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APRESENTAÇÃO 

O presente relatório é uma síntese da Oficina Institucional de Apresentação do Zoneamento 

Ecológico Econômico – ZEE-PR, Fase Litoral, que visa dar conhecimento a sociedade dos trabalhos 

executados até o momento, e ainda, ouvir sugestões de melhorias dos presentes a fim de tornar mais 

consistente o programa contribuindo com o desenvolvimento sustentável do estado do Paraná. Esta 

oficina foi realizada dia 09/12/2011, no Theatro Municipal de Antonina, na cidade de Antonina – Litoral 

Paranaense. 

O ZEE é o instrumento técnico e político para planejamento e regulação do território, o qual 

possibilita a integração das informações ambientais, sociais e econômicas por meio de zonas com 

características específicas que apresentam potencialidades, aptidões, fragilidades e limitações quanto às 

recomendações e restrições de uso. 

A elaboração do ZEE demanda um efetivo esforço de compartilhamento interinstitucional, 

destinado à integração das ações e políticas públicas territoriais, bem como a articulação com a sociedade 

civil, congregando interesses em torno de um pacto pela gestão do território. 

É esperado do ZEE a instrumentalização técnica de informação sobre o território; a ocupação 

racional e o uso sustentável dos recursos naturais; a identificação e categorização de potencialidade e 

vulnerabilidade do território; e o aumento da eficácia da intervenção pública na gestão do território. 

Na Oficina de Apresentação do Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE-PR, Fase Litoral 

participaram representantes das seguintes entidades (Anexo 1): AAT, ADEMADAN, ÁGUAS PARANÁ, 

AMPP, APPA, CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA, CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO 

PARANÁ, CHEFIA DE GABINETE DE ANTONINA, CMDR ANTONINA, COLIT, COPEL, CR 

ALMEIDA S/A, DER, EMATER, EMATER REGIONAL DE MATINHOS, EMBRAPA FLORESTAS, 

IAP/DIBAP, IAPAR, ICMBIO/PN SAINT HILAIRE, IPARDES, IPE/SP, ITCG, JORNAL TRIBUNA 

DO LITORAL, LABTRANS/UFSC, LACTEC, MADE/UFPR, MATER NATURA, MINEROPAR, 

ODETUR, POLÍCIA AMBIENTAL, POLÍCIA MILITAR, PREFEITURA DE ANTONINA, 

PREFEITURA DE GUARAQUEÇABA, PREFEITURA DE PONTAL DO PARANÁ, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, SANEPAR, SEBRAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DE ANTONINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ANTONINA, 
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SEDU/PARANACIDADE, SEIL, SEMA, SPVS, THEATRO MUNICIPAL DE ANTONINA, UFPR, 

UFPR LITORAL, UFSC, USP, E POPULAÇÃO INTERESSADA EM GERAL.  

 

ABERTURA 

A mesa de abertura do evento foi composta pelo Sr. Amilcar Cavalcante Cabral, Diretor 

Presidente do Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG); pela Sra. Gislene Lessa, Diretora de 

Geociências do ITCG; e representando todos os prefeitos presentes dos municípios do litoral, o Sr. Carlos 

Augusto Machado, Prefeito de Antonina (Figura 1 e 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 e 2 – Mesa de abertura da Oficina Institucional de Apresentação do Zoneamento Ecológico 
Econômico – ZEE, Fase Litoral, Antonia, Paraná. 

 

O Sr. Amilcar Cavalcante Cabral fez uso da palavra. Em primeiro lugar, deu as boas vindas aos 

interessados na apresentação do ZEE-PR, fase Litoral e agradeceu ao Prefeito de Antonina pelo apoio 

prestado na logística do evento.  Salientando a importância do Zoneamento Ecológico Econômico, ZEE-

PR, fase Litoral realizado, e afirmou que o mesmo contribuirá para o desenvolvimento sustentável do 

Estado do Paraná. Além disso, salientou que o ZEE é um Programa que tem prioridade dentro no atual 

plano de governo, tendo em vista que já se discute zoneamento no Paraná desde 1995. O ZEE é uma 

importante ferramenta de planejamento que poderá ser utilizada por todas as instituições, sendo elas 

estaduais, municipais e até da iniciativa privada para a implementação de projeto que visam de fato um 

desenvolvimento sustentável. Ressaltou ainda que o ZEE tem caráter orientativo, desenvolvido por uma 

equipe de técnicos do Estado e de instituições parceiras. Portanto, o zoneamento apresentado é um 
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trabalho técnico-científico que subsidiará as políticas públicas do Estado nas áreas econômica, social e 

ambiental. 

 

OBJETIVOS DA OFICINA INSTITUCIONAL 

A Oficina Institucional de Apresentação do Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE-PR, Fase 

Litoral, teve como objetivo principal tornar público os resultados dos trabalhos executados até o momento 

pela Comissão Executora do ZEE. 

 

APRESENTAÇÃO DO ZEE-PR, FASE LITORAL 

A apresentação do ZEE-PR, fase Litoral foi realizada pelo Professor Dr. Jurandyr Luciano 

Sanches Ross (Figura 3 e 4), que desempenha o papel de orientador técnico-científico da Comissão 

Executora do ZEE. 

O Professor Dr. Jurandyr saudou os presentes e explicou que a Oficina Institucional faz parte do 

processo de construção do zoneamento. Salientou que os resultados alcançados até o momento são 

consequências do apoio governamental, do Decreto n. 7750 que cria uma comissão para desenvolver o 

ZEE, da equipe técnica interinstitucional qualificada, e a existência de bases cartográficas e temáticas 

disponíveis nas instituições do Estado e que foram disponibilizadas para o trabalho. Lembrou que o ZEE 

não é somente um mapa de zonas, mas sim estudo complexo que resulta em uma grande quantidade de 

mapas temáticos acompanhados por relatórios e banco de dados digital. Assim, explicou no que consiste 

um ZEE, sua origem e objetivos. 

Na sequência, o Professor Dr. Jurandyr apresentou a metodologia aplicada no ZEE-PR, fase 

Litoral, esclarecendo os aspectos da geodiversidade, da socioeconômica e do potencial jurídico-

institucional. Posteriormente apresentou os resultados alcançados com o ZEE-PR, fase Litoral, 

salientando a fase de diagnóstico e de prognóstico, que resultaram em dois grandes produtos: o mapa de 

unidades de referencia para o zoneamento, e o mapa de zoneamento propriamente dito. Para cada uma das 

zonas delimitadas, segue as recomendações de uso, frisando a fragilidade/potencialidade das mesmas, 

bem como a potencialidade existente. 
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Figura 3 e 4 – Orientador técnico-científico da Comissão Executora do ZEE-PR 

 

O Professor Dr. Jurandyr explicou cada uma das zonas existentes no mapa de prognóstico do ZEE, 

sendo as mesmas: zona de proteção dos mananciais, zona protegida por legislação específica, zona de 

expansão para UCs de proteção integral, zona urbana, zona de desenvolvimento de uso consolidado 

(expansão urbana/infraestrutura), e zona de desenvolvimento (expansão urbana/infraestrutura). 

Após, finalizou a apresentação e abriu para esclarecimentos, perguntas e sugestões dos presentes. 

 

ESCLARECIMENTOS, PERGUNTAS E SUGESTÕES 

Após a apresentação dos resultados do ZEE-PR, fase Litoral pelo Prof. Dr. Jurandyr Ross, foi 

aberto aos participantes uma sessão de esclarecimentos/perguntas e sugestão de melhorias para o 

Zoneamento Ecológico-Econômico. 

Segue abaixo os esclarecimentos/perguntas e sugestões propostas pelos participantes, com nome, 

instituição e contato para um retorno após a oficina, caso a necessite um esclarecimento mais 

aprofundado. 
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É importante salientar que todos os esclarecimentos/perguntas e sugestões foram lidos e 

respondidos pela Comissão Executora do ZEE com o auxílio do Professor Dr. Jurandyr. 

 

Sugestões 
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Esclarecimentos/Perguntas 
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TÓPICOS IMPORTANTES DAS RESPOSTAS DA EQUIPE EXECUTORA DO 

ZEE-PR E DO PROFESSOR DR. JURANDYR ROSS 

 

- O Zoneamento Ecológico Econômico pode ser trabalhado de duas formas: como um documento de 

orientação, indicativo, ou seja, um documento de consulta para ser utilizado pela comunidade em geral, 

pelas empresas, prefeituras e demais órgãos públicos e privados. A outra forma de trabalho é o ZEE se 

tornar lei – normativo. Assim transforma-se em um instrumento punitivo, ou seja, qualquer ação que não 

esteja de acordo com o previsto pelo ZEE, haverá punição. Ainda está em discussão se o ZEE-PR será 

orientativo ou normativo. Inclusive é possível que se torne uma resolução da SEMA com demais 

secretarias de Estado que tenha mais interesse na questão ambiental e questão econômica. 

 

- Sobre a regularização fundiária, é importante salientar que este problema não vai ser resolvido pelo 

Programa ZEE. Existem algumas considerações sobre isso no relatório final do ZEE-PR, fase Litoral. 

 

- O código florestal é muito importante para o ZEE, bem como as demais leis e decretos que abordam a 

questão ambiental. Caso o mesmo seja aprovado, revisões serão necessárias no ZEE. Além disso, 

salienta-se que outros instrumentos também foram considerados, tais como: zoneamento do litoral de 

1989, zoneamento das APAS de Guaraqueçaba e Guaratuba. 

 

- No ZEE-PR, fase Litoral, não existe uma zona específica para atividades de exploração agropecuária. 

Nas recomendações das zonas existentes existe a indicação de quais seriam os melhores cultivos, as 

restrições (exemplo de agroquímicos), ou seja, não existe uma zona específica, mas sim as atividades 

agropecuárias inseridas em todas as zonas. 

 

- Conflito urbano na APA de Guaratuba: houve esclarecimento por parte de representantes da Prefeitura 

Municipal. 

 

- O Plano diretor dos municípios é o terceiro nível de gestão territorial, ou seja, existe o zoneamento do 

Brasil (primeiro nível – federal), zoneamento dos estados (segundo nível – estadual), e por fim, os planos 
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diretores, que por sua vez não pode estar em desconformidade com as leis e com o zoneamento do estado. 

Salienta-se que os planos diretores podem ser nivelados ao que o zoneamento do estado estabelece ou 

mais rigorosos. Os mesmos são elaborados em uma escala de detalhe, ou seja, é possível verificar cada 

habitação, ruas, propriedades. O zoneamento é mais genérico, não trabalha diretamente com o município. 

 

- Disponibilidade hídrica foi considerada no ZEE, e pode afirmar que o Litoral tem uma excelente 

disponibilidade hídrica, aproximadamente 1,2 metros cúbicos por segundo. 

 

- Quanto a questionamentos sobre novas rodovias, é pertinente salientar que o ZEE enviou ofícios para as 

Secretarias e Órgãos pertinentes e não obteve respostas. Sendo assim, considerou somente os projetos que 

chegaram até o departamento de ZEE e que seriam efetivados nos próximos anos, ou seja, projetos 

oficiais do Estado. 

 

- A Comissão Executora do ZEE é multidisciplinar e interinstitucional para contemplar tanto a parte 

ambiental, quanto econômica e social.  

 

- A documentação do ZEE-PR, fase Litoral, será disponibilizada para a população assim que os relatórios 

temáticos estiverem finalizados. 

 

- O ZEE não substitui nenhuma legislação e muito menos os relatórios de impacto ambiental e processos 

de licenciamento.   
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IMAGENS DA OFICINA INSTITUCIONAL DE APRESENTAÇÃO DO  

ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO – ZEE-PR, FASE LITOR AL EM 

DIFERENTES MOMENTOS DA DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 e 6 – Membros da Comissão Executora do ZEE-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 e 8 – Participantes da Oficina Institucional de Apresentação do ZEE-PR, fase Litoral 
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Figura 9 e 10 – Participantes da Oficina Institucional de Apresentação do ZEE-PR, fase Litoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Participantes da Oficina Institucional de Apresentação do ZEE-PR, fase Litoral 
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ANEXO 1 – LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA INSTITUCIONA L DE 

APRESENTAÇÃO DO ZEE-PR, FASE LITORAL 
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