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Grupo de Trabalho de 
Nomes Geográficos do 

IBGE 

Diretoria de Geociências



CONCEITOS

topônimo padronizadoNOME 
GEOGRÁFICO

Conjunto (atributos):

Etnográfico (cultural)

Etimológico (lingüístico)

Histórico (nome e pertinência)

Referenciado geograficamente

Inserido num contexto temporal



• Os nomes geográficos                    

• patrimônio cultural,

• refletem o histórico dos  padrões de ocupação,

•  diversidade lingüística, 

• qualidade para as informações cartográficas. 



Os nomes geográficos, em 
conjunto com o 
posicionamento 

espacial, são requisitos 
fundamentais para a 

qualidade do 
mapeamento de 

referência do país e das 
bases geo-espaciais.

OBRAS E EDIFICAÇÕES

HIDROGRAFIA

LOCALIDADES

LIMITES

SISTEMA DE TRANSPORTES

VEGETAÇÃO

HIPSOGRAFIA

NOMES 
GEOGRÁFICOS



GRUPO DE PERITOS DAS NAÇÕES UNIDAS EM 
NOMES GEOGRÁFICOS – GPNUNG

 Ligado ao  Conselho Econômico e Social da ONU

 Criado em  1959,
 Promove a padronização de nomes geográficos 
- nacional e  internacional - países membros da ONU,
Conferência das Nações Unidas - e a 
padronização de nomes geográficos -  resoluções 
Conferências (5/5anos) / Sessões (Peritos),
A publicação dos documentos relevantes das 
Nações Unidas sobre nomes geográficos tem sido 
a preocupação  da UNGEGN, bem como a adoção 
das suas recomendações sobre esta matéria. 



TOPONÍMIA

O termo toponímia           topos que significa lugar 
                                               

                                              onyma que significa nome 

Os nomes geográficos              origem e significado

        importante para o historiador, bem como no mapa     

          importante para o cartógrafo e os usuários em geral
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Há muitos lugares que têm mais do que um nome dentro do 
mesmo País              devemos evitar 

Para prevenir uma compreensão errada                             

       é necessário padronizar a escrita dos nomes geográficos
                         (a nível nacional e internacional)

 Padronização              é o processo de atribuição de um nome
                                a cada lugar, ou cada  acidente geográfico, 
                                incluindo  sua forma  de  escrita  (grafia) e
                                a sua utilização após a sua aprovação oficial.
 

 

 

  

  

  

NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO



 Atribuir nome a um lugar (vila, cidade, monte, rio, etc.), é tão 
importante como o é atribuir nome a uma criança quando 

nasce para que ela seja conhecida. 

 CURITIBA deve seu nome aos pinheirais sem fim que cobriam 
seu território. 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.helsinki.fi/~jhyvonen/PB/A/Araucaria%2520araucana%2520fores-pp.JPG&imgrefurl=http://www.helsinki.fi/~jhyvonen/PB/A/A.html&h=532&w=800&sz=128&hl=pt-BR&start=5&tbnid=qrpg0Q1_1QETFM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/imag
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://walfridoneto.files.wordpress.com/2007/05/araucaria.jpg&imgrefurl=http://walfridoneto.wordpress.com/2007/05/30/curso-de-permacultura-em-curitiba-parana/&h=480&w=640&sz=31&hl=pt-BR&start=6&tbnid=-iIt57m7aH4HAM:&tb


 Tupi, Jê e Guarani – como os Tingüi - usavam a 
expressão coré (pinhão) etuba (muito). 

 Em Guarani, vem da combinação de Kurit (pinheiro) e 
Yba (grande quantidade).

CURITIBA    ( continuação) 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ambienteemfoco.com.br/wp-content/uploads/Extras/jardim_curitiba.jpg&imgrefurl=http://www.ambienteemfoco.com.br/%3Fp%3D889&h=312&w=280&sz=30&hl=pt-BR&start=2&tbnid=rNX0ZaG1OjHCNM:&tbnh=117&tbnw=105&prev=/imag
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.webbusca.com.br/pagam/curitiba/mapa_curitiba.jpg&imgrefurl=http://www.webbusca.com.br/pagam/curitiba/curitiba_mapas.asp&h=440&w=300&sz=28&hl=pt-BR&start=10&tbnid=wxv34CcpAJoSSM:&tbnh=127&tbnw=87&prev=/images


Amstel-dam (barragem no delta do Amstel) 
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•,

GTs  - UNGEGN:

Grupo de Trabalho de Bancos de Dados e Gazetteers;

Grupo de Trabalho de Avaliação e Implementação; 

Grupo de Trabalho de Publicidade e Recursos;

Grupo de Trabalho de Sistemas de Romanização de nomes geográficos escritos em 
alfabeto não romano;

Grupo de Trabalho de Terminologia;

Grupo de Trabalho de Treinamento;

Grupo de Trabalho de Nomes de Países, 

entre outros.



DIVISÕES REGIONAIS/LINGÜÍSTICAS
DO GRUPO DE PERITOS DAS NAÇÕES UNIDAS

 EM NOMES GEOGRÁFICOS
> Divisão da África Central
> Divisão da África Oriental
> Divisão da África Austral

> Divisão Arábica
> Divisão da Ásia Oriental

> Divisão do Sudoeste Asiático e Sueste do Pacífico
> Divisão da Ásia Ocidental

> Divisão Báltica
> Divisão Céltica

> Divisão da China
> Divisão da Europa Central

> Divisão da Europa Ocidental
> Divisão da América Latina
> Divisão dos Países Nórdicos

> Divisão do Reino Unido
> Divisão dos EUA e Canadá

e ...





Questões em padronização de NG

 Adotar ou não as recomendações da ONU

 Nomes modernos versus nomes tradicionais

 Nomes mais aceitos ou nomes em dialetos locais

 Nomes de lugares devem ser regidos pelas mesmas regras 
ortográficas de nomes comuns?

 Que procedimento adotar em áreas multilíngües?

 Países de mesma língua podem cooperar no campo da 
padronização?



• Reativar a área de estudos e publicações sobre Nomes 
Geográficos (NG)

– restaurar os valores sócio-cultural e histórico dos NGs

– estabelecer uma política de geração, manutenção e 
disponibilização de NG para a sociedade

• Reinserir o Brasil entre os países que participam dos GTs da 
ONU sobre o tema

• Criação de Autoridade Nacional no tema

• Criação do Centro de Referência 

• Estabelecer uma Rede de Toponímia

IBGE  - NG - Objetivos Gerais 



• Construção do Banco de Dados de Nomes Geográficos do 
Brasil – BNGB

• Elaboração de Gazetteers

• Desenvolvimento do Sistema de Atualização

• Desenvolvimento  do Sistema de Consulta 

• Construção de parcerias

• Política de Treinamentos

IBGE  - NG - Objetivos Específicos 



REDE DE TOPONÍMIA

INICIATIVAS REGIONAIS / ESTADUAIS / LOCAIS

                           

                 
                   AUTORIDADE ESTADUAL ?
 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://tecnocientista.info/Imagens/applications/PhotoGalleryManager/images/Estrada_Outono.jpg&imgrefurl=http://fenix2005angeleite.spaces.live.com/%3F_c11_BlogPart_BlogPart%3Dblogview%26_c%3DBlogPart&h=768&w=1024&sz=159


Nomes geográficos do Estado do Paraná:

Toponímia passo a passo 


