
RELATÓRIO DE GESTÃO – 2006

1. PROGRAMA:  ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO- (0512)

1.1– OBJETIVOS:

1.1.1– Objetivo Geral:
Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma 
sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do 
País

1.1.2 – Objetivos Específicos:

• Definir zonas de planejamento com base na análise sistêmica dos componen-
tes naturais, socioeconômicos e da base jurídico-institucional.

• Sistematizar em um banco de dados as informações existentes ou geradas.

• Elaborar diagnósticos ambientais integrados, apontando as limitações e po-
tencialidades naturais e socioeconômicas. 

1.2 – INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO

1.2.1 – Nome:
Taxa de Zoneamento do Território Nacional

1.2.2– Descrição:

Periodicidade: anual
Índice de Medida: Percentagem

1.2.3– Tipo de Indicador:

De Eficácia De Eficiência De Efetividade

X X X

1.2.4 - Fórmula de Calculo e Método de Medição
Área do território nacional continental com proposição de diretrizes de uso e ocupação 
(ZEE) / área do território continental X100



1.2.5 – Avaliação do Resultado:
O  Programa  tem  avançado  significativamente  na  execução  e  apoio  a  projetos  no 
território nacional. Além de execução de projetos na escala da União e macrorregionais, 
os indicadores apontam para uma duplicação de desempenho a cada PPA para projetos 
em escala regional e local. Em 1999, durante a passagem do Programa para o MMA, foi 
apurada uma taxa de 6% do território nacional com projetos concluídos. Entre 1999 e 
2002,  apesar  das  prioridades  não  estarem  voltadas  para  a  execução  de  projetos, 
privilegiando-se  a  institucionalização  do  Programa,  o  indicador  chegou  a  11%.  Em 
2005, há projetos concluídos em cerca  de 22% do território  nacional  e  projetos  em 
andamento em cerca de 30%. Em 2006 o índice subiu para 25% do território nacional e 
estão em andamento projetos que cobrem cerca de 33% do Brasil.

1.2.6 – Gerente do Programa:
Gilney Amorim Viana

1.2.7 – Gerente Executivo do Programa:
Roberto Ricardo Vizentin

1.3 – AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA;

Código Descrição

7570

Implantação  de  Sistema  de  Informações  Georreferenciadas  para  o 

Desenvolvimento do Ecoturismo
0784 Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Fragilidade Físico-Ambiental
4658 Capacitação de Gestores Públicos em ZEE
2272 Gestão e Administração do Programa
7965 Implantação do Sistema Gerenciador sobre Banco de Dados do ZEE
4879 Levantamento de Informações Técnicas e Estratégicas para o ZEE
7413 Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na escala 1:1000.000
8665 ZEE da Zona Costeira 
8689 ZEE Estadual na Escala 1:250.000



1.3.1– AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO – NOME

7965 – Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento 
Ecológico-Economico.

1.3.1.1 – Objetivo:
Dotar  a  gerência  e  os  usuários  do  Programa,  bem  como  os  executores  regionais, 
estaduais e locais de ZEE, de informações sistematizadas e organizadas em uma mesma 
base de dados.

1.3.1.2 – Descrição:
Desenvolvimento do Projeto do Banco de Dados; padronização da linguagem entre as 
instituições  consorciadas;  construção  e  manutenção  de  portal  na  internet; 
compartilhamento  de  dados  e  procedimentos  entre  diferentes  bancos;  criação  de 
módulos de acesso.

1.3.1.3 – Meta Física:

Descrição Unidade Programada Executada

Percentagem 09 06

1.3.1.4 – Meta Financeira (Em R$ 1,00)

Orçamento Lei Contingenciado Orçamento Disponível Empenhado Liquidado

375.302 17.977,00 357.325,00 356.837,00 356.837,00

1.3.1.5 – Resultados Alcançados:
O resultado apresentado foi satisfatório, atingindo 71,86% da meta estipulada para o 
ano de 2006. 

1.3.1.6 – Medidas Implementadas ou a Implementar (No caso de problemas na 
execução)

Não houve problemas na execução.

1.3.1.7 – Responsável pela Implementação

Marcos Estevan Del Prette, Coordenador do Programa Zoneamento Ecológico-
Econômico



1.3.2– AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO – NOME
7413 – Macrozoneamento Ecológico-Econômico na Escala 1:1.000.000

1.3.2.1 – Objetivo:

Consolidar o macrodiagnóstico e o macrozoneamento do país na escala da União.

1.3.2.2 – Descrição:

Elaboração  de  macrocenários  exploratórios  de  desenvolvimento  e  uso  dos  recursos 
naturais,  na  escala  nacional;  organização  e  aplicação  de  indicadores  nacionais  ; 
articulação, padronização e automatização de base de informações na escala do milhão.

1.3.2.3 – Meta Física:

Descrição Unidade Programada Executada

Percentagem Km2 20 17

1.3.2.4 – Meta Financeira (Em R$ 1,00)

Orçamento Lei Contingenciado Orçamento Disponível Empenhado Liquidado

404.453 43,00 404.410,00 375.523,00 375.523,00

1.3.2.5 – Resultados Alcançados:

O resultado apresentado foi satisfatório, visto que foi executado 85,43% do orçamento 
anual  previsto  para  o  ano  de  2006.  Entretanto,  os  recursos  orçamentários 
disponibilizados não permitem um avanço mais significativo da ação. 

1.3.2.6 – Medidas Implementadas ou a Implementar (No caso de problemas na 
execução)
Não houve problemas na execução

1.3.2.7 – Responsável pela Implementação
Marcos Estevan Del Prette, Coordenador do Programa Zoneamento Ecológico-
Econômico



1.3.3– AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO – NOME
2272 – Gestão e Administração do Programa

1.3.3.1 – Objetivo:

Construir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas 
que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.

1.3.3.2 – Descrição:

Essas despesas compreendem: serviços administrativos;pessoal ativo; manutenção e uso 
de  frota  veicular,  própria  ou  de  terceiros  por  órgãos  da  União;  manutenção  e 
conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos 
da  União;  tecnologia  da  informação,  sob  a  ótica  meio,  incluindo  o  apoio  ao 
desenvolvimento  de  serviços  técnicos  e  administrativos;  despesas  com  viagem  e 
locomoção  (aquisição  de  passagens,  pagamento  de  diárias  e  afins);  sistemas  de 
informações gerenciais internos; estudos que tem por objetivos elaborar, aprimorar ou 
dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para a discussão, 
formulação e divulgação de políticas,  etc.;  produção e edição de publicações para a 
divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-
meio necessárias à gestão e administração do programa.

1.3.3.3 – Meta Física:

Não possui meta física, uma vez que os recursos orçamentários destinam-se à 
administração do Programa.

1.3.3.4 – Meta Financeira (Em R$ 1,00)

Orçamento Lei Contingenciado Orçamento Disponível Empenhado Liquidado

761.775 10.529,00 751.246,00 751.246,00 751.246

1.3.3.5 – Resultados Alcançados:

O resultado apresentado foi satisfatório, atingindo 98,62% da meta estipulada para o 
ano de 2006.

1.3.3.6 – Medidas Implementadas ou a Implementar (No caso de problemas na 
execução)
Não houve problemas na execução

1.3.3.7 – Responsável pela Implementação

Marcos Estevan Del Prette, Coordenador do Programa Zoneamento Ecológico-
Econômico.



1.3.4– AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO – NOME

7570  –  Implantação  de  Sistema  de  Informações  Georreferenciadas  para  o 
Desenvolvimento do Ecoturismo.

1.3.4.1– Objetivo 
Desenvolver  e  implantar  uma  ferramenta  para  coletar,  sistematizar  e 

georreferenciar  informações  sobre  atrativos  ecoturísticos,  especialmente  em  áreas 
protegidas e seus entornos, além de disseminar essa informações para gestores públicos, 
empreendedores e sociedade em geral, contribuindo para o planejamento, a gestão e o 
ordenamento do uso dos recursos naturais pela atividade ecoturística.

1.3.4.2– Descrição
O  sistema  SIG-Ecotur  constitui  um  instrumento  fundamental  para  o 

planejamento, a gestão e o ordenamento do uso dos recursos naturais pela atividade 
ecoturística, pois gera, sistematiza e qualifica um conjunto de informações referentes à 
dimensão  ambiental  destes  atrativos  e  produtos  ecoturísticos  com  vistas  ao 
desenvolvimento de um banco de dados geográfico e à disponibilização, via internet, de 
informações  georreferenciadas  sobre  o patrimônio  natural  que  sirvam de ferramenta 
para o desenvolvimento do ecoturismo.

Este projeto do SIG se apresenta como uma ação pioneira no país, contribuindo 
para  o  planejamento  e  gestão  de  políticas  públicas  de  ecoturismo  e  maximizando 
esforços no sentido da construção de uma grande rede de cooperação interinstitucional 
para o desenvolvimento da atividade em todo o país.

Os trabalhos para desenvolvimento do protótipo envolvem o Parque Nacional da 
Serra  dos  Órgãos  e  APA do Delta  do  Parnaíba,  tendo já  se  feito  o  Inventario  dos 
atrativos do Parque Nacional de Lençóis.  Em 2007, deverão ser  desenvolvidas e ou 
complementadas,  até  maio,  as  Unidades  de  Paisagem  que  constituem  a  base  de 
informações desenvolvidas a partir da elaboração dos mapas temáticos para as demais 
áreas  selecionadas.  Até  maio  também  deverão  ser  interpretadas  as  informações 
constantes do banco de dados a serem disponibilizadas em “website” para difusão das 
informações para a sociedade, que também será desenvolvido dentro de cinco meses. 

Com a validação das informações dos protótipos desenvolvidos, a entrada em 
operacionalização do sistema prevê a capacitação dos gestores e equipe técnica que irá 
operacionalizá-lo.  A  partir  daí  serão  iniciados  os  trabalhos  de  levantamento  de 
informações para implementação do SIG em mais 3 unidades.



1.3.4.3 -  Meta Física

DESCRIÇÃO UNIDADE PROGRAMADA EXECUTADA
Sistema Implantado % de execução física 70,00 70,00

1.3.4.4 - Meta Financeira (Em R$ 1,00)

ORÇAMENTO 
LEI

CONTINGENCIADO ORÇAMENTO DISPONÍVEL EMPENHADO LIQUIDADO

873.376 2.249,00 871.127,00 871.127,00 871.127,00

1.3.4.5 - Resultados Alcançados.
• Executados 70% do  Sistema de Informações Geográficas para o Ecoturismo, 

cujo protótipo está sendo desenvolvido para a APA do Delta do Parnaíba –PI e 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos;

• Implementado  o  Banco  de  dados  da  área  piloto  1  –  PARNA  da  Serra  dos 
Órgãos/RJ;

• Levantamento secundário de dados e informações da área piloto 2 – APA do 
Delta do Parnaíba/PI;

• Em  processo  de  inicial  de  implementação: os  serviços  de interpretação  e 
validação  das informações  para a saída de dados do sistema para as duas áreas 
piloto,  a  serem  disponibilizados  por  meio  de “website”; a  contratação  de 
programador “php”; a contratação de “webdesign” para o desenvolvimento do 
“website”.

1.3.4.6 -  Medidas Implemantadas e/ou a Implementar

1.3.4.7 - Responsável pela Implementação
Allan Kardec Moreira Milhomens


