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Boletim Informativo nº. 02
Programa de Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Paraná
Por meio deste informamos as atividades desenvolvidas no Programa ZEE-PR durante o
segundo trimestre (maio, junho e julho) de 2011:
1) Inclusão de novas instituições na Comissão Executora do ZEE, sendo: Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Logística, Embrapa Florestas, Instituto Meteorológico Simepar e Secretaria
de Turismo. Está sendo oficializada a participação da Companhia Paranaense de Energia,
Companhia de Saneamento do Paraná e Serviço Florestal Brasileiro.

2) Primeiro encontro técnico entre a Comissão Executora do ZEE e o Prof. Dr. Jurandyr
Luciano Sanches Ross ocorreu nos dias 11 e 12 de maio. Na oportunidade foi apresentado o
histórico do ZEE-PR, apresentadas as instituições envolvidas no Programa e as atividades
desenvolvidas pela Comissão Executora até a data. Além disso, com cada subgrupo de trabalho,
iniciou-se a discussão dos indicadores e fatores condicionantes adequados para o Estado do
Paraná e as particularidades para a região litorânea.

3) Em função da necessidade de elaboração do diagnóstico físico-biótico e socioeconômico do
Estado do Paraná, a Comissão Executora do ZEE solicitou a Copel uma palestra sobre a matriz
energética do Estado do Paraná. Esta ocorreu no dia 03 de junho, sendo proferida por Thulio
Cícero Guimarães Pereira e Rosicler do Rocio Brustolin.

4) Segundo encontro técnico entre a Comissão Executora do ZEE e o Prof. Dr. Jurandyr
Luciano Sanches Ross ocorreu nos dias 14 e 15 de junho. Neste encontro foram apresentados
pelos integrantes do IPARDES na Comissão Executora do ZEE, alguns dados socioeconômicos
atualizados para o litoral paranaense e o Zoneamento do Litoral Paranaense de 1989
desenvolvido pela mesma instituição. Na sequência o Instituto das Águas apresentou a realidade
hídrica do recorte geográfico já mencionado.
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No decorrer do encontro discutiu-se a metodologia adotada no Zoneamento do Litoral
Paranaense de 1980 e a melhor maneira de atualizá-lo. Além disso, os subgrupos de trabalho
apresentaram as informações cartográficas do litoral para avaliação dos dados existentes e suas
particularidades.

5) No restante do mês de junho e início do mês de julho, os subgrupos de trabalho continuaram
desenvolvendo e/ou atualizando material cartográfico das temáticas a serem utilizadas no ZEE.

6) Terceiro encontro técnico entre a Comissão Executora do ZEE e o Prof. Dr. Jurandyr
Luciano Sanches Ross ocorreu nos dias 13 e 14 de julho. Neste encontro foi realizada uma visita
técnica ao litoral paranaense para reconhecimento da área. Posteriormente foram avaliados os
materiais cartográficos mencionados no item 5.

7) Atualmente, a Comissão Executora do ZEE está finalizando produtos cartográficos para a
elaboração de uma primeira versão do zoneamento para o litoral do Paraná. Além disso, está
participando das discussões sobre a instalação das novas infraestruturas previstas no litoral do
Estado.
8) Paralelamente as atividades do ZEE, o projeto de uso e cobertura do solo do Estado do
Paraná, ano base 2005/2006 (Figura 1) está sendo continuado:
- Folhas concluídas (fase 1 e 2): 175
- Folhas em andamento (fase 1): 12
- Folhas não corrigidas: 147
Ressalta-se que a equipe do ITCG responsável pela continuidade deste projeto está sendo
auxiliada por técnicos do Serviço Florestal Brasileiro e IPARDES.
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Figura 1 – Situação atual do projeto de uso e cobertura do Estado do Paraná, ano base
2005/2006

Equipe do ZEE/ITCG
Curitiba, 11 de agosto de 2011.
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