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Boletim Informativo nº. 03 

Programa de Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Paraná 
 

Por meio deste informamos as atividades desenvolvidas no Programa ZEE-PR durante 

os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011: 

 

1) A Comissão Coordenadora do Programa ZEE-PR, instituída pelo Decreto n.7750/2010, foi 

convocada para reunião em 05 de agosto de 2011 para apresentação das atividades 

desenvolvidas pela Comissão Executora do ZEE-PR. Os trabalhos foram aprovados. 

 

2) Produção de documentos enviados ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, Sr. Jonel Nazareno Iurk, sobre a vulnerabilidade ambiental existente entre os rios 

Maciel e Guaraguaçu – litoral do Paraná, recomendando que essa área seja destinada a 

conservação. 

 

3) Em setembro a reunião técnica com o Prof. Dr. Jurandyr Luciano Sanches Ross deu 

sequência na avaliação dos mapeamentos temáticos elaborados e na discussão da interelação de 

cada tema. Posteriormente, foi delimita a primeira versão do ZEE-PR, fase litoral. 

 

4) Durante os meses de setembro e outubro, a Comissão Executora discutiu e elaborou tabelas 

sínteses referentes a cada tema contemplado do ZEE-PR, fase litoral. Nestas tabelas cada grupo 

temático identificou as características gerais, fragilidades, aptidões, restrições de uso, tendências 

e recomendações de uso por zonas anteriormente delimitadas. 

 

5) Em novembro foi realizada a Oficina Institucional de apresentação dos resultados do ZEE- 

PR, fase litoral, no auditório da Emater em Curitiba. Estiveram presentes o Secretário de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sr. Jonel Nazareno Iurk; o Secretário de Estado da 

Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul, Sr. Ricardo Barros; o Diretor Presidente do 

Instituto de Terras, Cartografia e Geociências, Sr. Amilcar Cavalcante Cabral, e outras 

autoridades ligadas ao setor público da esfera estadual e municipal. Esta Oficina teve como 
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objetivo divulgar os trabalhos executados até o momento, além de ouvir sugestões e esclarecer 

dúvidas. 

 

6) Considerando as sugestões recebidas na Oficina Institucional de apresentação dos resultados 

do ZEE- PR, fase litoral, realizada em novembro, a primeira versão do ZEE foi transformada em 

dois mapeamento distintos:  

- Mapa de Diagnóstico: classificado em Unidades de Referência representa uma 

regionalização baseada em informações temáticas utilizadas no processo de caracterização 

física, biótica, ambiental, socioeconômica e jurídico institucional. Esta regionalização serviu de 

base na construção do Mapa de Prognóstico. 

- Mapa de Prognóstico: as Zonas propostas resultam da integração de informações contidas 

nas Unidades de Referência do Mapa de Diagnóstico, por meio de uma síntese considerando o 

enfoque ecológico e econômico. 

 

7) Em dezembro foi a realizada a Oficina Institucional de apresentação dos resultados do ZEE- 

PR, fase litoral, no Theatro Municipal de Antonina. Essa Oficina teve o mesmo objetivo da 

anterior. Foram apresentados os mapas temáticos, Diagnóstico e Prognóstico do ZEE-PR, fase 

litoral. Foram esclarecidas dúvidas e coletadas sugestões.  

 

8) O Departamento de ZEE e a Comissão Coordenadora foi convidada para participar e 

apresentar os resultados já alcançados com o ZEE-PR, fase litoral, no Seminário de ZEE 

promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. O evento ocorreu nos 

dias 12, 13 e 14 de dezembro, com a presença de representantes de diferentes estados brasileiros 

que estão diretamente envolvidos na elaboração do ZEE, além de representantes do Ministério 

do Meio Ambiente. 

 

9) Atualmente a Comissão Executora está finalizando os relatórios temáticos e providenciando a 

publicação do trabalho realizado. 
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10) Paralelamente aos trabalhos do ZEE-PR, fase litoral, 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): 200 folhas 

- Folhas em andamento (fase 1): 14 folhas 

- Folhas não corrigidas: 120 folhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Situação atual do projeto de uso e cobertura do Estado do Paraná, ano base 2005/2006 

 

 

Equipe do ZEE/ITCG 

Curitiba, 21 de dezembro de 2011. 


