Boletim Informativo nº. 05
Programa de Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Paraná
Por meio deste informamos as atividades desenvolvidas no Programa ZEE-PR durante os
meses de maio, junho, julho e agosto de 2012:

1) As reuniões mensais com o orientador técnico-científico Prof. Dr. Jurandyr Luciano Sanches
Ross ocorreram nos dias:
- 9 e 10 de maio,
- 13 e 14 de junho,
- 11, 12 e 13 de julho,
- 8 e 9 de agosto.

2) Nas reuniões técnicas foram definidas as Unidades Ambientais Naturais (UANs) do Estado do
Paraná, as quais são compostas pela combinação dos temas: divisão geológica, compartimentos
geomorfológicos, dinâmicas dos solos, vulnerabilidade geomorfológica e clinografia. As UANs
servem como recorte geográfico para auxiliar na elaboração dos diagnósticos dos componentes
da geodiversidade e biodiversidade.

3) Para o diagnóstico socioeconômico e do potencial jurídico-institucional, as informações são
analisadas por messorregião, por microrregião e por município, possibilitando assim análises
intra-regionais e inter-regionais.

4) A elaboração dos diagnóstico mencionados possibilita produtos preliminares do ZEE-PR,
previstos para dezembro de 2012. Serão mapas temáticos na escala 1:250.000.

5) As indicações dos representantes institucionais nas Comissões Coordenadora e Executora do
ZEE foram publicadas no Diário Oficial por meio da Resolução Conjunta SEMA/ITCG
n.007/2012.
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6) Foi contratada prestadora de serviço especializada em cartografia temáticas para a elaboração
dos layouts dos mapas para a publicação do ZEE-PR, fase Litoral. Tal contratação justifica-se
uma vez que cada autor elaborou mapas referentes ao tema trabalhado, resultando em diversos
mapas sem padronização.

7) Foi elaborada a logomarca do ZEE-PR, que passa a ser válida como a identidade visual do
Programa. A mesma pode ser visualizada no cabeçalho deste informativo.

8) Das peças de divulgação do ZEE-PR estão em fase de execução: um folder explicativo do
Programa e banners de apresentação da metodologia e dos resultados já alcançados.

9) Está em fase de elaboração a diagramação do volume de impressão dos resultados do ZEEPR, fase Litoral.

10) Está em elaboração termo de cooperação técnica entre o Ministério do Meio Ambiente, por
intermédio da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, e o Estado do
Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o
Instituto de Terras Cartografia e Geociências, visando a elaboração e implementação do ZEE do
Estado do Paraná.

11) Atualmente a Comissão Executora está trabalhando nos diagnósticos do ZEE-PR e também
na viabilização de recursos para continuidade das atividades prevista para a conclusão dos
trabalhos.

Equipe do ZEE/ITCG
Curitiba, 23 de agosto de 2012.
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