 a 10, 10,1 a 12,5 e maiores que 12,5 cm) durante a
floração, mudança de cor e colheita.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aos 30 dias, os ramos apresentaram crescimento de aproximadamente 52 cm e
área foliar de 3,5 m2/planta, chegando a 134 cm e 9,88 m2/planta aos 60 dias (Figura
1). O desponte foi realizado sete dias antes da mudança de cor, aos 112 dias, quando
os ramos encontravam-se com 254 cm e 20 m2/planta. Após o desponte, os ramos
mantiveram-se com 211 cm e 14 m2/planta. Os dados demonstram vigor excessivo
durante todo o ciclo, podendo ser uma resposta adaptativa da variedade.
Figura 1 – Comprimento dos ramos e área foliar por planta em diferentes estádios fenológicos
de Sauvignon Blanc (Vitis vinifera L.). Safra 2016.

Em uma análise de correlação (Tabela 1) com dados climáticos como precipitação,
radiação global e temperaturas máximas e mínimas em cada estádio fenológico, foi
observada correlação apenas com o parâmetro temperatura, com r2 = 92 e r2 = 91
entre comprimento do ramo e temperatura mínima e máxima respectivamente.
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Tabela 1 – Correlação entre temperatura máxima e mínima e comprimento do ramo e número
de folhas da variedade Sauvignon blanc (Vitis vinífera L. ) cultivada em São Joaquim. Safra
2016.

Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura

TABELA DE CORRELAÇÃO
máxima x Comprimento do ramo
máxima x Número de folhas
mínima x Comprimento do ramo
mínima x Número de folhas

0.9148
0.8124
0.9250
0.8313

**
**
**
**

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01).

Os dados obtidos demonstram que é necessário programar técnicas para redução
de vigor, visto que o desponte é realizado em um momento final da maturação dos
frutos e não serve como manejo preventivo para o deslocamento de fotoassimilados
para ramos e folhas, os quais demonstram crescimento constante até a colheita.
Com relação aos pigmentos fotossintéticos , clorofilas e carotenoides, análises
de correlação linear mostraram um coeficiente de correlação de 0,98 entre os dois
métodos (destrutivo e não destrutivo) (Figura 2 e 3).
Figura 2 – Teor de clorofila total (clorofila a+ b) quantificado com DMSO em folhas de
Sauvignon Blanc (Vitis vinifera L.) de diferentes tamanhos. Safra 2016.

Figura 3 – Teor de clorofila total estimado com clorofilômetro portátil (índice SPAD) em folhas
de Sauvignon Blanc (Vitis vinifera L.) de diferentes tamanhos. Safra 2016.

159

V Workshop Catarinense de Indicação Geográfica

Não houve diferença estatística entre as médias dos três estádios fenológicos,
o que evidencia uma manutenção do aparato fotossintético, bem como eficiência
fotossintética das folhas, durante os ciclos vegetativo e reprodutivo. Devido à alta
correlação entre os teores de nitrogênio e clorofila, o clorofilômetro portátil também
pode ser utilizado para estimar o teor de nitrogênio da folha.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A variedade Sauvignon blanc apresenta vigor excessivo na região de São Joaquim,
influenciando diretamente no particionamento dos fotoassimilados e indiretamente na
composição final da uva. A manutenção do aparato fotossintético ao longo do ciclo
condiz com o vigor excessivo, visto que há demanda de produção de fotoassimilados
e investimento de energia para tal, inclusive após a colheita. Essa é apenas uma parte
dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, e em um segundo momento, análises
de transcriptoma poderão explicar com mais clareza as diferenças entre o ciclo da
variedade Sauvignon blanc em São Joaquim e outras regiões, evidenciando se há
diferença temporal na expressão gênica.

REFERÊNCIAS
ALVES, F. Vinícolas de altitude investem para fomentar o enoturismo em Santa
Catarina. Disponível em: <http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/245828vinicolas-de-altitude-investem-para-fomentar-o-enoturismo-em-santa-catarina.html.>
Acesso em: 2 ago. 2015.
BORGHEZAN, M., GAVIOLI, O., PIT, F.A., SILVA, A.L. Modelos matemáticos para a
estimativa da área foliar de variedades de videira à campo (Vitis vinifera L.). Ciência
Técnica Vitivinícola, vol.25, no.1, p.1-7, 2010.
FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. Disponível em: <http://
faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor>. Acesso em: 1 jul.
2015.
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Levantamento
Sistemático da Produção Agrícola: pesquisa mensal de previsão e acompanhamento
das safras agrícolas. Disponível em: < http://seriesestatisticas.ibge. gov.br/>. Acesso
em: 1 jul. 2015.
JONES, G. Climate and terroir: impacts of climate variability and change on wine.
In: MACQUEEN, R. W., MEINERT, L. D. (Eds.). Fine wine and terroir: the geosciences
perspective. St. John’s, Newfoundland: Geoscience Canada Reprint Series Number 9,
Geological Association of Canada. 247 p., 2006.
KENNEDY, J. A., MATTHEWS, M. A., WATERHOUSE, A. L. Effect of maturity and vine
water status on grape skin and wine flavonoids. American Journal of Enology and
Viticulture, v. 53, p.268–274, 2002.

160

V Workshop Catarinense de Indicação Geográfica

PRADO, R. D. A., YUSTE-ROJAS, M., SORT, X., ANDRÉS-LACUEVA, C., TORRES, M., &
LAMUELARAVENTÓS, R. M. Effect of soil type on wines produced from Vitis vinifera L.
Cv. Grenache in commercial vineyards. Journal of Agricultural and Food Chemistry,
v. 55, p. 779–786, 2007.
STOCK, M., BADECK, F., GERSTENGARBE, HOPPMANN, D., KARTSCHALL, T.;
ÖSTERLE, H., WERNER, P. C., WODISNSKI, M. Perspektiven der Klimaänderung
bis 2050 für den Weinbau in Deutschland. In: PIK. Report. Potsdam: Institut fuer
Klimafolgenforschung. 132p., 2007.
TONIETTO, J., CARBONNEAU, A. A multicriteria climatic classification system for grapegrowing regions worldwide. Agricultural and Forest Meteorology, v. 124, p. 81-97,
2004.
WELLBURN, A. R. The spectral determination of chlorophyll a and b, as well as total
carotenoids, using various solvents with spectrophotometers of different resolution. J.
Plant. Physiol. v. 144, p. 307-313, 1994.

161

AS REPRESENTAÇÕES DOS CONSELHEIROS DA ÁREA
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho é um recorte da pesquisa desenvolvida no Mestrado em Patrimônio
Cultural e Sociedade da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), pelo projeto
“A Gestão da Paisagem Cultural da Serra Dona Francisca: possibilidades e limites”.
A pesquisa cujo tema é “A Gestão da Área de Proteção Ambiental Serra Dona
Francisca” tem como objetivo geral analisar os limites e possibilidades da gestão da
paisagem cultural em uma área de proteção ambiental na região rural de Joinville, a
partir de um marco legal instituído em 2013 que é Plano de Manejo da Serra Dona
Francisca. Busca responder a seguinte problemática: em que medida pode-se articular
o debate de proteção da paisagem cultural em uma Área de Proteção Ambiental?
Por se tratar de uma região extensa, a paisagem cultural referenciada na pesquisa
limita-se a região Dona Francisca, que constitui segundo o documento oficial (PLANO
DE MANEJO, 2013) as Estradas: Mildau, Guilherme, Da tromba; Do Pico, Antonio Fleith,
João Fleith, Rio da Prata, Do Issac, Quiriri, Anaburgo e Loteamento Rio Lindo.
Diante desta problemática, surge outro questionamento que será especificamente
discutido no presente artigo: como os conselheiros da APA Serra Dona Francisca
articulam em sua gestão cultura e natureza? O objetivo aqui é discutir sobre as
representações dos conselheiros atuantes em 2015 sobre a articulação entre cultura e
natureza na gestão deste lugar.
Para alcançar os objetivos da pesquisa foram realizadas: pesquisa bibliográfica,
pesquisa documental, registros fotográficos e a aplicação de um questionário com
todos os conselheiros atuantes em 2015 do Conselho Gestor da Área de Proteção
Ambiental Serra Dona Francisca, através de formulário elaborado com a ferramenta
Google Docs.
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2. METODOLOGIA
Os fenômenos de representações sociais estão nas instituições, nas comunicações
em massa, nos pensamentos individuais, ou seja, estão espalhados e presentes as
numerosas instâncias da interação social (SÁ, 1998).
Quando os fenômenos são transformados em objeto de pesquisa, pela teoria das
representações sociais, simplificamos e tornamos tais fenômenos inteligíveis, ou seja,
compreensíveis através da teoria. Neste sentido, de acordo com seu pressuposto teórico
a representação social é sempre de um sujeito (alguém) e de alguma coisa (o objeto).
Após a identificação do sujeito (conselho gestor da Área de Proteção Ambiental
Serra Dona Francisca) e o objeto (cultura e natureza na gestão deste lugar), foi escolhido
como método para a coleta de dados um questionário. Foram elaboradas perguntas
relativas a esta problemática, porém vale destacar novamente que este artigo é
um recorte de uma pesquisa, desta forma, foram realizadas 21 perguntas mistas
(abertas e fechadas) sendo 2 com foco na problemática cultura e natureza, quais serão
especificamente apresentadas neste artigo.
O questionário foi elaborado com a ferramenta de formulários do Google Docs.
Atualmente o conselho gestor é composto por 32 entidades (16 governamentais e 16
não governamentais), o questionário foi enviado através da secretária do conselho para
um grupo de emails que acessa todos os conselheiros atuantes.
Para tratamento das fontes foi escolhido articular os dados coletados com a
análise qualitativa e quantitativa. Para Sá (1998) as opções de metodologias na teoria
das representações sociais são amplas, e a prática articulada de abordagem é comum,
ou seja, combinar perspectivas teóricas a métodos que são mais apropriados.
Uma das preocupações durante a coleta foi a fase da “própria coleta”, em que as
perguntas foram elaboradas de modo a fazer com que os sujeitos produzissem respostas
de forma a fornecer subsídios para as representações, gerando assim possibilidades
de análise.

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS
As representações sociais refletem a maneira como as pessoas pensam e agem,
ou seja, cada pessoa tem uma representação que orienta suas posturas. A partir da
análise das representações sociais é possível discutir de que forma os sujeitos da
pesquisa articulam cultura e natureza na gestão da APA Serra Dona Francisca e como
dão sentido, relacionam e entendem sua conservação e proteção.
Os sujeitos desta pesquisa formam um grupo social institucionalizado, os
conselheiros da APA Serra Dona Francisca atuantes em 2015 foram instituídos e
oficializados através do poder público, via Decreto Municipal. Considera-se que foram
escolhidos porque interagem com a realidade social em questão, seja por motivos
profissionais, pelo conhecimento científico ou por serem os agentes praticantes deste
lugar. Segundo Moscovici (2009, p.154) “os homens agem e interagem, pela codificação
da conduta interindividual e intergrupal, que cria uma realidade social comum com suas
normas e valores, cuja origem deve ser novamente buscada no contexto social”.
Ainda para o autor Moscovici (2009) os processos culturais que são responsáveis
pela organização do conhecimento de um grupo devem ter a busca de sua origem
no contexto social. Desta forma, entende-se como importante fazer uma breve
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contextualização da área pesquisada neste artigo, que está localizada na porção rural
de Joinville.
3.1 A Área de Proteção Ambiental Serra Dona Francisca
O município de Joinville (Santa Catarina, Brasil) teve parte de sua ocupação
pela colonização germânica, originada de um dote recebido pelo príncipe François
Ferdinand Philipe de Orleãns (filho do rei da França) quando se casou com a princesa
Francisca Carolina (filha de D.Pedro I, Imperador do Brasil) em meados do século
XIX. Devido à revolução que ocorria em 1848, na França, o Pai de François, o Rei
Luiz Felipe, fora destronado e exilado. Fato que levou a família, que passava por uma
crise financeira, a vender parte das terras à Sociedade Colonizadora Hamburguesa.
Entre 1851 e 1897, a Sociedade Colonizadora enviou para a cidade cerca de 28 mil
imigrantes europeus, na continuidade do processo predominou a vinda de colonos
germânicos (AZEVEDO, 2006).
A Serra Dona Francisca foi fundamental para a consolidação da colonização,
ligando o litoral com o planalto, a estrada permitia escoar a produção de erva-mate
pelo Porto de São Francisco do Sul (Santa Catarina, Brasil), permitindo também novos
núcleos coloniais acima da Serra (GREIN, 2012).
Atualmente compreende grande parte da porção rural de Joinville, desta forma as
atividades agrícolas do município estão localizadas nesta área que também é delimitada
para a conservação ambiental, sendo Área de Proteção Ambiental, pois esta região
engloba os mananciais dos rios Cubatão e Piraí que são as principais fontes de captação
das águas do abastecimento público da cidade.
A Área de Proteção Ambiental Serra Dona Francisca foi criada pelo Decreto
Municipal nº 8.055 de 1997, dentre seus objetivos de proteção dos recursos naturais,
está a melhoria da qualidade de vida das populações residentes e preservação de
culturas e tradições locais. Teve seu Plano de Manejo aprovado pelo Decreto nº 20.451,
de 17 de abril de 2013, que estabelece como órgão gestor executor da unidade a
FUNDEMA (Fundação Municipal do Meio Ambiente)3, juntamente com o seu conselho
gestor composto por 32 entidades, sendo 16 governamentais e 16 da sociedade civil.
A função do conselho gestor é auxiliar o órgão ambiental municipal na gestão da APA,
implantação do plano de manejo, fiscalização e captação de recursos.
Sendo a APA Serra Dona Francisca uma Unidade de Conservação de Uso
Sustentável, umas das questões que atravessa as discussões sobre as atribuições de seu
conselho gestor é a articulação entre natureza e cultura. Para Eagleton (2005) a palavra
cultura, etimologicamente, é derivada do conceito de natureza, este desdobramento
semântico também de certa forma representa as mudanças da própria humanidade,
seguindo do rural ao urbano.
As atribuições do conselho gestor estão descritas no regimento interno da APA
Serra Dona Francisca, dentre seus objetivos está a proteção dos recursos naturais com
seu uso racional, na busca na conservação da natureza e das necessidades humanas,
com ações amplas e integradas. Em seu plano de Manejo também se identifica projetos
e subprojetos que articulam cultura e natureza na gestão deste território.

3

Atual SEMA (Secretaria do Meio Ambiente de Joinville)
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3.2 Sobre a articulação cultura e natureza na gestão deste lugar
Dos questionários enviados para os representantes das 32 entidades
(governamentais e não governamentais) que compõe o conselho Gestor, obtevese 16 formulários respondidos. Houve um equilíbrio no número de representantes
“governamentais” e “não governamentais” que responderam ao formulário, sendo os
“não governamentais” representantes de 56% das respostas e os “governamentais”
44%.
Quando questionados sobre as atribuições do Conselho Gestor da APA Serra
Dona Francisca, todas as respostas (apresentadas no Gráfico 1) apontaram para uma
visão conservacionista em que se prevê o uso racional considerando ações amplas e
integradas de questões da conservação dos recursos naturais com as necessidades
humanas. Não houve respostas de visão predominantemente preservacionistas com
ênfase na proteção integral. Esta questão é muito específica da condição de ser uma
Área de Uso Sustentável, o que se nota é o entendimento geral dos sujeitos da pesquisa
de que se trata de uma área em que sua conservação depende também da conservação
humana, ou seja, da população local.
Gráfico 1 – Respostas dos conselheiros ao pensar sobre as atribuições do Conselho Gestor
da APA Serra Dona Francisca.

Fonte: Elaboração própria (2015).

Numa análise mais específica das representações sobre as atribuições do
conselho gestor da APA Serra Dona Francisca, observa-se que nas respostas escolhidas
pelos sujeitos da pesquisa, mesmo que ambas sejam representantes de uma visão
conservacionista, há diferença entre elas. Uma resposta enfatiza que além da
conservação da natureza não se pode desconsiderar as “necessidades humanas” e
finaliza com palavras “visão ampla e integrada”. A outra resposta apresenta também a
ideia de “conservar recursos naturais” e fala na “utilização racional”. Os representantes
de instituições “governamentais” equilibraram suas respostas. Os representantes de
instituições “não governamentais” tenderam para a resposta que apresentava as
considerações “necessidades humanas” e “visão ampla e integrada” nas atribuições
do conselho, alcançando 67% das respostas.
Sugere-se refletir que esta diferença deva estar associada a contextualização
dos sujeitos da pesquisa, sendo que as pessoas que representam as instituições “não
governamentais” são os representantes da sociedade civil, seu papel como conselheiro
está associado a população local, ou seja, com as necessidades humanas do lugar.
Observa-se no Gráfico 2 que 62% dos sujeitos da pesquisa entendem que as
decisões e ações do conselho derivam de questões tanto culturais quanto naturais
de maneira equilibrada, demonstrando que há o pensamento de uma articulação
equilibrada entre cultura e natureza na gestão.
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Gráfico 2 – Respostas dos conselheiros ao pensaram sobre as decisões e ações do Conselho
Gestor da APA Serra Dona Francisca.

Fonte: Elaboração própria (2015).

Quando se observa as respostas com o perfil dos grupos dos “representantes
governamentais” e “não governamentais” é possível notar que há uma análise
diferenciada das representações dos conselheiros,
Os conselheiros de maneira geral apresentam suas representações sobre a
articulação natureza e cultura na gestão da APA Serra Dona Francisca numa visão
conservacionista, em que a importância da preservação não ignora questões humanas
e culturais. Os representantes da sociedade civil apontam com maior ênfase estes
aspectos integradores, o que demonstra a importância de sua participação na gestão
do lugar, para que os aspectos culturais sejam tão valorizados quanto os aspectos
naturais.
Dentro do conselho gestor observou-se que há duas representações sociais: dos
“representantes governamentais” e “não governamentais”. Desta forma, são dois grupos
sociais que formam outro grupo maior, o conselho gestor. Assim, quando optamos
em analisar as respostas separadamente temos maior chance de compreender melhor
suas representações sociais, dada à devida importância da contextualização destes
grupos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como um estudo parcial de pesquisa, entende-se que ainda são necessárias novas
investigações visando estabelecer o debate de proteção da paisagem cultural na Área
de Proteção Ambiental Serra Dona Francisca.
Umas das questões norteadoras na discussão da paisagem cultural são os aspectos
integradores entre natureza e cultura, tanto em seu conceito quanto em sua gestão.
A participação e representação da sociedade civil na gestão de uma Unidade de
Conservação de Uso Sustentável é condição fundamental para que seja uma gestão de
modo a valorizar também os aspectos culturais da preservação, a gestão da paisagem
cultural traz como condição prévia para a chancela da paisagem cultural brasileira o
pacto de gestão entre entidades governamentais e não governamentais (representantes
da sociedade civil).
Há uma crescente evidência de fortes ligações entre a paisagem cultural do
patrimônio mundial e as áreas protegidas (Phillips 2003; Rössler & Mitchell 2005;
Rössler 2006 apud Finke, 2013). Tais ligações foram estudadas por Finke (2013) em
uma pesquisa publicada pela UICN, Linking Landscapes. Exploring the relationships
between World Heritage cultural landscapes and IUCN protected areas. Os princípios da
gestão das áreas protegidas encontram similaridade entre paisagem cultural enquanto
patrimônio porque compartilham e consideram requisitos de proteção e gestão.
Desta forma as discussões parciais deste artigo abriram possibilidades de análise
para a problemática e objetivo geral da pesquisa de dissertação de mestrado do projeto
“A Gestão da Paisagem Cultural da Serra Dona Francisca: possibilidades e limites”,

166

V Workshop Catarinense de Indicação Geográfica

ao apontar possibilidades de debate de proteção da paisagem cultural em uma área
de proteção ambiental, haja vista que a articulação entre natureza e cultura nas
representações dos conselheiros sobre a gestão deste lugar enfatizam em grande parte
as duas frentes de proteção: natureza e cultura.
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1. INTRODUÇÃO
As dificuldades para a legalização sanitária das agroindústrias de pequeno porte
ainda são numerosas, sobretudo aquelas que envolvem a fabricação dos queijos
artesanais, feitos a partir de leite cru, como é o caso do kochkäse, fazendo com que
o produtor rural sinta-se na ilegalidade, ou o forçando a tal. Nos últimos sete anos,
um grupo de agricultores e técnicos tem somado esforços para tirar este queijo da
clandestinidade, na região do Vale do Itajaí, SC.
Atualmente, a legislação referência para a fabricação de queijos artesanais, feitos
com leite cru é a Instrução Normativa n° 30 de 08 de agosto de 2013, do Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2013). Todavia, a Instrução Normativa
30 é uma versão, dita melhorada, da Instrução Normativa n° 57 de 2011. Onde a
diferença básica está no fato de que a IN 30 possibilita que a definição do prazo de
maturação destes queijos seja autorizada pelos municípios e ou estados, desde que
implantado o SISBI/SUASA (Sistema Brasileira de Inspeção de Produtos de Origem
Animal/Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária), após realização e
apresentação de estudos científicos comprovando a inocuidade do produto. Porém a
IN 30 contém todos os outros condicionantes presentes na IN 57. Segundo Ferreira
(2013), a IN57 teria sido editada em atendimento ao apelo dos produtores de queijo
Minas, mas certamente, ainda não satisfaz os seus anseios. Entre os condicionantes
estão o de que a produção do queijo artesanal deve concentrar-se em área de Indicação
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Geográfica, área livre de tuberculose e brucelose, envio mensal de análises do leite
em laboratório da Rede Brasileira da Qualidade do Leite – RBQL – para contagem
de células somáticas e bacterianas e implantação de programa de Boas práticas de
Ordenha e de Fabricação.
Outro pormenor ainda observado por Ferreira (2013) é de que houveram algumas
imperícias jurídicas praticadas ao longo da história das “Leis do Queijo”, entre eles
decretos não revogados, portarias, resoluções e instruções normativas que entram em
contradição sobretudo com o Decreto n° 1.255, de 1962 da Presidência da República
(BRASIL, 1962), onde o tempo de maturação é de 10 dias para os queijos artesanais
feitos a partir de leite cru.
Diante das dificuldades de adequar-se a alguma norma específica e com
algumas normas conflituosas para a fabricação dos queijos artesanais, o grupo buscou
compreender melhor sua condição e entendeu que o kochkäse possui um diferencial
no seu processo de fabricação, que é o cozimento, este se dá após o processo de
fermentação do queijinho branco, feito a partir do leite cru. Contudo, não há legislação
para um queijo deste tipo, porém, entende-se que o processo de cozimento equivale a
um processo de pasteurização pelas temperaturas elevadas atingidas, cerca de 75°C.
Portanto, levando-se em conta a complexidade para a regulamentação de queijos
feitos a partir de leite cru (com menos de 60 dias de maturação) no Brasil, tem se
buscado, através da elaboração de um Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade
para o queijo Kochkäse a permissão para a sua comercialização legal.
Após encontros mensais entre produtores da região de Blumenau, ao longo do
segundo semestre de 2015, chegou-se a uma proposta de Regulamento Técnico e o
mesmo foi apresentado para órgãos de fiscalização em um evento organizado com o
intuito de sensibilizar estes atores para empreender esforços na formalização desse
documento, bem como aprovação futura.
Este trabalho tem o objetivo de discursar a cerca da proposta de Regulamento
construída até o momento e as discussões e impressões do grande grupo de trabalho
que se formou no encontro mencionado.

2. METODOLOGIA
Um grupo formado por produtores do queijo, feirantes e técnicos da EPAGRI,
FURB e Prefeitura de Blumenau, formatou, ao longo do segundo semestre de 2015,
um esboço de um regulamento que tinha o objetivo de ser um princípio norteador
das normas de fabricação e das características e padrões que o kochkäse precisará
ter ao chegar ao consumidor final.
Após a construção preliminar do Regulamento, uma ação efetuada foi a realização
de uma primeira reunião com um grupo expandido de técnicos da Vigilância Sanitária e
dos Sistemas de Inspeção Municipal, Estadual e Federal dos municípios onde o kochkäse
tem produção e consumo. Esse encontro ocorreu no dia 30 de maio de 2016 e, ao
longo do dia, houve apresentações sobre um histórico do projeto do queijo, normativas
brasileiras, resultados microbiológicos e físico-químicos encontrados em amostras
coletadas no ano de 2016, introdução do conceito de Indicação Geográfica, apresentação
da proposta preliminar de Regulamento seguida por discussões e encaminhamentos.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como documento norteador para a elaboração do regulamento para o kochkäse,
utilizou-se o regulamento do queijo artesanal serrano (LAGES, 2014). Desta forma,
observaram-se algumas diferenças no processo produtivo. A criação extensiva da
pecuária no planalto catarinense permite que o bezerro finalize a ordenha. Este
procedimento não é comum na região do Vale do Itajaí, ao contrário, na maioria
das propriedades, mesmo o colostro é ordenhado previamente e depois oferecido ao
bezerro. Neste caso, o bezerro não mama na sua progenitora e, após o nascimento, não
é permitido o contato. É possível afirmar que os processos manuais e mecânicos de
ordenha não possuem a mesma eficiência que o realizado pelo próprio bezerro. Outra
diferença é em relação ao período de maturação, ausente no caso do kochkäse.
Durante a elaboração e construção coletiva do Regulamento, ao longo do segundo
semestre do ano de 2015, o respeito ao saber fazer foi uma das premissas, neste
sentido, o grupo definiu como kochkäse: “este nome se dá pela origem alemã e significa
queijo cozido. Queijo kochkäse é o produto elaborado, na propriedade de origem do
leite ou não, a partir do leite cru ou pasteurizado, obtido após processo fermentativo
do queijinho branco e cozimento, temperado ou não”.
Também foi possível estabelecer, com base em alguns ensaios físico-químicos,
que o queijo kochkäse é um queijo de alta umidade, desnatado e com teor de gordura
nos sólidos totais de até 10,0%.
O uso do bicarbonato de sódio, utilizado por alguns produtores, ficou estabelecido
como optativo, devendo, contudo, estar presente como informação ao consumidor no
rótulo. De uso não obrigatório, durante o processo de cozimento, ficaram a banha, a
manteiga e a nata. Porém, considerou-se proibitivo o uso de margarina ou óleo para
este mesmo fim. O grupo considerou que a margarina e o óleo não faziam parte do
cotidiano das famílias no passado. Desta forma, o kochkäse perderia um pouco da
sua maior característica: um produto totalmente artesanal.
Considerou-se o queijinho branco feito a partir de leite desnatado cru ou de leite
desnatado pasteurizado como matéria prima para a produção do kochkäse, sendo
necessário, posteriormente, caracterizar a produção do queijinho branco a partir da
ordenha. Por este motivo, na descrição das características distintivas do processo de
elaboração estão todas as etapas descritas a partir do queijinho branco.
No encontro com um grupo de técnicos das Vigilâncias Sanitárias da região,
órgãos de inspeção municipal, estadual e federal todos os pormenores do Regulamento
discutido ao longo do segundo semestre do ano de 2015 foi levantado e uma proposta de
regulamento foi apresentada para provocar discussões e verificar posicionamentos.
Entre os aspectos levantados pelo grupo está a necessidade de estabelecer uma
temperatura mínima de cozimento e o tempo, e que este aspecto esteja claramente
descrito no Regulamento. Atualmente, poucos estudos determinaram que a temperatura
de cozimento atinge 75°C, entretanto, a relação entre tempo e temperatura ideal de
cozimento ainda não está determinada.
Verificou-se que o grupo considera possível a condição do uso de queijinho branco
produzido com leite desnatado cru para produção do kochkäse, desde que o queijinho
branco, nesta condição de produzido com leite cru, seja especificamente direcionado
para a produção de kochkäse, sem venda direta ao consumidor deste tipo de queijinho
branco.
A validade do kochkäse foi discutida, sendo que os técnicos consideram dever
e obrigação do produtor estabelecer um limite para o consumo do queijo e que esta
determinação não precisa aparecer no Regulamento Técnico do produto. Também
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foi debatida a questão do transporte do produto final, alguns técnicos consideraram
imprescindível a determinação das condições para transporte e de temperatura e que
estes aspectos constem no Regulamento.
As especiarias que podem ou não ser usadas no processo de produção também
precisam ficar bem claras no Regulamento.
De maneira geral, o grupo considerou positiva a iniciativa para regulamentação do
queijo, contudo, reconhece-se, pelos apontamentos apresentados, que o grupo optará
pela regulamentação via estado e não municipal. A ressalva que há pelo caminho
via legislação estadual é a procrastinação do processo. Entretanto, o estado de Santa
Catarina tem uma legislação específica que apresenta normas sanitárias para a
elaboração e comercialização de produtos artesanais comestíveis de origem animal e
vegetal, o Decreto n° 3100 de 20 de julho de 1998 (SANTA CATARINA, 1998). Resta saber
se o Decreto n° 3100 se adequa a pequenos produtores rurais e se as determinações
por ele estabelecidas são passíveis de serem cumpridas ou se o produtor se sentirá,
novamente, a margem da legalidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As divergências na forma de interpretação das leis, decretos, portarias, resoluções
e instruções normativas e a falta de compreensão para a singularidade deste queijo
ainda são entraves para o êxito na aprovação do Regulamento.
O Regulamento deverá ser aprovado por órgão de inspeção, seja ele municipal,
estadual ou federal. Durante o encontro de maio, houveram vários pedidos para
encaminhamento via órgão estadual e considera-se que a elaboração de uma legislação
federal que atenda a especificidade do queijo kochkäse está distante de tornar-se
realidade. A nível municipal, cada município da região possui realidade distinta e isso
pode ser um entrave para regulamentação da comercialização.
Dentre os encaminhamentos estabelecidos é a continuidade das discussões a
cerca do Regulamento, com novo encontro previsto para final de agosto de 2016.
A bacia leiteira do Vale do Itajaí já foi considerada uma das mais importantes
do estado de Santa Catarina, mas ao longo dos anos, por uma série de fatores, vem
perdendo sua importância econômica. O que está em jogo agora é a preservação
destas famílias que ainda praticam uma agricultura tradicional, baseada no cultivo de
tubérculos e capineiras e na criação de pequenos plantéis de animais (aves, suínos e
bovinos).
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1 INTRODUÇÃO
As indicações geográficas têm sido cada vez mais fundamentais ao desenvolvimento
econômico e social de determinadas regiões, na medida em que correspondem à
concessão de um direito de propriedade industrial aos produtores e fabricantes de
produtos e serviços de uma região específica.
Além do título concedido pelo Estado, por meio do Certificado de Indicação
Geográfica expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), os produtos
e serviços protegidos por este direito de propriedade industrial trazem consigo uma
série de “certificadores” quanto à sua procedência.
Isso porque, conforme determina a própria Lei de Propriedade Industrial,
são consideradas indicações geográficas os produtos ou serviços que tenham se
tornado conhecidos em determinada região ou cujas qualidades e características
sejam provenientes do meio geográfico em que se encontram. Denota-se, portanto,
que a concessão das indicações geográficas pressupõe a comprovação de inúmeros
requisitos.
No Brasil, em razão das riquezas agrícola e florestal, as indicações geográficas
podem ser um mecanismo crucial para o desenvolvimento de algumas localidades
como a Região Amazônica, cujos recursos naturais possibilitam o crescimento e
aprimoramento de produtos e serviços passíveis de proteção por sua singularidade.
Assim, neste trabalho apresentar-se-á as indicações geográficas (tanto concedidas,
como em tramitação) localizadas dentro do escopo da Região Amazônica, bem como
demonstrar-se-á como esse título de propriedade industrial vem influenciando o
crescimento e desenvolvimento desses locais.

2 METODOLOGIA
O método de pesquisa adotado foi o indutivo e as técnicas de pesquisa utilizadas
foram as bibliográficas e documentais. Buscou-se, primordialmente, as informações
disponíveis no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a respeito das
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Indicações Geográficas em andamento ou já concedidas. Esta pesquisa limitar-se-á à
análise dos pedidos de registro de Indicações Geográficas na Região Amazônica, com
o objetivo de demonstrar a importância do direito de propriedade industrial para o
desenvolvimento desta região.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em um contexto mercadológico saturado de produtos, a inovação torna-se um
fator primordial da estratégia das empresas. Uma destas estratégias inovadoras consiste
na Indicação Geográfica - IG (GOLLO; DE CASTRO, 2008).
Sendo uma das modalidades de proteção da Propriedade Intelectual, as IG’s
consistem em nomes geográficos que distinguem produtos ou serviços de seus
semelhantes, uma vez que apresentam características diferenciadas, as quais são
atribuídas à sua origem geográfica, considerando-se tanto fatores naturais, quanto
humanos (PIMENTEL, 2012).
Conforme Tonietto (2003), a IG constitui uma forma particular de proteção aos
produtos, a qual busca distinguir, por meio da identificação da sua área de produção,
a origem de um produto. Assim, em meio às relações econômicas globalizadas, as
IG’s permitem proteger as particularidades locais e regionais dos produtos, ao mesmo
tempo em que valorizam e atestam seus níveis de qualidade em relação aos fatores
naturais de uma área delimitada e aos fatores humanos.
Em âmbito Internacional, há diversos tratados sobre o assunto. Um destes
tratados, entre os quais o Brasil é signatário, é o Acordo sobre Direitos de Propriedade
Internacional relacionados ao Comércio - ACDPI (em inglês, TRIPS) (PIMENTEL, 2012).
O Acordo da OMC referente aos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
(TRIPS), conceituaa IG como a indicação que identifica um produto como originário do
território de um país, ou uma região ou localidade desse território, onde a qualidade,
reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem
geográfica.
Na esfera nacional, a Lei nº 9.279/1996 regulamentou a proteção de indicações
geográficas para produtos e serviços (nos artigos 176 a 182) e a Resolução nº 75/2000,
de 28 de novembro de 20003, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI,
estabeleceu os procedimentos de registro (PIMENTEL, 2012).
De acordo com o artigo 182 da LPI: “O uso da indicação geográfica é restrito
aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em
relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade”. Além
disso, o seu parágrafo único determina que as condições de registro das indicações
geográficas serão estabelecidas pelo INPI.
Neste ponto, ressalta-se que atualmente vige a Instrução Normativa n° 25 PR/
INPI, de 21 de agosto de 2013, a qual estabelece as condições para o Registro das
Indicações Geográficas, inclusive em relação ao procedimento interno adotado pela
Instituição no seu processamento.
Existem duas modalidades de IG: a Indicação de Procedência e a Denominação
de Origem. A primeira consiste no nome geográfico que se tornou conhecido como
centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação
de de terminado serviço, enquanto a segunda, o nome geográfico de produto ou
serviço com qualidades que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico,
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considerando-se fatores naturais e humanos. Cada uma das modalidades tem seus
próprios requisitos para a concessão, sendo que uma modalidade não é pré-requisito
para a concessão da outra (PIMENTEL, 2012).
Segundo Gollo e de Castro (2008), a IG coloca a qualidade e a notoriedade dos
produtos como fatores distintivos, “agregando-lhes valor econômico e atribuindo-lhes
reputação e identidade própria, o que os torna mais valiosos” (GOLLO; DE CASTRO,
2008, p.3).
Os mesmos autores afirmam que o resultado da IG é a fidelização do cliente, o
qual passa a identificar o produto registrado como de qualidade e com características
locais, peculiares a um determinado lugar. Assim, o produto com IG destaca-se em
meio à competitividade tanto em âmbito nacional quanto internacional, “uma vez que
o certificado projeta imagem associada às virtudes e à tipificação, promovendo uma
garantia institucional da qualidade, reputação e identidade”. Ademais, a IG pode ser
considerada uma forma de resguardar o consumidor, pois este comprará um produto
original e protegido (GOLLO; DE CASTRO, 2008, p.4).
Conforme Druzian e Nunes (2012, p.415), “uma IG pode resultar em impactos
positivos tanto no setor primário (cultivo), secundário (transformação) como terciário
(consumo do produto e de produtos secundários devido ao aumento do turismo)”.
No que concerne ao pedido de registro de Indicação Geográfica perante o INPI,
o requerente deverá apresentar o requerimento, constando o nome geográfico e a
descrição do produto ou serviço, a comprovação de legitimidade (associações, institutos
e pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do
nome geográfico), o regulamento de uso do nome geográfico, a delimitação da área
geográfica e o logotipo da IG (quando tiver), além de procuração e o comprovante de
pagamento da retribuição (art. 6º, IN 25 PR/INPI).
Além dessa documentação, o requerente igualmente precisa cumprir determinadas
condições para o registro de IG em relação à Indicação de Procedência e à Denominação
de Origem junto ao INPI. O pedido de IG de Indicação de Procedência deverá apresentar:
os documentos comprobatórios de que o nome geográfico tenha se tornado conhecido
como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação de serviço;
documento que comprove estar os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos
na área geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de produção
ou prestação do serviço; entre outros (art. 8°, IN 25 PR/INPI).
Por outro lado, em se tratando de pedido de IG de Denominação de Origem o
requerente também deverá apresentar: elementos que identifiquem a influência do
meio geográfico, na qualidade ou características do produto ou serviço, que se devam
exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e
humanos; um documento que comprove estar os produtores ou prestadores de serviços
estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades
de produção ou de prestação do serviço; entre outros (art. 9°, IN 25 PR/INPI).
Passando-se ao escopo deste trabalho, estudar-se-á especificamente as Indicações
Geográficas provenientes da Região Amazônica, utilizadas como forma de promoção
e desenvolvimento dessas regiões. A Amazônia é fonte de inúmeros produtos com
potencial a ser explorado de forma juridicamente correta em prol do desenvolvimento
econômico tanto local como nacional. A utilização das Indicações Geográficas “traria
bons resultados em termos de desenvolvimento socioeconômicos para a região, atraindo
empresas e também estimulando as já existentes, e consequentemente haveria a criação
empregos e infraestrutura básica”. (WANGHON; COSTA, 2004, p.6).
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Em 1953, através da Lei 1.806, a Amazônia Brasileira passou a ser denominada
Amazônia Legal e teve a incorporação de parte dos Estados do Maranhão e de Mato
Grosso. Com a Constituição Federal de 1988 foi criado o Estado do Tocantins e os
territórios federais de Roraima e do Amapá foram transformados em Estados Federados.
De acordo com o IPEA (2008) a Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do
território brasileiro e engloba a totalidade de oito estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de parte do Estado do Maranhão,
perfazendo 5,0 milhões de km².
Em busca junto ao website do INPI, foi possível verificar que nem todos os
Estados pertencentes à Região Amazônica possuem pedidos de IG. Os Estados de
Roraima, Rondônia e Amapá, pertencentes à Região Norte, e os Estados do Maranhão
e Mato Grosso, pertencentes à Amazônia Legal, não possuem pedidos de registro de
indicações geográficas. Foram localizados pedidos dos Estados do Acre, Amazonas,
Pará e Tocantins, sendo que todos referem-se a IG’s de Indicação de Procedência,
conforme quadro abaixo:
Quadro 1 - Indicações Geográficas da Região Amazônica
Nº

Indicação
Geográfica

Depósito

Requerente

Produto/
Serviço

Situação

AMAZONAS

BR402012000003-9

BR402015000001-0

Rio Negro

Maués

Cooperativa das
pescadoras e pescadores
Peixes
24/04/2012 de Peixes Ornamentais
ornamentais
do Médio e Alto Rio
Negro – ORNAPESCA

Registro
concedido
(09/09/2014)

Associação dos
Guaraná da
Pedido
Produtores de Guaraná espécie Paullinia
06/02/2015
publicado
da Indicação Geográfica cupana Var.
(22/03/2016)
de Maués
Sorbilis

ACRE
BR402015000002-9

Cruzeiro do
Sul

Central das Coop. dos
Prod. Familiares do Vale
16/10/2015
do Juruá – CENTRAL
JURUÁ

Farinha de
Mandioca

Exigência
(17/05/2016)

PARÁ
BR402014000010-7

Município de
04/11/2014
Tomé Açu/PA

Associação Cultural e
Fomento Agrícola de
Tomé-Açu

Cacau
Agroflorestal de
Tomé-Açu

Depositado

IG200401

Água Mineral
Natural Terra 05/01/2004
Alta

Águas Cristalinas
Ind. e Com. de Prod.
Alimentícios Ltda

Serviços
auxiliares de
águas minerais
e gasosas

Arquivado
(11/07/2006)

IG200402

Água Mineral
Natural Terra 05/01/2004
Alta

Águas Cristalinas
Ind. e Com. de Prod.
Alimentícios Ltda

Águas minerais
e gasosas,
engarrafamento

Arquivado
(11/07/2006)

Associação dos Artesãos
em Capim Dourado da Artesanato em
18/05/2009
Região do Jalapão do Capim Dourado
Estado de Tocantins

Registro
concedido
(30/08/2011)

TOCANTINS
IG200902

Região do
Jalapão do
Estado do
Tocantins

Fonte: Autoria Própria (2016).
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A IG da Água Mineral Natural Terra Alta, apesar de constar no quadro acima,
não será objeto de análise, tendo em vista que foi arquivada no ano de 2006, isto é,
não chegou a sequer ser analisada (concessão ou indeferimento).
Conforme demonstrado na tabela acima, é possível verificar que o registro de
Indicações Geográficas da Região Amazônica vem aumentando paulatinamente. Até
o presente momento existem duas IG’s de Indicação de Procedência, sendo uma na
Região do Jalapão Estado do Tocantis, referente ao artesanato de Capim Dourado,
a qual foi depositada no ano de 2008 e concedida em 2011. A segunda é de Rio
Negro no Estado do Amazonas, relativa a peixes ornamentais, depositada em 2012 e
concedida em 2014.
As Indicações Geográficas de Maués/AM (Guaraná da espécie Paullinia cupana Var.
Sorbilis), Cruzeiro do Sul/AC (Farinha de mandioca) e do Município de Tomé Açu/PA
(Cacau Agroflorestal de Tomé-Açu) foram depositadas entre os anos de 2014 e 2015 e
estão em andamento junto ao INPI, em diferentes estágios do exame.
No caso do Capim Dourado (nome científico: Syngonanthus nitens), por exemplo,
possivelmente o mais famoso de nosso país em relação à Região Amazônica, esses
fios dourados brotam em diversos locais, dentre Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e
são utilizados como matéria-prima para a confecção de bijouterias, bolsas e objetos de
decoração. Esta arte de transformar os fios dourados em artesanato surgiu pelos índios
Xerente, em meados de 1920, e é passada de geração em geração nas comunidades do
Jalapão, sendo que “a produção de tais peças artesanais é a principal fonte de renda
de centenas de famílias” (CERRATINGA).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo presente trabalho buscou-se apresentar, num primeiro momento, alguns
conceitos e características das indicações geográficas e importância deste direito
de propriedade industrial para o desenvolvimento e crescimento de determinadas
localidades. Além disso, estudou-se as normas que se aplicam às IG’s, tanto na esfera
federal quanto administrativa, neste caso pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.
Posteriormente, passou-se à análise das Indicações Geográficas da Região
Amazônica em andamento ou já concedidas. Apesar de o número de pedidos de
registro de Indicações Geográficas ainda não ser expressivo na Região Amazônica, é
possível verificar que esta região está gradualmente desenvolvendo-se, ao tornar-se
reconhecida em certas localidades como centro de extração, produção ou fabricação
do produto ou de prestação de serviço, como no caso de sucesso do Capim Dourado,
responsável pela subsistência de diversas famílias na região do Jalapão.
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