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Boletim Informativo nº. 01 

Programa de Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Paraná 
 

As atividades desenvolvidas no Programa ZEE-PR durante o primeiro trimestre de 2011 

foram: 

 

1) Ratificação ou alteração dos indicados para assumirem os postos de membro titular e membro 

suplente na Comissão Coordenadora do ZEE. 

 
2) Indicação de técnicos, por parte das instituições coordenadoras do programa, para a 

Comissão Executora do ZEE. 

 
3) Primeira Reunião da Comissão Executora (31/03/2011): discussão sobre as: 

- demandas de execução do ZEE-Litoral e ZEE-PR; 

- demandas do GT de Crise do Litoral; 

- propostas de finalização do projeto de uso e cobertura do solo do Estado do Paraná 

(ano base 2005); 

- proposta de contratação de consultoria especializada para auxiliar no Programa ZEE. 

 
4) Segunda Reunião da Comissão Executora (06/04/2011): apresentação das diretrizes 

metodológicas do ZEE (Nacional e do Paraná). A título de exemplo de um zoneamento 

finalizado foi apresentado o programa desenvolvido pelo Estado de Minas Gerais. 

 
5) Terceira Reunião da Comissão Executora (08/04/2011): iniciaram-se as discussões sobre os 

indicadores e fatores condicionantes a serem utilizados no ZEE. Os membros da Comissão 

Executora foram divididos em subgrupos temáticos para aprofundar as discussões e análises.  

Os subgrupos que, ao longo do mês de abril, trabalharão nos grandes temas do ZEE e as 

respectivas instituições encontram-se listadas na Tabela 1. Além das discussões temáticas, cada 

subgrupo também avaliará os objetivos específicos contidos no Termo de Referência do ZEE do 

Paraná. Na próxima reunião serão apresentados os resultados obtidos em cada subgrupo. 
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Tabela 1 – Subgrupos temáticos do ZEE 

Tema Instituições Responsáveis  Responsável  

Pedologia EMATER, IAPAR, SEAB, IAP Luis Feitosa e Antonio Lorenzon 

Geomorfologia MINEROPAR, IPARDES Oduvaldo Bessa e Oscar Salazar 

Geologia MINEROPAR, IPARDES Oduvaldo Bessa e Oscar Salazar 

Climatologia IAPAR, Instituto das Águas Rui Biscaia 

Hidrologia Instituto das Águas, SEMA, IAP Nilson Morais 

Biodiversidade IAP, SEMA, IPARDES Gerson Jacobs 

Potencial Produtivo IPARDES, SEAB Oduvaldo Bessa 

Potencial Natural IPARDES, SEAB, ITCG, MINEROPAR, IAP Patrícia Rodrigues 

Potencial Humano IPARDES, SEDU/PARANACIDADE, SEMA Robson Dalla Vecchia 

Potencial Institucional SEDU/PARANACIDADE, ITCG Robson Dalla Vecchia 

 

6) A contratação do consultor Prof. Dr. Jurandyr Luciano Sanches Ross encontra-se em trâmite. 

Sua contratação se justifica em função de apresentar notório saber em gestão territorial aplicada 

ao ZEE; atua nas áreas de geomorfologia, cartografia, gestão ambiental, zoneamento ecológico 

econômico e planejamento ambiental; suas atividades geocientíficas incluem pesquisa, ensino e 

consultoria; é autor de vários livros, tais como: “Ambiente e Planejamento”, “Geomorfologia”, 

e “Ecogeografia do Brasil – Subsídios para Planejamento Ambiental”. 

 

7) Aproveitamos para agradecer a participação e colaboração de todos na retomada do programa 

e esperamos continuar com apoio ao longo do processo de execução e implantação do ZEE. 

Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas diretamente por e-mail 

(camilacunico@itcg.pr.gov.br) ou pelo telefone: 3304-7028. 

 

 

Equipe do ZEE/ITCG 

Curitiba, 18 de abril de 2011. 


