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1

APRESENTAÇÃO E CONCEITOS

Há quase meio século, a Conferência das Nações Unidas
sobre o Ambiente Humano, também conhecida como a
Conferência de Estocolmo, colocou os assuntos ambientais
na agenda internacional, disparando o processo de
estabelecimento de ministérios e de leis específicas ao
redor de todo o globo. O Brasil não foi exceção, e, em
1973, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente
da Presidência da República, no âmbito do Ministério do
Interior.
Desde então, de todas as formas de intervenção humana
sobre o funcionamento dos sistemas ambientais, o
padrão de uso do território tem recebido atenção
especial, pois dele depende a sustentação da produção
de recursos essenciais. A orientação da ocupação do solo
urge e tem sido apontada nas conferências internacionais
sobre o meio ambiente, mas ainda persistem lacunas de
conhecimento, metodologias e iniciativas em níveis local
e regional.
No Rio Grande do Sul, o processo de elaboração de um
instrumento de ordenamento territorial em âmbito
estadual tem início com o projeto ZEE-RS, coordenado pela
Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do
Estado do Rio Grande do Sul (SEMA), com financiamento
do Banco Mundial (BIRD), e executado pelo consórcio
Codex Remote / Acquaplan / Gitec Brasil / Gitec GmbH,
contratado para esse fim por meio de processo licitatório.
O Zoneamento Ecológico-Econômico do Rio Grande do Sul
(ZEE-RS) se propõe a desenvolver uma ferramenta clara
para que a sociedade e os empreendedores conheçam
previamente as peculiaridades, vulnerabilidades e
potencialidades do território gaúcho, bem como as
exigências ambientais, antes de se instalarem em um
determinado local ou região.
Além do Termo de Referência específico do projeto, o
processo de elaboração do ZEE-RS também é guiado pelas
“Diretrizes Metodológicas para o Zoneamento EcológicoEconômico no Brasil”, do Ministério do Meio Ambiente
(2006), que, dentre outras coisas, diz:
Essa visão estratégica tem como elemento
central uma preocupação com a retomada do
território enquanto quadro ativo de integração
do arcabouço produtivo, social e ambiental.
Esse resgate busca também, ao se estabelecer
o território como base das demandas sociais,

superar a visão setorial e tornar mais fácil a
compreensão das causas dos problemas a serem
enfrentados e a priorização das ações a serem
implementadas. (BRASIL, 2006)
Já o Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002, que
estabelece os critérios para o Zoneamento EcológicoEconômico do Brasil, em seu Art. 2º, exprime:
O ZEE, instrumento de organização do território,
a ser obrigatoriamente seguido na implantação
de planos, obras e atividades públicas e privadas,
estabelece medidas e padrões de proteção
ambiental destinados a assegurar a qualidade
ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a
conservação da biodiversidade, garantindo o
desenvolvimento sustentável e a melhoria das
condições de vida da população. (BRASIL, 2002)
O ZEE, portanto, consiste em um instrumento de
caráter espacial, ou seja, está intimamente vinculado ao
ordenamento territorial, e considera tanto elementos
físico-bióticos quanto socioeconômicos, de forma a
fornecer uma ferramenta de subsídio à tomada de
decisão.
O presente documento visa apresentar algumas
caracterizações já identificadas na fase de diagnóstico
do ZEE-RS, bem como divulgar e promover o melhor
entendimento sobre seu processo de elaboração, a fim
de fomentar a participação pública.
1.1

Abrangência e escala

Em termos geográficos, o Zoneamento EcológicoEconômico do RS contemplará todos os municípios
do Estado. O grau de detalhamento das informações
que servirão de base para a elaboração do ZEE-RS é
equivalente à escala 1:250.000, ou 1:100.000, quando
disponível. Serão atribuídas exceções às regiões das
Bacias Hidrográficas do Lago Guaíba e Mirim-São Gonçalo,
uma vez que, em conjunto, concentram a maior parte da
população e das atividades econômicas do Estado, além
de ecossistemas costeiros de função ecológica destacada.
Para esses locais, o nível de detalhamento adotado será
o equivalente à escala de 1:25.000. Todas as informações
espaciais de base para o ZEE-RS, independentemente
da escala, estarão disponíveis em um sistema de
informações geográficas a ser implementado na SEMA.
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ENTENDENDO A ESCALA CARTOGRÁFICA
A escala representa a relação entre uma distância medida em um desenho e a sua distância correspondente no terreno. Para uma escala de 1:100.000, considerando-se que a capacidade média de percepção do olho humano é de 0.2 mm (acuidade visual), nenhum objeto menor que 20 metros seria
mapeável em tal escala. Isso porque, ao visualizar um produto em uma escala de 1:100.000, as feições
de dimensão no terreno igual a 20 metros seriam representadas no tamanho mínimo perceptível ao
olho humano, ou seja, 0,2 mm.

A Figura 1 apresenta, de forma exemplificativa para a temática de hidrografia, a quantidade de elementos representáveis
em diferentes escalas cartográficas. São utilizados alguns exemplos de escalas correspondentes às exigidas no Decreto
4.297, de 10 de julho de 2003, que estabelece, em seu Art. 6º-A, os padrões de escala de produtos e informações para
os diferentes níveis de uso.
Figura 1 – Hidrografia: comparativo da quantidade de elementos representáveis em escala 1:1.000.000, 1:250.000
e 1:50.000
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A escala cartográfica corresponde à proporção entre o
mundo real e sua representação como forma geométrica
em um mapa. No ZEE-RS, será adotado o conceito de
metodologia multiescalar, que converge na possibilidade
de utilização de produtos em diferentes escalas, sem
comprometer a qualidade final do trabalho, permitindo
a futura integração entre os zoneamentos de diferentes
escalas e estados.
Salienta-se que nem toda a base cartográfica a ser
utilizada como dado de entrada às análises temáticas
será compatível com as escalas exigidas. Para solucionar
tal situação, foi promovida uma série de validações
cartográficas, além do estabelecimento de premissas
técnicas para que um dado necessário para a composição
do ZEE, quando disponível apenas em escala menos
detalhada, não afete os resultados do processo.
Na iminência de haver qualquer comprometimento,
esses dados não deverão ser utilizados, ou precisarão
ser trabalhados para se tornarem compatíveis. As zonas
propostas nos zoneamentos intermediários e final
deverão ser equivalentes à escala proposta.
Deverão ser consideradas também as diferentes
estratégias de percepção da realidade, a partir das
diversas escalas geográficas. A escala geográfica exprime

a representação das relações que as sociedades mantêm
com essa forma geométrica. As causas e consequências
dos fenômenos ou relações ocorrem em dimensões
variadas, o que gera ações em escalas distintas, as quais
se complementam. Ou seja, o ZEE-RS precisa ir além da
escala cartográfica, contemplando também os fenômenos
que ocorrem nas múltiplas escalas geográficas.
Um dos grandes desafios no exame dos fenômenos
territoriais consiste em manter a conexão lógica e
sintática com os níveis escalares maiores e menores, que
não se restringe a um trabalho de mera ampliação gráfica.
Na metodologia multiescalar do ZEE-RS, são analisados
os fenômenos que ocorrem em diferentes escalas, desde
relações ambientais, até políticas públicas.
1.2

Estrutura

O projeto de elaboração do ZEE-RS é constituído de
sete atividades, concebidas em atendimento ao que
recomendam as Diretrizes Metodológicas do Ministério do
Meio Ambiente (MMA, 2006). Essas atividades resultarão
em um total de 47 produtos. A Figura 2 apresenta o ciclo
de vida do projeto, que, neste momento, desenvolve a
Atividade 4: “Diagnósticos do meio natural, da dinâmica
socioeconômica e da organização jurídico-institucional”.

Figura 2 – Ciclo de vida do projeto ZEE-RS
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A Atividade 1, “Planejamento do projeto”, consiste na
elaboração do plano de trabalho do ZEE-RS, resultando
no Produto 1.
A Atividade 2, “Participação da sociedade no processo
de construção do ZEE-RS”, constitui-se na elaboração do
planejamento das oficinas participativas do ZEE, o Produto
2 do projeto. A participação da sociedade permeia todas
as atividades, contando com as contribuições de gestores
públicos e instituições representativas para a obtenção
de resultados que cumpram a função de possibilitar o
desenvolvimento sustentável em todos os seus aspectos.
O ZEE-RS vem sendo discutido sistematicamente junto à
Câmara Técnica de Planejamento Ambiental do Conselho
Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul.
Na Atividade 3, “Inventário ambiental, socioeconômico e
legal”, é realizado o levantamento de toda a informação
disponível relacionada aos objetivos do projeto no âmbito
dos meios físico, biótico, socioeconômico e jurídicoinstitucional. Com exceção do meio jurídico, os demais
dados coletados são passíveis de espacialização, uma vez
que são subsídios para a elaboração dos diagnósticos,
bem como para as análises da atividade de prognóstico.
Da atividade de inventário, resultam seis produtos.
A Atividade 4, “Diagnósticos do meio natural (físicobiótico), da dinâmica socioeconômica e da organização
jurídico-institucional”, em curso no projeto, baseia-se
na elaboração, a partir dos dados inventariados, de
relatórios de status setoriais, ou seja, de fotografias
atuais dos diferentes meios, sejam eles o biótico e o
físico, tanto individualmente, quanto dos dois integrados,
representados pelo meio natural; o meio socioeconômico
em seus componentes humano, natural e produtivo;

além do meio institucional e jurídico, relacionado aos
aspectos legais do ordenamento e gestão territorial. Essa
atividade resulta em 25 produtos, entre mapeamentos e
zoneamentos intermediários.
A Atividade 5, “Prognóstico”, consiste na proposição
de unidades de planejamento (compostas por áreas
homogêneas) e na caracterização delas em termos de
fragilidades e potencialidades, com base nas informações
produzidas na fase de diagnóstico. Essas informações,
neste momento já organizadas e disponíveis por unidades
de planejamento, fornecem a base para a proposição
de diretrizes de conservação e desenvolvimento, uma
vez que possibilitam a identificação das áreas onde o
uso pode ser encorajado, das que apresentam conflitos
e necessidades especiais, bem como das que requerem
proteção ou conservação. Dessa atividade, resultam 11
produtos.
A Atividade 6, “Modelagem e implementação de uma
ferramenta de tecnologia da informação (TI)” consiste
na elaboração de uma ferramenta que contemple
características de integração temática, funcionalidades
de consultas espaciais, além da gestão e disponibilização
das informações pertinentes e relacionadas ao ZEE-RS.
Também prevê o treinamento sobre o uso do software à
equipe gestora do projeto. Serão gerados dois produtos
nessa atividade.
A Atividade 7, “Estratégias para implementação legal do
ZEE-RS”, visa discutir as formas jurídicas e institucionais
da implantação do zoneamento, resultando em uma
minuta de proposta de instrumento legal, que consiste no
produto final do projeto de elaboração do ZEE-RS.
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2

RESULTADOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS

Com base nos resultados apontados como previstos nas
Diretrizes Metodológicas do Ministério do Meio Ambiente
(MMA, 2006), espera-se que o ZEE-RS integre, ao sistema
de planejamento do Estado, as informações necessárias
à gestão do território. Ou seja, pretende-se que o ZEERS subsidie efetivamente a formulação de políticas
de planejamento, ordenamento e gestão territorial,
orientando os diversos níveis decisórios, propondo
soluções de proteção ambiental e de desenvolvimento
que considerem a melhoria das condições de vida da
população e a redução dos riscos de perda do patrimônio
natural.
O ZEE, ao dispor de um mecanismo integrado de diagnóstico
e de proposição de diretrizes pactuadas de ação, pode
contribuir para que o sistema de planejamento oriente
os esforços de investimentos do governo e da sociedade
civil segundo as peculiaridades das áreas definidas como
zonas e tratadas como unidades de planejamento.

Entre os resultados finais específicos esperados, almejase que o ZEE-RS identifique problemas ambientais, tais
como áreas degradadas e usos inadequados. Por outro
lado, também objetiva-se detectar oportunidades de
uso dos recursos naturais, como áreas potenciais à
implantação de unidades de conservação e de grande
relevância patrimonial. Em suma, tenciona-se que o
ZEE-RS delimite áreas prioritárias para conservação,
preservação e recuperação ambiental, bem como para
o desenvolvimento econômico. O grande volume de
informações e dados levantados para a geração desses
resultados terá como atividade paralela a elaboração de
um banco de dados atrelado a um Sistema de Informações
Geográficas, em constante abastecimento até o final do
projeto.
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3

ESTRUTURA METODOLÓGICA DO DIAGNÓSTICO DOS MEIOS FÍSICO, BIÓTICO, 		
SOCIOECONÔMICO E JURÍDICO-INSTITUCIONAL
A estrutura metodológica do diagnóstico se subdivide em
meios, fatores condicionantes, indicadores e variáveis. Os
meios são aqueles definidos nas Diretrizes Metodológicas
do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2006): físico,
biótico, socioeconômico e jurídico-institucional. No meio
socioeconômico, também foi considerada a estrutura
metodológica proposta por Becker e Egler (1996, p. 35),
em que a avaliação das potencialidades socioeconômicas
das unidades territoriais considera a relação entre os
fatores dinâmicos e os fatores restritivos - em termos
econômicos, sociais e políticos - a partir de grupos de
parâmetros considerados como componentes básicos
para o desenvolvimento sustentável: potencial natural,
humano e produtivo.
Os fatores condicionantes determinam as condições
de um meio/componente e podem ser representados
por indicadores para expressar a dinâmica das unidades
territoriais. Os meios e componentes, portanto,
estão relacionados a fatores condicionantes, que são
parâmetros determinantes de um processo natural ou
humano, e que podem ser representados por uma,
ou mais variáveis. Variáveis, por sua vez, podem ser
representadas por indicadores, que consistem em uma
medida de um dado ou de uma informação, quantitativa ou
qualitativa, que serve de evidência do fator condicionante
respectivo. Assim, meios, componentes (para dados
socioeconômicos exclusivamente) e indicadores/
variáveis formam a estrutura metodológica do ZEE-RS.
3.1

Estrutura para o diagnóstico do meio físico

A organização metodológica do meio físico contempla os
elementos que, direta ou indiretamente, irão diagnosticar
a realidade das características físicas e promover a criação
de indicadores capazes de avaliar as potencialidades e
fragilidades naturais.
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Neste trabalho, a avaliação do meio físico é realizada por meio de cinco fatores condicionantes, detalhados na Figura
3: condições climáticas, vulnerabilidade dos recursos hídricos superficiais, vulnerabilidade à contaminação de águas
subterrâneas, disponibilidade dos recursos hídricos subterrâneos e vulnerabilidade à erosão dos solos.

Figura 3 – Estrutura metodológica para o diagnóstico do meio físico
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3.1.1

Condições climáticas

Para o fator condicionante das condições climáticas, a
base de dados utilizada é proveniente de saídas numéricas
da versão atualizada do modelo ETA, disponibilizado
pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
(CPTEC), visando estudos de impacto sobre os recursos
hídricos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE). O método proposto por Thornthwaite (1948) foi
aperfeiçoado pelo mesmo autor em 1955, segundo o qual
foi realizada uma classificação climática utilizando índices
calculados por parâmetros do próprio balanço hídrico, ou
seja, por valores anuais da evapotranspiração potencial
(ETP), excesso hídrico (Exc) e deficiência hídrica (Def). Para
o cálculo do índice hídrico (Ih), considera-se a relação entre
o excedente hídrico (Exc) e a evapotranspiração potencial.
Para o índice de aridez (Ia), considera-se a relação entre a
deficiência hídrica (Def) e a evapotranspiração potencial.
No caso do índice de umidade (Iu), utilizam-se os índices
hídricos e de aridez.

A medida da vulnerabilidade é dada pelo grau de
distanciamento que os corpos hídricos superficiais
apresentam em relação ao Enquadramento estabelecido
pelos Comitês e pelo Conselho de Recursos Hídricos.
Assim, demonstra-se o quanto a situação atual é
compatível com as metas do Enquadramento. Além disso,
gera-se o Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE)
baseado no CCME WQI (Canadian Council of Ministers of
Environmental Water Quality Index), visando acompanhar
a situação do corpo hídrico em relação à meta almejada
para a qualidade de água (enquadramento). Para as bacias
não enquadradas, foi considerada como meta a Classe
2, conforme estabelecido no Artigo 42 da Resolução
CONAMA 357/2005.
O ICE produz um valor entre zero (pior qualidade de água)
e 100 (melhor qualidade), divididos em cinco categorias,
onde, quanto mais próximo de 100, mais o ponto de
monitoramento estará de acordo com o enquadramento
proposto.

A evapotranspiração potencial pode ser aferida por
diversas técnicas. A escolhida é a de Penman-Monteith,
utilizando dados simulados do período de 1971 a 2000
(30 anos).

A avaliação dos aspectos quantitativos envolve a
quantificação das disponibilidades da água superficial,
considerando as águas fluentes (disponíveis nos rios) e
armazenadas (disponíveis nos lagos e reservatórios).

3.1.2

Os volumes armazenados, por bacia, foram calculados a
partir do mapeamento dos espelhos d’água, desenvolvido
pela FUNCEME (Fundação Cearense de Meteorologia
e Recursos Hídricos) e pelo Ministério da Integração
Nacional, identificando reservatórios e lagos, com espelho
d’água superior a 20ha.

Vulnerabilidade dos recursos hídricos superficiais

A situação atual dos recursos hídricos superficiais é
construída por meio de um intenso trabalho de tratamento
de dados geográficos, cotejando dois conjuntos de
informações, abrangendo aspectos quantitativos e
qualitativos dos recursos hídricos do Rio Grande do Sul.
Para a avaliação qualitativa (qualidade da água), são
selecionados os parâmetros DBO (indicativo da presença
de matéria orgânica), OD (medida da quantidade de
oxigênio disponível para os seres vivos) e Coliformes
Termotolerantes (bactérias do grupo Escherichia Coli,
indicadoras da presença de matéria fecal). Os dados foram
disponibilizados pela Corsan (Companhia Riograndense
de Saneamento) e pela Fepam (Fundação Estadual de
Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler), aos quais
aplicam-se as diretrizes e limites da Resolução CONAMA
(Conselho Nacional do Meio Ambiente) 357/2005.
A partir dos dados organizados e espacializados, geramse as médias e percentis 80, classificando os resultados
nos Padrões do CONAMA, Classes 1, 2, 3 e 4, para cada
parâmetro e, posteriormente, para cada ponto de
monitoramento. As informações também são agrupadas
por bacia hidrográfica, por meio do percentil 80 e da
média, gerando os mapas finais.

A vazão fluente foi calculada por meio dos dados da
rede de monitoramento hidrológico, operada pela ANA
(Agência Nacional de Águas) e entidades parceiras,
disponíveis no SNIRH (Sistema Nacional de Informações
sobre Recursos Hídricos). Foi selecionado o período mais
homogêneo possível, de modo a considerar os dados de
1970 a 2015, contemplando séries mensais.
Foram definidas as seguintes vazões de referência: vazão
com 90% de permanência (Q90), vazão média de longo
período (Qlp), das mínimas mensais (Qmm) e do mês de
janeiro (Qjan).
As demandas por água foram obtidas junto ao DRHSEMA (Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente), por intermédio do banco
de dados do Cadastro de Usuários de Água no RS e das
Outorgas emitidas. Complementa-se esses dados com
as informações do PERH-RS (Plano Estadual de Recursos
Hídricos).
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O balanço hídrico é elaborado mediante a confecção de
mapas, nos quais são confrontados os dados de demandas
e disponibilidades.

(meio estável, intermediário e instável), fundamentadas
no conceito de Ecodinâmica (Tricart, 1977), que visa a
indicação da vulnerabilidade à perda de solo por erosão.

3.1.3 Vulnerabilidade à contaminação de águas
subterrâneas

Assim, a determinação da vulnerabilidade consiste em
avaliar a capacidade de suporte dos aspectos ligados à
rocha, relevo, solo, clima, uso e cobertura vegetal, que
interferem, em graus diferenciados, na vulnerabilidade à
erosão.

A vulnerabilidade das águas subterrâneas no Rio Grande
do Sul é mensurada por meio de parâmetros indicativos
da fragilidade natural, atribuindo-lhes valores numéricos,
e integrando-os para gerar o índice de vulnerabilidade.
A vulnerabilidade à contaminação da água subterrânea
é uma condição intrínseca, associada às características
inerentes dos estratos acima da zona saturada, que
determinam a suscetibilidade de um aquífero ser afetado
por uma carga contaminante genérica aplicada na
superfície do terreno.

A metodologia estabelece classes de vulnerabilidade
à perda do solo, distribuídas entre as situações em que
há predomínio de processos de pedogênese (às quais se
atribuem valores próximos de 1,0), passando por situações
intermediárias (com valores em torno de 2,0), e por
situações de predomínio dos processos de morfogênese
(com valores que se aproximam de 3,0).

Para identificar essa vulnerabilidade natural, adota-se a
metodologia GOD, proposta por Foster e Hirata (1988),
cujo resultado é o produto do grau de confinamento da
água subterrânea, da ocorrência de estratos de cobertura
e da distância até o aquífero freático. A esse resultado,
é incorporado o parâmetro declividade, que traz maior
riqueza à análise e possibilita distinguir peculiaridades
em grandes áreas que seriam homogêneas frente à
metodologia original. O cruzamento desses indicadores
possibilita espacializar e identificar a vulnerabilidade à
contaminação da água subterrânea no Estado.
3.1.4 Disponibilidade
subterrâneos

dos

recursos

hídricos

A disponibilidade dos recursos hídricos subterrâneos é
estimada com base no Mapa Hidrogeológico do Estado,
produzido pela CPRM (Companhia Riograndense de
Mineração), onde se apresenta o potencial hídrico
do Estado em termos de reserva e produtividade das
águas subterrâneas. Essas informações são agrupadas e
caracterizadas conforme os sistemas aquíferos, em função
da porosidade e da potencialidade para a ocorrência
desse recurso natural. O mapeamento resultante desse
processamento representa a disponibilidade final das
águas subterrâneas.
3.1.5

Vulnerabilidade à erosão dos solos

A vulnerabilidade à erosão dos solos é abordada por
meio da adaptação da metodologia desenvolvida no
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), por
Crepani et al. (1996, 2001), elaborada originalmente
para o zoneamento ecológico-econômico da Amazônia
Legal. O sistema estabelece categorias morfodinâmicas
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3.2

Estrutura para o diagnóstico do meio biótico

O meio biótico será estruturado em sete fatores condicionantes, detalhados na Figura 4: 1. Integridade dos ecossistemas;
2. Perda da biodiversidade; 3. Áreas prioritárias para a biodiversidade; 4. Espécies ameaçadas de extinção; 5. Áreas de
interesse especial para conservação; 6. Áreas de interesse para restauração; 7. Áreas legalmente protegidas.
Figura 4 – Estrutura metodológica para o diagnóstico do meio biótico

16

3.2.1

Integridade dos ecossistemas

Um sistema ecológico pode ser um organismo, uma
população, um conjunto de populações vivendo juntos,
um ecossistema, ou a biosfera da Terra. Os ecossistemas
são sistemas extensos e complexos, que abrigam milhares
de diferentes tipos de organismos fixados numa grande
variedade de meios individuais. É possível falar de um
ecossistema de floresta, de um ecossistema de savana e de
um ecossistema de estuário como comunidades distintas
devido à relativa escassez de energia e de substâncias que
são trocadas entre essas unidades em comparação com as
inúmeras transformações que acontecem dentro de cada
uma delas.
Cada nível de hierarquia dos sistemas ecológicos tem
estruturas e processos únicos. O funcionamento e o
equilíbrio dos ecossistemas resultam das atividades de
organismos, assim como de transformações físicas e
químicas no solo, na atmosfera e na água. Desta forma,
entende-se que um ecossistema deve ser íntegro para
que possa manter o equilíbrio das suas funcionalidades.

dos biomas Rio Grande do Sul. Assim, os indicadores
selecionados para esse fator condicionante objetivam
diagnosticar a perda histórica e recente de biodiversidade,
bem como o grau de fragmentação da paisagem natural
do território riograndense.
3.2.3

Áreas prioritárias para a biodiversidade

A conservação dos ecossistemas naturais, sua flora,
fauna e os microrganismos, garante a sustentabilidade
dos recursos naturais e permite a manutenção de vários
serviços essenciais à manutenção da biodiversidade,
como, por exemplo, a polinização, a reciclagem de
nutrientes, a fixação de nitrogênio no solo, a dispersão
de propágulos e sementes e a purificação da água, além
do controle biológico de populações de plantas, animais,
insetos e microorganismos, entre outros.

Neste contexto, no fator condicionante “Integridade dos
ecossistemas”, foram selecionados alguns indicadores que
representam ecossistemas importantes no Rio Grande do
Sul, devido ao papel de manutenção da biodiversidade
que eles exercem. Entre eles, estão áreas campestres e
florestais, ecossistemas de distribuição restrita e sistemas
aquáticos continentais.

Tendo em vista que os recursos para a conservação da
biodiversidade são escassos, é necessário escolher áreas
prioritárias para o investimento e atuação do Poder
Público e da sociedade civil. A biologia da conservação
busca definir parâmetros para identificar essas áreas.
Neste sentido, o objetivo dos indicadores selecionados
para esse fator condicionante é apresentar as iniciativas
já realizadas para a conservação da biodiversidade
do Estado do Rio Grande do Sul e propor outras que
necessitam de atenção, como é o caso dos trechos de rios
livres de barramentos, importantes para as espécies de
peixes migradores.

3.2.2

3.2.4

Perda da biodiversidade

O termo biodiversidade expressa a variedade de formas de
vida na Terra, em todos os níveis de organização biológica.
A biodiversidade compreende: os diversos ecossistemas
aquáticos e terrestres, inclusive os manejados; as
espécies de organismos constituintes dos ecossistemas;
a variabilidade genética e morfológica presente nas
populações destas espécies; e a variedade de interações e
processos ecológicos que ocorrem entre os componentes
biológicos (UFRGS, 2011).
O Brasil destaca-se no cenário global da biodiversidade,
sendo o país com a maior diversidade biológica do mundo.
O Rio Grande do Sul detém uma parcela expressiva
desta variedade natural, por estar situado em uma zona
de transição entre biomas e regiões biogeográficas, e
por abrigar uma ampla multiplicidade de paisagens e
ecossistemas distribuídos.
O estado de conservação dos biomas brasileiros,
monitorados por satélite, aponta a degradação crescente

Espécies ameaçadas de extinção

Uma população é constituída de indivíduos de uma
espécie numa determinada área. Cada uma delas vive,
principalmente, em manchas de habitat adequadas,
sendo que o número de indivíduos numa população pode
variar de acordo com o suprimento de alimento, a taxa de
predação e a disponibilidade de lugares para a construção
de ninhos, além de outros fatores ecológicos daquele
ambiente.
Os habitats naturalmente existem como um mosaico
de diferentes manchas, por exemplo, áreas de bosque
dentro de savanas, morros com vegetação arbustiva nas
encostas de face sul, ou próximo às florestas das encostas
de face norte. A presença ou ausência de habitats
apropriados, frequentemente, determina a extensão da
distribuição de uma população, embora outros fatores como competidores, organismos patogênicos e barreiras
de dispersão - também tenham influência.
Os indicadores selecionados para esse fator condicionante
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representam os habitats adequados representativos de
distribuição das espécies com algum grau de ameaça de
extinção, pertencentes às seguintes classes: flora, aves,
répteis, anfíbios e mamíferos do Rio Grande do Sul.
3.2.5

Áreas de interesse especial para conservação

O estudo da dinâmica de populações em paisagens
heterogêneas são parte da base científica que apoia
a necessidade de corredores biológicos entre áreas
protegidas, a gestão integrada entre unidades de
conservação próximas e a implantação de zonas de
amortecimento, além de outras ferramentas de gestão de
território.
O fator condicionante das áreas de interesse especial para
a conservação, no âmbito da proposta de Zoneamento
Ecológico-Econômico do Rio Grande do Sul, considera
as áreas com características naturais relevantes e que
possuem importância local ou regional e um uso regular
admissível, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos
de conservação da natureza e, acima de tudo, que
possuem a função de proteger Unidades de Conservação
e conectá-las com outras áreas legalmente protegidas.
3.2.6

Áreas de interesse especial para restauração

Evidências científicas demonstram que toda vez que
a proporção de vegetação nativa de uma região cai
abaixo de um certo limiar, ocorre um declínio abrupto
na integridade ecológica das comunidades biológicas e
muitas espécies se extinguem por conta do isolamento
reprodutivo. Além disso, pode haver comprometimento
de vários serviços ambientais, como a purificação de água,
a proteção do solo, a polinização de cultivos agrícolas e a
regulação climática (BRANCALION et al. 2016).
Uma das alternativas para atenuar ou diminuir os efeitos
da perda de habitat e da fragmentação é restaurar a
vegetação nativa característica da região. Isso garante
o aumento da conectividade entre os fragmentos
remanescentes, o que facilita o fluxo de organismos
entre esses remanescentes, proporcionando aumento na
disponibilidade de recursos e manutenção e processos
ecológicos (TAMBOSI et al. 2013 ).

intervenção ou manejo futuro (ENGEL & PARROTA, 2003 ).
Independentemente da abordagem e das técnicas
utilizadas na restauração da biodiversidade, é fundamental
estabelecer uma estratégia espacial para otimizar o
sucesso das iniciativas de recuperação, identificando
os locais considerados prioritários para promover a
conectividade da paisagem e, que ao mesmo tempo,
ofereçam as melhores oportunidades para a própria
restauração.
Com esta perspectiva, o fator condicionante “Áreas
de interesse especial para restauração” busca apontar
as iniciativas de planejamento existentes que tenham
identificado locais considerados de maior relevância para
a restauração da biodiversidade no Rio Grande do Sul.
3.2.7

Áreas legalmente protegidas

Segundo a União Mundial para a Conservação da Natureza
(IUCN), uma área protegida é definida como “uma
área terrestre e/ou marinha especialmente dedicada à
proteção e manutenção da diversidade biológica e dos
recursos naturais e culturais associados, manejados
através de instrumentos legais ou outros instrumentos
efetivos” (IUCN, 1994).
De acordo com Medeiros & Garay (2006), a criação de
áreas protegidas pode ser considerada uma importante
estratégia de controle do território que visa estabelecer
limites e dinâmicas próprias de uso e ocupação. Tal
controle, assim como os critérios de uso que o sustentam,
responde frequentemente à valorização dos recursos
naturais existentes - não somente econômica, como
também cultural, espiritual ou religiosa - e, também,
à necessidade de resguardar biomas, ecossistemas e
espécies raras ou ameaçadas de extinção.
O fator condicionante “Áreas legalmente protegidas”
abrange os indicadores para cada um dos elementos de
proteção integral que, conforme legislações específicas,
estão delimitados no território riograndense.

A restauração ecológica busca o retorno do ecossistema
a uma situação mais próxima possível do seu estado
original ou anterior à degradação. Como este é um
objetivo difícil de ser alcançado, busca-se, a curto prazo,
o estabelecimento de uma comunidade estável, rica em
espécies vegetais e animais e que o sítio restaurado possa
se auto-sustentar a longo prazo, sem necessidade de
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3.3 Estrutura para o diagnóstico do meio socioeconômico
Integram o meio socioeconômico os componentes natural, produtivo e humano. Cada um deles possui quatro fatores
condicionantes, detalhados na Figura 5.
Figura 5 – Estrutura metodológica para o diagnóstico do meio socioeconômico
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3.3.1

Componente natural

Relaciona-se ao grau de utilização econômica dos recursos
naturais, associada à análise da estrutura fundiária. Essas
análises permitirão averiguar a densidade de utilização
das terras e, portanto, as áreas com maiores pressões
sobre os ecossistemas.
3.3.1.1 Histórico de ocupação
O histórico de ocupação é analisado apenas de forma
descritiva, com espacialização dos dados para análises
ilustrativas. Em virtude do caráter descritivo, não serão
gerados indicadores.
3.3.1.2 Utilização das terras
Relaciona-se à intensidade do uso da terra por município,
com base nas atividades extrativistas e agrossilvipastoris.
O índice é formado a partir da análise integrada da
densidade de ocupação da cultura permanente, da cultura
temporária e da silvicultura, estruturadas a partir da área
ocupada pelas atividades em relação à extensão total
dos municípios, e também da densidade de ocupação da
pecuária, gerado a partir da análise do número de cabeças
por quilômetro quadrado.
3.3.1.3 Estrutura fundiária
Compreende a análise integrada do grau de concentração
fundiária e do número de produtores familiares, para
a mensuração da desigualdade no meio rural, por
município. A concentração fundiária é analisada a partir
da classificação dos imóveis rurais quanto ao tamanho.
O índice é construído relacionando-o às faixas de
propriedades, ou seja, das menores às maiores, com
sua participação na área total do município. O indicador
relativo ao número de produtores familiares é formado a
partir da comparação com o número total de proprietários
no município.
3.3.1.4 Recursos minerais
Relaciona-se ao estudo das tendências de extração
mineral. O indicador se baseia no número de processos
minerários existentes no município, conforme sua fase de
extração. O dado é proveniente do DNPM (Departamento
Nacional de Produção Mineral, 2016).
3.3.2

Componente humano

Corresponde aos objetivos de desenvolvimento ligados
à satisfação das necessidades humanas, melhoria da

qualidade de vida e justiça social. Busca representar as
condições sociais das populações de cada município.
3.3.2.1 Demografia
A demografia reflete a dinâmica populacional e a
estrutura da população. Essa análise é composta pela
taxa geométrica de crescimento médio da população,
taxa de urbanização, de fecundidade, densidade
demográfica, razão de dependência e saldo migratório.
Para a composição do fator condicionante, examinam-se
os indicadores em conjunto, a fim de averiguar a dinâmica
populacional dos municípios. Realiza-se uma análise de
correlação entre esses indicadores, com o objetivo de
verificar o seu grau de dependência.
3.3.2.2 Condições sociais
Este fator condicionante avalia o desenvolvimento social
em termos de mercado de trabalho, emprego, renda,
pobreza, saúde, educação, segurança pública, saneamento
e indicadores sociais sintéticos, por município. São
considerados os indicadores utilizados pelas principais
instituições representativas dessas temáticas no Estado e
no País.
Na análise da educação, saúde e renda, adotam-se os
mesmos critérios que o IDESE (Índice de Desenvolvimento
Socioeconômico). O saneamento é verificado segundo a
existência de tratamento de esgoto coletivo e individual,
de coleta de lixo doméstico e de coleta seletiva de lixo,
assim como o acesso ao abastecimento de água. A pobreza
é avaliada a partir de um indicador multidimensional. O
emprego, de acordo com o saldo de empregos formais. O
mercado de trabalho, a partir do saldo entre ocupados e
desocupados. Já a segurança pública baseia-se no número
de homicídios dolosos.
Busca-se representar, de maneira abrangente, como essas
condições básicas de vida são atendidas pelos municípios.
Para a estruturação do índice deste fator condicionante,
somente os indicadores que melhor refletirem as condições
sociais da população são ponderados em conjunto. Para
isso, todos os indicadores são padronizados e somados.
3.3.2.3 Patrimônio
Esta análise contempla a densidade de concentração
dos patrimônios paisagístico e cultural, material e
imaterial, assim como dos patrimônios paleontológico
e arqueológico. Os indicadores são expressos pela
quantidade de bens inventariados ou reconhecidos pelos
órgãos competentes nacionais e estaduais.
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3.3.2.4 Comunidades tradicionais

3.3.3.2 Infraestrutura viária

Contempla o mapeamento das Terras Indígenas (TIs),
das Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQs)
e dos Pescadores Artesanais. Considerando que as
CRQs e as TIs são áreas legalmente protegidas, elas são
avaliadas no fator condicionante “áreas legalmente
protegidas” do meio biótico. Ambas são caracterizadas
quanto à sua localização, dados populacionais e status
jurídico, ou seja, ao que se refere à sua legitimação no
território, relacionada à etapa de regularização fundiária.
Os locais onde os pescadores tradicionais exercem
suas atividades não se configuram em áreas protegidas
e, portanto, são analisadas somente no âmbito do
relatório de comunidades tradicionais. Ainda assim, são
espacializadas de acordo com o número de pescadores
que possuem o registro geral da pesca (RGP), informação
disponível no extinto Ministério da Pesca (MPA), e a
partir da organização institucional dos fóruns, colônias e
associações de pesca, por município.

É composto pela base viária multimodal do Estado. A partir
disso, são apontados os principais gargalos existentes na
malha rodoviária previstas no Plano Estadual de Logística
e Transporte (PELT-RS). Também são evidenciados os
municípios que são atendidos pela malha ferroviária e
hidroviária.

3.3.3

Componente produtivo

O componente produtivo deve diagnosticar a capacidade
produtiva dos municípios do Rio Grande do Sul, que
está intimamente relacionada às condições gerais de
infraestrutura e às atividades econômicas.
3.3.3.1 Infraestrutura energética
É composta pela rede básica de transmissão de energia do
Estado, que aponta o sistema de geração de energia, e pela
densidade do consumo de energia elétrica, por município. A
partir disso é possível identificar como se dá o consumo nas
áreas urbanas e nas áreas rurais e quais são as regiões que
concentram maior demanda de energia elétrica. Destacase ainda que a infraestrutura de energia se relaciona com o
tamanho populacional e com a base produtiva dos municípios.

3.3.3.3 Infraestrutura de telecomunicação
Aponta a média dos acessos aos serviços de comunicação
e telefonia fixa, além da soma das estações rádio base
(ERB), por município.
3.3.3.4 Atividades econômicas produtivas
Avaliam a dinâmica dos diversos setores da economia,
a partir de uma análise integrada entre a estrutura e o
crescimento de cada um deles, ao longo do tempo. Assim,
aponta as atividades e os produtos mais representativos
para a economia regional, bem como o padrão locacional
do emprego.
3.4 Estrutura para o diagnóstico da organização jurídicoinstitucional
O meio jurídico-institucional integra a análise do
componente institucional proposto por Becker e Egler
(1996). Sua importância é enfatizada pelos autores
na medida em que “o elevado nível de organicidade
social é, crescentemente, condição fundamental para
o desenvolvimento humano, expresso pela presença de
instituições governamentais e não governamentais. Deve
ser relativizada pela efetividade da autonomia e da prática
social” (BECKER & EGLER, 1996, p. 38).
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A estrutura metodológica do componente institucional, composta de três fatores condicionantes, é apresentada na
Figura 6.

Figura 6 – Estrutura metodológica para o diagnóstico da organização jurídico-institucional
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3.4.1 Componente institucional
Contempla o mapeamento das áreas institucionais do
Estado responsáveis pela implementação das principais
políticas públicas no âmbito social, ecológico, econômico,
político ou cultural. As instituições são entendidas aqui
como organizações formais, de caráter público ou privado,
voltadas ao atendimento público nos setores da saúde,
educação, meio ambiente, cultura, lazer, segurança,
economia, entre outros.
3.4.1.1 Capacidade institucional
Analisa a presença de uma ampla gama de instituições
nos municípios, partindo do pressuposto de que tais
organizações são responsáveis pelo bom funcionamento
da sociedade. A capacidade institucional dos municípios é
avaliada a partir da soma das instituições diagnosticadas
em cada um dos nove indicadores relacionados.
3.4.1.2 Capacidade de articulação interinstitucional
Analisa a existência de articulações de cooperação
horizontais (município-município) e verticais (estadomunicípio, União-estado, município). Entende-se que
elas sejam importantes para o desenvolvimento de
diferentes políticas públicas. Para verificar a existências
de articulações intermunicipais e regionais, realiza-se o
levantamento de consórcios públicos pactuados entre
os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
3.4.1.3 Capacidade de gestão municipal
Contempla a análise da existência de instrumentos legais
de planejamento municipal e de conselhos municipais.
Uma vez que o foco deste projeto é o desenvolvimento
sustentável, abrange também os instrumentos de gestão
ambiental utilizados pelos municípios. A análise integrada
dos indicadores é feita a partir da média normalizada dos
valores.
3.4.2

Aspectos legais

Trata-se de um estudo dos elementos de natureza jurídica
vigentes e em tramitação necessários para o ZEE, com
vistas a criar uma base de conhecimento a ser utilizada
em todas as etapas do projeto.
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4

RESULTADOS PRELIMINARES

A fim de oportunizar o melhor entendimento sobre a estrutura do ZEE-RS
e o andamento do trabalho, apresentam-se, de forma sucinta, os principais
resultados gerados e aprovados pela coordenação do projeto, relacionados à
Atividade 3. Atualmente, a equipe integrante do ZEE-RS desenvolve a Atividade
4 - Diagnóstico - portanto, os resultados apresentados nessa atividade são
preliminares e parciais, ou seja, tratam-se de amostras do montante que está
sendo elaborado e gerado.
As atividades 1 e 2, integrantes da etapa de planejamento do projeto,
resultaram no Plano de Trabalho e no Plano de Execução das Oficinas
Participativas. A apresentação de resultados preliminares aqui descrita tem
foco na fase operacional do projeto, iniciada a partir da Atividade 3.
4.1
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Atividade 3 – Inventário ambiental, socioeconômico e legal
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O inventário de dados buscou o levantamento de informações suficientes
para a constituição de um repositório de dados, capaz de se tornar a principal
fonte de informação para a elaboração e fundamentação do ZEE, incluindo
a base dos produtos intermediários. Esse trabalho foi concretizado a partir
da consulta às principais instituições e órgãos oficiais produtores de dados,
em nível estadual e federal, sobre as temáticas abordadas. Também foram
efetuadas pesquisas bibliográficas e promovidos diálogos com instituições
e profissionais de referência acerca dos temas estudados. Foram realizadas
cerca de 75 visitas técnicas a 50 instituições, além das que foram tratadas por
contato remoto (telefone e e-mail). Foram inventariados 516 dados e estudos,
além de 159 leis, decretos e resoluções, totalizando 665 documentos.
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Os dados inventariados, inicialmente distribuídos em temas e subtemas, foram
classificados em essenciais, complementares e de reserva, com base em sua
utilização nas etapas futuras de avaliação das fragilidades e potencialidades
(essenciais) e de elaboração de diretrizes (complementares e, caso necessário,
dados de reserva). Os dados essenciais foram organizados e descritos como
componentes de fatores condicionantes e indicadores, como uma forma
de representar a estrutura dos meios físico, biótico, socioeconômico e
institucional, e possibilitar seu acompanhamento futuro. Por fim, efetuou-se
a padronização de dados espaciais, a fim de viabilizar a integração dos dados
essenciais à ferramenta de tecnologia de informação baseada em SIG.
Conforme apresentado na Figura 7, a incorporação de dados essenciais ao
banco de dados do ZEE-RS ocorre por meio de um processo, buscando uma
padronização de dados. Os diversos tipos de dados recebidos (federados ou
legados) passam por processos de transformação a partir de ferramentas
do tipo ETL (Extract – Transform - Load), sendo que algumas delas foram
desenvolvidas especificamente para o ZEE-RS. Como resultado, são geradas, no
banco de dados, tabelas contemplando dicionários de dados, além dos dados
propriamente ditos, que podem ser desagregados (variáveis, por exemplo),
agregados, ou até mesmo processados, gerando estatísticas e indicadores.
A estrutura final do banco de dados do ZEE contempla uma organização por
componentes.
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Figura 7 – Arquitetura base do processo de padronização de dados essenciais para integração ao banco de dados
do ZEE-RS
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4.2
Atividade 4 – Diagnósticos do meio natural
(físico-biótico), da dinâmica socioeconômica e da
organização jurídico-institucional
Neste relatório, apresentam-se alguns resultados gerados
na Atividade 4. É importante salientar que essa atividade
ainda não foi concluída, portanto, tratam-se de resultados
preliminares e parciais de cada meio, uma vez que, até o
momento, não foram consolidados. Ou seja, exibe-se aqui
apenas uma pequena amostra de indicadores ou fatores
condicionantes espacializados.
A intenção de expô-los neste documento é evidenciar
à sociedade o andamento do trabalho, assim como
oportunizar o entendimento do tipo de informação
que está sendo gerada. Resultados consolidados de
cada meio serão apresentados à sociedade nas oficinas
participativas previstas para os meses de maio e junho,
em dez diferentes locais do Estado. Nessas ocasiões, a
sociedade terá a oportunidade de conhecer os dados e
discuti-los com a equipe desenvolvedora do ZEE-RS.
4.2.1

4.2.1.1 Mapa de enquadramento dos corpos hídricos
superficiais (Apêndice A)

P

O indicador de ocorrência de estratos de cobertura
está baseado no mapa geológico do Estado e considera
o grau de consolidação (provável presença ou
ausência de permeabilidade por fissuras) e o tipo de
litologia (porosidade indiretamente dinâmico-efetiva,
permeabilidade da matriz e teor de umidade da zona
não saturada ou retenção específica), em uma escala de
vulnerabilidade de 0,35 a 0,8.
Destaca-se que areias inconsolidadas, assim como
porções de arenitos reconhecidamente aquíferos como
da Formação Botucatu, Piramboia e Caturrita, receberam
valores mais altos, em detrimento de rochas da borda da
Bacia do Paraná, de rochas do embasamento cristalino
e de pelitos recentes essencialmente argilosos, que
receberam valores mais baixos.
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Meio físico

4.2.1.3 Mapa de ocorrência de estratos de cobertura
(Apêndice C)

Devido à inexistência de um dado completo do Estado para
o enquadramento dos corpos hídricos, o mapa foi gerado
a partir dos dados provenientes dos Planos de Bacias
Hidrográfica já concluídos (disponibilizados pelo DRH-RS,
Comitês de Bacias ou diretamente com as empresas de
consultoria responsáveis pela elaboração dos planos).
Outra fonte foram os dados restituídos com o auxílio dos
planos já publicados e das resoluções do CRH (Conselho
Estadual de Recursos Hídricos). Nas ocasiões em que o
plano de bacia não se encontrava finalizado e em que os
dados vetoriais não foram disponibilizados, foi atribuída a
Classe 2 para todos os cursos principais da bacia.

4.2.1.2 Mapa comparativo entre a qualidade da água e o
enquadramento dos corpos hídricos (Apêndice B)
Comparação do enquadramento dos corpos hídricos
com a situação atual da qualidade dos recursos
hídricos superficiais, a partir dos parâmetros de DBO,
OD e Coliformes Termotolerantes (Escherichia Coli),
provenientes da CORSAN e FEPAM, aos quais foram
aplicados os princípios da Resolução CONAMA 357/2005.
As classes de qualidade do CONAMA foram apresentadas
de forma pontual por setas, a partir do percentil 80 e da
média final.

4.2.2

Meio biótico

4.2.2.1 Mapa de ecossistemas campestres
D)

(Apêndice

Este indicador está contido no fator condicionante
“integridade dos ecossistemas”, e apresenta as tipologias
de campo mapeadas para o estado do Rio Grande do Sul.
As áreas campestres dos biomas brasileiros Pampa e Mata
Atlântica são ecossistemas naturais com alta diversidade
de vegetais e animais. Tratam-se de ecossistemas que
garantem serviços ambientais importantes, como a
conservação dos recursos hídricos, a disponibilidade de
polinizadores e o provimento de recursos genéticos. Além
disso, segundo Pillar et al. (2009), as áreas campestres
que se estendem sobre amplas regiões do Uruguai e
Argentina têm sido a principal fonte forrageira para a
pecuária, abrigam alta biodiversidade e oferecem beleza
cênica com importante potencial turístico.
O indicador de áreas campestres no Rio Grande do Sul
está representado na proposta de Zoneamento EcológicoEconômico do Estado levando-se em consideração sua
importância biológica, cultural, econômica e as ameaças
à sua integridade.
4.2.2.2 Mapa de ecossistemas florestais (Apêndice E)
Este indicador também está compreendido no fator
condicionante “integridade dos ecossistemas”, e expõe
as tipologias de florestas mapeadas para o Estado do
Rio Grande do Sul. As florestas do Brasil abrigam a maior
diversidade biológica do Planeta e contribuem de maneira
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notável com a conservação dos recursos hídricos, com a
regularização da vazão dos rios, com a manutenção de
encostas, com a minimização dos riscos de assoreamento
dos rios e lagos, entre outros. Além disso, elas abrigam
imensos estoques de carbono e, por isso, desempenham
uma função estratégica na regulação do clima regional e
global.
4.2.2.3 Mapa da Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica (Apêndice F)
A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) é a maior
reserva em área florestada do planeta, que contribui para
a existência de uma relação harmoniosa entre a sociedade
e o ambiente, incluindo sua vasta biodiversidade e os
diferentes recursos naturais. A RBMA tem como funções
a conservação da biodiversidade e dos atributos naturais,
a valorização da sócio-diversidade e do patrimônio étnico
e cultural, o fomento ao desenvolvimento econômico
(social, cultural e ecológico sustentável), além do apoio
a projetos de difusão de conhecimento, educação
e capacitação ambiental, à pesquisa científica e ao
monitoramento do bioma Mata Atlântica.

4.2.2.4 Mapa de áreas associadas a Unidades de
Conservação (Apêndices G e H)
Uma das formas mais reconhecidas e utilizadas para
garantir a proteção das espécies e dos ecossistemas são
as chamadas Unidades de Conservação (UCs), legalmente
instituídas pelo poder público nas três esferas (municipal,
estadual e federal). Elas são reguladas pela Lei N° 9.985,
de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC). No âmbito do SNUC, Unidade de
Conservação é o termo genérico utilizado para denominar
um grupo de áreas protegidas, compreendendo tanto
espaços territoriais como recursos ambientais. Sua criação
se dá a partir de um ato do poder público, devendo ser
precedida de estudos técnicos e consultas públicas.

R
A

N
I
IM

L
E
R

Contida no fator condicionante “áreas legalmente
protegidas”, a “Zona Núcleo da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica” é a zona de máxima restrição,
cujo estabelecimento de restrições se dá conforme os
instrumentos legais por se tratarem de áreas legalmente
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protegidas e claramente delimitadas, tendo como objetivo
a conservação da biodiversidade e dos demais recursos
naturais.

Assim, considera-se como Unidade de Conservação todo
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo
as águas jurisdicionais - com características naturais
relevantes - legalmente instituído pelo Poder Público, com
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime
especial de administração, ao qual se aplicam garantias
adequadas de proteção.
No Rio Grande do Sul, existem 96 Unidades de

Conservação. Por meio da geração do mapa do indicador “Áreas de Unidades de Conservação do Rio Grande do Sul”, foi
possível diagnosticar a existência de 47 unidades de Proteção Integral e 49 de Uso Sustentável no Estado, apresentadas
no Quadro 1:
Quadro 1 – Síntese das áreas de unidades de conservação do RS
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4.2.3

Meio socioeconômico

4.2.3.1 Mapa das comunidades tradicionais (Apêndice I)
O mapa aborda duas categorias de comunidades
tradicionais,
selecionadas
por
apresentarem
territorialização e dependência do território. São elas:
1. Povos Indígenas; 2. Comunidades Remanescentes de
Quilombolas (CRQs).
Foram levantados dados junto a
dez entidades
representativas e atuantes junto aos povos indígenas
e realizadas reuniões para o alcance de consenso em
relação às áreas indígenas do Estado. Todas elas foram
caracterizadas quanto ao seu nome, etnia, município
de localização, etapa de regularização fundiária,
documentação legal existente, população, área e fonte
de dados. Como resultado, foram diagnosticadas 118
áreas indígenas, sendo 60 em formato ponto e 58
em polígono. No caso das terras que encontram-se
em etapas mais iniciais de regularização, houve uma
tendência em apresentar informações espaciais em
formato de pontos, pois, em geral, sem os estudos
antropológicos concluídos, os limites da terra ocupada
não são identificados. No entanto, houve exceções. A
tendência das terras em processos mais avançados de
regularização é que a informação espacial seja retratada
em forma de polígono.

O patrimônio paleontológico foi analisado a partir dos
dados existentes em relação à ocorrência de fósseis
(macrofósseis, microfósseis e palinomorfos), cada qual
catalogado conforme sua taxonomia, paleoecologia
e bioestratigrafia. Tais dados foram adquiridos da
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM,
2013) e da Fundação Zoobotânica (2014). Foram
espacializados os pontos geoturísticos fossilíferos, os
geossítios fossilíferos do Geoparque da Quarta Colônia,
os sítios paleontológicos e os indícios paleontológicos.
A partir da soma dessas ocorrências por município,
gerou-se um indicador de densidade do patrimônio
paleontológico. Também foi somada a essas informações
a área de potencial paleontológico mapeada pela CPRM.
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4.2.3.2 Mapa da densidade do patrimônio paleontológico
(Apêndice J)

Como é possível perceber, as áreas de ocorrência do
patrimônio paleontológico se concentram na região
sul do Estado. Nota-se que há áreas com potencial
paleontológico onde ainda não foi evidenciado nenhum
sítio ou indício. São João do Polêsine, próximo à Santa
Maria, é o município com maior número de ocorrências
paleontológicas, seguido de Uruguaiana.
4.2.3.3 Mapa de infraestrutura de telecomunicação
(Apêndice K)

Foram levantados dados junto a quatro entidades
representativas e atuantes junto às comunidades
quilombolas.
Todas as áreas quilombolas foram
caracterizadas quanto ao seu nome, município de
localização, etapa de regularização fundiária na FCP
(Fundação Cultural Palmares) e INCRA (Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária), documentação legal
existente, população, área e fonte de dados.

Há uma estreita relação entre o número de habitantes e as
condições de infraestrutura de telecomunicação. Apenas
Porto Alegre se enquadrou na última classe de valores
do indicador, apresentando as melhores condições de
infraestrutura. De maneira oposta, mais da metade dos
municípios (a saber, 287) enquadraram-se na primeira
classe, apontando condições mais precárias no setor de
telecomunicações.

Foram diagnosticadas 167 comunidades remanescentes
de quilombolas (CRQs) no Estado. Em 67 delas, não se
obteve dados espaciais, sendo conhecido apenas o
município em que se localizam. As CRQs se encontram, em
sua maioria, em etapas mais iniciais de reconhecimento
e regularização fundiária. Foram identificadas 78
comunidades com informações espaciais somente de
pontos e 22 comunidades com dados de polígonos.
Somente seis estão tituladas e duas possuem Decreto no
DOU (Diário Oficial da União).

4.2.3.4 Mapa de atividades econômicas produtivas
(Apêndice L)
O mapa aponta a dinâmica econômica dos municípios,
tendo por base a conjuntura econômica dos setores de
serviços, administração pública, agropecuária e indústria e
a estrutura da economia, expressa pelo padrão locacional
de emprego formal. Sua construção integra os resultados
dos indicadores Quociente Locacional e Taxa Composta
de Crescimento.
O Quociente Locacional é calculado a partir dos dados
levantados referentes aos empregos formais dos setores
de serviço, administração pública e indústria para o ano
2011-2015 (RAIS/MTE, 2016); das áreas colhidas para as
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três principais culturas do Estado: milho, soja e arroz; e do
número de cabeças bovinas correspondentes ao uso da
terra de um hectare. Já a Taxa Composta de Crescimento é
calculada para os quatro setores (serviços, administração
pública, agropecuária e indústria) do ano de 2011 até
2015.
Observa-se que os municípios mais dinâmicos são
aqueles que apresentam uma concentração, em termos
de emprego e valor agregado, em setores em que
são mais especializados e produtivos. Municípios que
apresentam uma maior diversificação econômica e pouca
especialização, isto é, não possuem algum setor que
seja mais expressivo, são apontados com dinâmica mais
reduzida.
4.2.4

Organização jurídico-institucional

4.2.4.2 Diagnóstico de aspectos legais para o ZEE
O diagnóstico dos aspectos legais analisou o arcabouço
de instrumentos legais vigentes e em tramitação que
guardam relação com as temáticas do ZEE-RS, estudando
os principais elementos de natureza jurídica necessários à
elaboração do zoneamento, com vistas a estabelecer uma
base para as propostas de normatização. O resultado será
plano de fundo e base de conhecimento para as análises
do diagnóstico e do prognóstico.
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4.2.4.1 Mapa da capacidade institucional (Apêndice M)

A capacidade institucional dos municípios foi avaliada a
partir da soma das instituições diagnosticadas em cada um
dos nove indicadores calculados: número de organizações
de ensino superior, tecnológico e de pesquisa; número
de instituições do “Sistema S”; número de organizações
jurídicas; número de organizações financeiras; número
de organizações de fiscalização e controle; número de
organizações de segurança pública; número de entidades
representativas da sociedade civil organizada; número de
sedes de instituições públicas estaduais (coordenadorias
regionais) e unidades de atenção de saúde de média e
alta complexidade.
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Há uma estreita relação entre o quantitativo populacional
dos municípios e um maior número de instituições
presentes. Diante disso, de modo geral, a quantidade
de municípios presentes nas três primeiras classes de
valores dos indicadores é bastante reduzida. Também há
indicadores com um número significativo de municípios
sem nenhuma instituição. Somado a isso, Porto Alegre,
por via de regra, apresenta uma quantia discrepante de
instituições em comparação com os demais municípios.

Este estudo se deu sob a ótica do ordenamento territorial,
analisando as legislações da esfera federal, estadual e
municipal; as leis de preservação, acesso e uso dos recursos
naturais; as regulamentações de desenvolvimento
das atividades econômicas nas áreas rurais e urbanas;
além das de proteção do patrimônio cultural, histórico,
paisagístico e turístico. Foi realizada uma breve análise
do conjunto normativo e demais critérios pertinentes.
Ao todo, foram analisados 52 instrumentos normativos,
sendo 32 da esfera federal e 20 dos âmbitos estadual e
municipal.
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5

Acolhimento de contribuições

Nesta etapa, apresenta-se à sociedade a metodologia
básica para os diagnósticos e algumas caracterizações
já identificadas em cada meio. Por intermédio dessa
síntese, a sociedade terá a oportunidade de conhecer
a metodologia da etapa de diagnóstico e poderá trazer
contribuições de seu conhecimento regional para
enriquecer os resultados dessa fase.
A colaboração da sociedade é extremamente importante
para que o ZEE-RS reflita a realidade e para que todos
os anseios pertinentes sejam acolhidos. Contudo, é
preciso seguir algumas orientações que auxiliarão na
compreensão desse processo.
Junto a este relatório-síntese, será disponibilizado o
formulário de contribuição, ambos em formato digital.
Os formulários de contribuição preenchidos deverão ser
enviados para o e-mail contato@zee.rs.gov.br. O prazo
para envio do documento é de 30 dias após a realização
da oficina. As contribuições devem vir centralizadas
em um documento único pelos Comitês de Bacia
Hidrográfica ou COREDES. Além disso, no dia do evento
será possível encaminhar contribuições individuais, ou
ainda remotamente (por um período de 10 dias), sendo
que essa modalidade é aberta somente para quem
participou da atividade presencialmente.
Vale ressaltar que o parecer com contribuição deve estar
relacionado ao conteúdo aqui apresentado. Todas as
informações geradas na atividade de diagnóstico derivam
de dados inventariados em fontes oficiais, organizados
e tratados segundo metodologias já consolidadas. A
participação de representantes da sociedade tornará as
análises ainda mais fidedignas, qualificando os resultados
do trabalho.

5.1 Finalidade da fase de pré-diagnóstico
As oficinas participativas de pré-diagnóstico apresentam
algumas caracterizações já identificadas para a etapa
de diagnóstico relacionados aos meios: natural (físicobiótico), socioeconômico e da organização jurídicoinstitucional. É neste momento que apresentamos aos
representantes da sociedade uma amostra da “fotografia”
inicial dos dados coletados e absorvidos até o momento
em cada meio.
Esta fase não visa validar ou legitimar metodologia e
resultados. Ela busca a participação da sociedade no
apontamento dos anseios, receios e conflitos regionais,
de forma a qualificar os resultados do trabalho que está
sendo desenvolvido.
As contribuições recebidas retornarão em outras
oportunidades já previstas para apreciação e
aprofundamento. A exposição preliminar dos resultados,
nesse documento, visa evidenciar à sociedade o
andamento do trabalho e oportunizar o entendimento
do tipo de informação que está sendo gerada, a fim de
que sejam examinados pelos participantes, permitindo
contribuições e adequações ao trabalho.
5.2 Tratamento das contribuições
As contribuições nesta fase se darão de duas maneiras:
no momento da oficina e na resposta ao Formulário de
Contribuição. Todas as contribuições recebidas serão
avaliadas e será verificada a pertinência e a possibilidade
de absorção, bem como o momento do processo do ZEE
em que elas podem se enquadrar. É importante que as
contribuições tragam as fontes assinaladas, bem como
a indicação da área em que se aplicam. O retorno será
dado à sociedade durante as oficinas de diagnóstico e na
elaboração do relatório de fechamento desta etapa.
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5.3 Cronograma da próxima etapa de diagnóstico
A etapa seguinte tem por objetivo apresentar os resultados do diagnóstico focado nos anseios, receios e conflitos
de cada região coletados na fase de pré-diagnóstico. No Quadro 2, a seguir, constam as datas e os municípios que
receberão as oficinas de diagnóstico:
Quadro 2 – Agenda das oficinas de diagnóstico do ZEE-RS

No mapa abaixo (Figura 8), estão representadas as regiões de abrangência de cada reunião da próxima etapa:
Figura 8 – Mapa das regiões das oficinas de diagnóstico do ZEE-RS
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O andamento das etapas pode ser acompanhado por meio dos seguintes canais de comunicação:
Site: http://zee.rs.gov.br
Facebook: https://www.facebook.com/zoneamentoecologicoeconomicodors/?fref=ts
Blog: http://zeers.blogspot.com.br
Contato:
Coordenação do ZEE-RS na Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA): zee@sema.rs.gov.br
Consórcio Codex Remote/ Acquaplan / Gitec Brasil / Gitec GmbH: contato@zee.rs.gov.br
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Apêndice A - Mapa de enquadramento dos corpos hídricos superficiais
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Apêndice B - Mapa comparativo entre a qualidade da água e o enquadramento dos corpos hídricos
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Apêndice C - Mapa de ocorrência de estratos de cobertura
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Apêndice D - Mapa de ecossistemas campestres
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Apêndice E - Mapa de ecossistemas florestais
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Apêndice F - Mapa da Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
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Apêndice G - Mapa de áreas associadas a Unidades de Conservação - Uso Sustentável
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Apêndice H - Mapa de áreas associadas a Unidades de Conservação - Proteção Integral
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Apêndice I - Mapa das comunidades tradicionais
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Apêndice J - Mapa da densidade do patrimônio paleontológico

P

L
E
R

N
I
IM

R
A

Apêndice K - Mapa de infraestrutura de telecomunicação
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Apêndice L - Mapa de atividades econômicas produtivas
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Apêndice M - Mapa da capacidade institucional
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