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Boletim Informativo nº. 04 

Programa de Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Paraná 
 

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

de janeiro, fevereiro, março e abril de 2012: 

 
1) Após as Oficinas Institucionais de apresentação dos resultados do Programa ZEE-PR, fase Litoral, nas 

cidades de Curitiba (mês de novembro) e Antonina (mês de dezembro), foram fornecidas aos 

interessados, cópias impressas dos Mapas de Diagnóstico e de Prognóstico, mediante um termo de cessão. 

 

2) As reuniões da Comissão Executora do ZEE-PR retornaram no mês de fevereiro de 2012. 

 

3) Em fevereiro foi renovada a prestação de serviços do orientador técnico-científico da Comissão 

Executora do Programa ZEE-PR, Professor Doutor Jurandyr Luciano Sanches Ross. Já estão em 

andamento as discussões para a aplicabilidade da metodologia de ZEE para o Estado do Paraná como um 

todo. A renovação do contrato se justifica em função de apresentar notório saber em gestão territorial 

aplicada ao ZEE, além de atuar nas áreas de geomorfologia, cartografia, gestão ambiental, zoneamento 

ecológico econômico e planejamento ambiental.  Suas atividades geocientíficas incluem pesquisa, ensino 

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

“Ecogeografia do Brasil – Subsídios para Planejamento Ambiental”. 

 

4) Os relatórios temáticos do ZEE-PR, fase Litoral foram finalizados. Atualmente, os mesmos estão em 

fase de padronização dos termos técnicos, sistematização de linguagem e correção ortográfica, uma vez 

que foram escritos por diferentes especialistas, sendo cada um referente ao seu objeto de pesquisa. Assim, 

constatou-se a necessidade de sistematização desse material para a publicação que será distribuída nas 

Secretarias de Estado, Autarquias, Prefeituras dos municípios do litoral paranaense, instituições parceiras 

na Comissão Executora e demais instituições públicas, privadas e da sociedade civil que necessitarem dos 

resultados obtidos nessa fase de execução do ZEE-PR. Para essa atividade foi contratada, em fevereiro, a 

profissional especializada Eliane Regina Ferretti, que além de Doutora em Geografia, é autora de diversos 

livros na área socioambiental e desenvolve trabalhos de editoração.  
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5) Contratou-se também em março, empresa especializada para realizar a criação do projeto gráfico de 

publicação e das peças de divulgação dos resultados do ZEE-PR, fase Litoral. 

 

6) Nos dias 27 e 28 de fevereiro, foi realizada uma reunião em Brasília, estando presentes os 

representantes do ITCG, da SEMA e do COLIT na Comissão Executora do ZEE e os técnicos da 

Gerência de Zoneamento Ecológico Econômico, da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 

Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. O objetivo da reunião foi a apresentação dos resultados já 

obtidos com o ZEE-PR, fase Litoral, além de esclarecimentos pertinentes. Ficou acordado entre os 

participantes que será desenvolvida ao longo de 2012, uma cooperação técnica entre o MMA e 

SEMA/ITCG para possível auxílio nas demandas do Programa no Estado do Paraná. 

 

6) O Programa ZEE-PR foi contemplado no Contrato de Gestão assinado pelo Governador de Estado. 

 

7) O Programa ZEE-PR passou a fazer parte das discussões sobre financiamento junto ao Banco Mundial. 

 

8) No mês de março realizou-se reunião com o Sr. Josemar Ganho – Coordenador da Secretaria Executiva 

do Núcleo Regional para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Paraná, com o 

objetivo conhecer as propostas e trabalhos desenvolvidos no Núcleo Regional para possíveis parcerias 

com a Comissão Executora do ZEE. 

 

9) Está sendo implantado no ITCG um sistema de mapeamento do uso e cobertura da terra e 

monitoramento ambiental, baseado no sistema TerraAmazon desenvolvido pelo INPE – Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais. Para tal, foi contratada a FUNCATE. Salienta-se que o sistema torna 

mais eficiente o processo de elaboração dos mapas de cobertura e uso da terra, permite análises temporais 

e de monitoramento que não são realizadas até o momento, atende melhor as expectativas de ordem 

gerencial, subsidia tomadas de decisões e disponibiliza informações de ordem geográfica. Nas próximas 

etapas de implantação do sistema, será ofertado curso para capacitação dos técnicos nessa nova 

ferramenta. 
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10) No mês de abril foram encaminhados ofícios para os representantes institucionais na Comissão 

Coordenadora do ZEE-PR e para as instituições parceiras para ratificar ou substituir os indicados na 

Comissão Executora. É pertinente salientar que os nomes indicados serão publicados no Diário Oficial. 

 

11) Atualmente a Comissão Executora está trabalhando na estratégias técnicas e operacionais do ZEE-PR. 

 

 

 

Equipe do ZEE/ITCG 

Curitiba, 26 de abril de 2012. 

 

 

  


