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Zonea.mento
, -ECOLOGICO-ECONOMICO (ZEE)

Instrumento de planejamento direcionado para gestão e
.ordenamento territorial, que estabelece medidas e padrões de
proteção ambiental e propõe alternativas de
desenvolvimento. É destinado a assegurar o uso integrado
dos recursos naturais, garantindo a sustentabilidade e a
melhoria das condições de vida da população. Congrega
informações técnicas, políticas, sociais e ambientais de forma
dinâmica, fornecendo aos setores público e privado bases
para o planejamento racional da ocupação de um território.

ZEE influência. da. BR-163

A rodovia BR-163 atravessa a Amazônia Central, uma
das áreas mais importantes do ponto de vista de potencial
econômico, diversidade social, biológica e riquezas naturais
da região ·amazônica. Nela, estão representados os biomas
cerrado e floresta amazônica, um vasto estoque de
biodiversidade e quatro imensas bacias hidrográficas: Teles
Pires, Tapaiós. Xingu e Amazonas.

-
_ Ampliar o nível de conhecimento dos meios físico-biótico,

socioeconômico e cultural da área de influência da rodovia.

Subsidiar a formulação de políticas de ordenarnento do território
da área de influência da rodovia.

Orientar os diversos níveis decisórios para a adoção de políticas
convergentes com as diretrizes de planejamento estratégico da
Amazônia.

Propor soluções de proteção ambiental e de desenvolvimento que
considerem a melhoria da qualidade de vida da população e a
redução dos riscos de perda do patrimônio natural.



- Prod.u.tos
o Projeto BR-163 gerou uma sene de produtos

intermediários, porém necessários, até a finalização de uma
PROPOSTA DE GESTÃO TERRITORIAL. Tais produtos,
disponíveis ao público em geral, são resultantes do
conhecimento adquirido da região, por meio da utilização de
materiais e métodos de pesquisa, assim como do conhecimento
da sociedade local, incorporada durante as diversas consultas
públicas e oficinas de trabalho em municípios-pólo (Altamira,
Itaituba, Novo Progresso e Santarém). Durante essa fase
participativa, foram envolvidos no processo a sociedade civil,
sindicatos, associações, além dos governos municipal, estadual
e federal .

•

Foram realizados os diagnósticos temáticos "Meio
Ambiente e Recursos Naturais" e "Socioeconornia" e a proposta
de "Gestão Territorial", compondo volumes que integram os
dados coletados e analisados pela equipe de pesquisadores e
técnicos das instituições envolvidas ..

Volume I

Traz informações sobre a biodiversidade,
v eg et a ç ão ,g e o m o rf o Io g ia , recursos
minerais, solos, aptidão' agroflorestal do
solo e uso da- terra. É possível observar a
descrição e situação atual dos recursos
naturais. Este volume também
apresenta o resultado do diagnóstico
arqueológico, por meio do qual foram
e n c o n t ra d o 30
arqueológic



Volum.e 11

Aborda os dados sociais e jurídicos. É
composto por 15 capítulos, com temas
como: histórico de ocupação, demografia,
populações indígenas e agricultura de
grande, médio e pequeno porte.

Volum.e 111

Apresenta uma síntese dos Volumes I e
11, fundamentais para a elaboração de uma
proposta de ordenamento territorial. A
integração dos dados ambientais aos

r

" dados sociais gerou propostas de
"~.gesta . rial, descritas em uma

p~~cação à arte



.-LegendQs,----------------~----------------
A proposta de gestão territorial do ZEE BR-163, baseada em microbacias
hidrográficas, consta de 2.841 polígonos e os mesmos estão descritos
segundo as regiões delimitadas no Plano BR-163 Sustentável.

.- Cená.rios
Resultante do trabalho de 30 técnicos das instituições envolvidas e ONGs

convidadas, foi elaborado o trabalho intitulado "Cenários 2020 para a área
de influência da rodovia BR-163". O trabalho aponta caminhos e
descaminhos para a região, baseados tanto nas informações coletadas
durante a realização do ZEEBR-163, como em entrevistas e experiências do
grupo de trabalho.

O projeto ZEE BR-163 foi desenvolvido a partir da utilização do Sistema de
Informação Geográfica (SIG). Os arquivos digitais estão disponíveis em'
"Iayers" individuais, que podem ser utilizados pelos mais diversos usuários
que detenham o domínio de utilização dessa ferramenta .

.- Reme Pa.ge
Para difundir de forma ampla os produtos e resultados do projeto, foi
construído o Portal ZEE BR-163 (http://zeebr163.cpatu.embrapa.br), que
contém mapas, fotos, documentos e arquivos vetoriais compatíveis com o
Sistema de Informação Geográfica (todos disponíveis para download) .

.- CO-Rem
Foram gerados 3 CDs referentes ao ZEE BR-163:
-CD-ROM com o resumo dos diagnósticos temáticos.
-. CD-ROM contendo a base de arquivos vetoriais, textos e mapas.
- CD~ROMcom sistema de visualização e manipulação de dados vetoriais,

utilizando a plataforma TERRA VIEW, software livre desenvolvido pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (lnpe).

-- Quem fez e ZEE da. BR-163

• o ZEE da BR-1 63 foi desenvolvido por
especialistas que conhecem a realidade local,
vinculados a instituições que têm credibilidade
para executar trabalhos que envolvam um
aporte significativo de conhecimento, são
elas:

• Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa Amazônia Oriental)

• Agência de Desenvolvimento da
Amazônia (ADA)

• Departamento Nacional de Produção.'
Mineral (DNPM)

• Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (lBGE)

Museu Paraense Ernflio Goeldi (MPEG)
• Serviço Geológico do Brasil (CPRM)
• Sistema de Proteção da Amazônia

(Sipam)
• Universidade Federal do Pará (UFPA)
• Também participaram do projeto a

Secretaria de Meio Ambiente do Estado do
Pará (Sema-PA) e o Ministério do Meio
Ambiente (MMA), por meio do consórcio ZEE
Brasil. Os resultados do ZEE foram
submetidos à discussão da sociedade local e
regional, com realização de consultas públicas
em municípios da região e da capital do
Estado, Belém.
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