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1. INTRODUÇÃO 

O debate atual sobre desenvolvimento sustentável e o grau de crescimento 

econômico em que se encontra a sociedade impõe o desafio de implementar uma 

gestão integrada dos recursos naturais que concilie a preservação dos recursos 

naturais e o desenvolvimento socioeconômico. Para tanto o ordenamento de uso e 

ocupação do solo é condição elementar. 

Desta forma o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE – apresenta-se como 

instrumento público de planejamento e gestão territorial, amparado por legislação 

federal e considerado como um programa estratégico do governo federal, que o 

compartilha como tal com os demais entes da federação. Sua premissa fundamental é 

a divisão do território em zonas, com características físico-ambientais homogêneas, 

nas quais são apontadas potencialidades e vulnerabilidades socioambientais e 

incentivadas ou restringidas determinadas atividades econômicas com vistas à 

preservação do ambiente natural e dos seus recursos. 

Em conformidade com o pacto federativo e com o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (Sisnama), o Zoneamento Ecológico-Econômico é executado de forma 

compartilhada entre a União, os estados e os municípios. De fato, a lei complementar 

nº 140/2011, que fixa normas para a cooperação entre os entes da federação no 

exercício da competência comum relativa ao meio ambiente, prevista no artigo 23 da 

Constituição Federal de 1988, constitui ação administrativa da União a elaboração do 

ZEE de âmbito nacional e regional, cabendo aos estados elaborar o ZEE de âmbito 

estadual, em conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e regional, e aos 

municípios a elaboração do plano diretor, observando os ZEE’s existentes. 

Ademais, o novo Código Florestal (lei federal nº 12.651/2012) estabelece um 

prazo de cinco anos para que todos os estados elaborem e aprovem seus ZEE’s, 

segundo metodologia unificada estabelecida em norma federal. 
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Neste contexto o Estado de Goiás por meio da Comissão Coordenadora do 

Zoneamento Agroecológico e Econômico do Estado de Goiás e da Secretaria das 

Cidades, intituída pelo decreto No 6.707, de 28/12/2007, apresenta o presente Termo 

de Referência para a elaboração do ZAEE-GO1 – Zoneamento Agroecológico e 

Econômico de Goiás – segundo as premissas legais e metodológicas do programa ZEE-

Brasil.  

O ZEE estadual será resultado das ações desenvolvidas no âmbito da 

Secretaria das Cidades e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 

em cooperação com o Ministério do Meio Ambiente, e dos serviços a serem 

contratados cujo escopo encontra-se definido neste Termo de Referência. 

 

 

  

                                                      
 
1 A expressão ZAEE-GO – Zoneamento Agroecológico e Econômico de Goiás – será substituída por ZEE-GOIÁS a 
partir da publicação de novo Decreto Estadual de forma a refletir, de fato, as proposições do instrumento de 
acordo com as diretrizes definidas pela esfera federal. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Localizado no centro do Brasil, Goiás se consolida como um dos estados com 

maior poder de atração de investimentos no País e, como consequência, o uso dos 

recursos e riquezas naturais faz-se necessário no processo de desenvolvimento. 

Com 340.086,698 km², representando 4,0% do território nacional, Goiás é o 

sétimo estado do país em extensão territorial, sendo contemplado com três regiões 

hidrográficas (Região Hidrográfica Tocantins / Araguaia, Região Hidrográfica do São 

Francisco e Região Hidrográfica do Paraná). Seu solo é predominantemente do grupo 

dos Latossolos, o relevo é de baixa declividade em sua maior parte, formada por terras 

planas (chapadões). O clima do Estado possui duas estações bem definidas, um 

período chuvoso e outro com baixos índices pluviométricos. Sua vegetação é 

predominantemente formada por cerrado (GOIÁS, 2013a). 

O Estado está inserido no Bioma Cerrado o qual tem sofrido grande pressão 

antrópica, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, quando a agropecuária 

extensiva foi instalada, iniciando o processo de retirada da vegetação nativa para o 

desenvolvimento desta atividade. Cabe ressaltar ainda que uma pequena parte do 

Bioma da Mata Atlântica situa-se no Estado de Goiás, áreas na quais, por força de lei, 

há maiores restrições de uso.  

É o Estado mais populoso da região Centro-Oeste. Conforme levantamento 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo Demográfico de 2010, 

Goiás tem 6.003.788 habitantes, a densidade demográfica é de 17,65 habitantes/km². 

Possui 246 municípios sendo 63,0% com até 10.000 habitantes, 29,0% de 10.000 a 

50.000 habitantes e 8,0% com mais de 50.000 habitantes, somente este grupo reunia 

3,7 milhões de pessoas em 2010, o que corresponde a 62,8% da população total do 

Estado. Os três municípios mais populosos continuaram sendo Goiânia (1.302.001 

hab.), Aparecida de Goiânia (455.657 hab.) e Anápolis (334.613 hab.). Observa-se o 

contínuo processo de urbanização da população (GOIÁS, 2013a). 
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A economia é baseada no agronegócio que vem se consolidando nessas 

últimas décadas, na produção agrícola, diversificando as culturas, expandindo a área 

plantada, com isso aumentando a produção. O Estado ocupou a quarta posição no 

ranking nacional, em 2010, com participação de 9,0%. A soja se mantém como o 

principal produto agrícola, representando 54,3% dos grãos produzidos no (GOIÁS, 

2013a). 

O Estado está entre os maiores produtores de rebanho bovino do Brasil, com 

21,348 milhões de cabeças, que representam 10,2% de participação, posicionando-se 

em 4º lugar no ranking nacional. A produção leiteira é de 3,194 bilhões de litros, 

representando o 4º lugar nacional, com participação de 10,4%, conforme apurou 

pesquisa do IBGE para 2010 (GOIÁS, 2013a). 

A cana de açúcar em Goiás registrou crescimento significativo para a 

economia goiana nos últimos anos. A produção saltou de 10,163 milhões de toneladas, 

em 2000 para 48,000 milhões de toneladas em 2010, com uma expansão de 372,3%. A 

área colhida no mesmo período cresceu 315,7%. O expressivo aumento na produção 

é resultado da instalação de dezenas de usinas do setor sucroenergético em Goiás, 

atendendo ao crescimento da demanda pelos derivados do produto como etanol e 

açúcar (GOIÁS, 2013a). 

Na balança comercial, houve aumento nas exportações dos complexos soja, 

carne e minério, o que se reflete nos índices econômicos. Sua participação no PIB 

nacional que era de 2,5% em 2008, passou para 2,6% no ano de 2009. Esses resultados 

fizeram com que o Estado se mantivesse na 9ª posição no ranking nacional. O 

crescimento real da economia goiana atingiu 0,9%. No resultado quanto aos três 

grandes setores, a agropecuária apresentou a maior taxa (6,9%), seguida por serviços 

(1,3%) e indústria (-2,7%) (GOIÁS, 2013a). 

Os recursos minerais representam importante riqueza econômica desde a 

época da colonização, remontando o século XVIII. Goiás possui depósitos minerais de 
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relevância econômica, dentre eles o calcário agrícola, fosfato, calcário, amianto, cobre, 

níquel, vermiculita, ouro, esmeralda, nióbio e cobalto. A produção de níquel representa 

82,8% da produção nacional, colocando o Estado em 1º lugar no ranking brasileiro. 

Outro destaque é para o amianto produzido em Minaçu, representa 100% da produção 

nacional. Goiás também passou a se destacar na produção de cobre, fato que colocou 

o Estado em 1º lugar na posição nacional, com uma participação de 67,6%. O ouro 

também ocupa a 2º lugar na posição nacional, participando com 17,0%. 

O resultado da indústria goiana em 2010 confirmou o padrão de crescimento 

observado para o total da indústria brasileira no ano, uma vez que na estrutura 

industrial goiana há forte presença de segmentos tipicamente exportadores, 

particularmente os de commodities. 

Destacam-se ainda: o turismo, fortemente relacionado ao patrimônio 

ambiental, o potencial hidrográfico para geração de energia, o potencial logístico 

devido à posição geográfica estratégica, haja vista a consolidação do Porto de São 

Simão e do Porto Seco localizado em Anápolis e a construção da ferrovia norte-sul. 

Este panorama demonstra o potencial econômico do Estado e seu intenso 

processo de crescimento, o que tem como consequência a incorporação de novos 

espaços com a exploração intensiva dos recursos naturais. 

Do ponto de vista da sociedade e da qualidade de vida dos cidadãos observa-

se que o desenvolvimento social não acompanha a par e passo a pujança econômica 

ocorrida nos últimos trinta anos. 

Desta forma as ações de uso e ocupação do solo, bem como da 

disponibilização do patrimônio ambiental e a inserção da sociedade e dos aspectos 

que proporcionam qualidade de vida à população deverá ser pautado por políticas 

públicas sérias e consistentes. Para tanto, o Zoneamento Ecológico Econômico de 

Goiás terá papel fundamental, na medida em que: 
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i) definirá vulnerabilidades e potencialidades ambientais indicando áreas 

propícias para as diferentes atividades econômicas e as áreas que devem ser 

preservadas e protegidas;  

ii) contribuirá para a eficácia das políticas públicas de desenvolvimento e de 

meio ambiente; 

iii) diminuirá as taxas de risco dos investimentos públicos e privados devido 

a uma rede segura de informações e de alta capacidade de análise dos 

problemas e potencialidade socioambientais; 

iv) aumentará a capacidade de previsão de impactos ambientais e de melhor 

escolha de sítios para alocação de investimentos, desta forma, reduz custos 

de implantação de obras de infra-estrutura; 

v) identificará os sistemas ambientais capazes de prover serviços 

ambientais; 

vi) aumentará a capacidade de planejar e monitorar as condições de 

sustentabilidade ambiental, econômica e social; 

vii) potencializará a capacidade de integrar dados e informações dispersas 

setorialmente; 

viii) otimizará o suporte tecnológico existente nas instituições públicas; 

ix) contribuirá para racionalizar o uso do território, reduzindo as ações 

predatórias e aponta atividades sustentáveis a partir das potencialidades 

de cada área (BRASIL, 2007). 

Ressalta-se, por fim, que o ZAEE-GO representará um avanço significativo no 

campo do planejamento territorial, do planejamento do uso do solo e na preservação 

do bioma Cerrado. 
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3. OBJETIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Objetivo Geral 

O presente Termo de Referência tem como objetivo descrever os serviços 

técnicos e científicos a serem contratados – referentes às fases do Diagnóstico, 

Prognóstico e Subsídios à Implementação – com vistas à elaboração do Zoneamento 

Ecológico e Econômico do Estado de Goiás – ZEE-Goiás, bem como os produtos 

esperados e suas especificações. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

i) Identificar e descrever as bases técnicas e dados disponíveis no âmbito 

do projeto as quais foram levantadas e sistematizadas no projeto 

MACROZAEE-GO, objeto do Termo de Referência do Processo 

201000045000154; 

ii) Descrever, em linhas gerais, os resultados obtidos no projeto 

MACROZAEE-GO, os quais interferem diretamente na consecução dos 

serviços e produtos descritos pelo presente Termo de Referência; 

iii) Descrever a metodologia básica para a realização dos levantamentos de 

dados e informações, análises e divulgação de resultados; 

iv) Descrever as etapas e os produtos esperados em cada etapa; 

v) Estabelecer a forma de organização do banco de dados digital, referentes 

às informações espaciais (cartográficas, censitárias, cadastrais, imagens de 

satélite, etc.) obtidas na consecução dos serviços; 

vi) Estabelecer o cronograma para a consecução dos serviços a serem 

contratados; 
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vii) Identificar a composição e qualificação mínima da equipe técnica para a 

realização dos serviços de elaboração do ZAEE-GO; 
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4. ANTECEDENTES 

Como instrumento de desenvolvimento integrado, o Zoneamento Ecológico-

Econômico emergiu como uma proposta do governo brasileiro para subsidiar as 

decisões de planejamento social, econômico e ambiental do desenvolvimento e do uso 

do território nacional em bases sustentáveis. Trata-se de um instrumento técnico de 

gestão territorial e, ao mesmo tempo, um instrumento político de compatibilização 

entre os diversos interesses e atores envolvidos no processo de elaboração e de 

institucionalização.  

Sua gênese remonta o ano de 1981, com a instituição da Política Nacional do 

Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981) cujo objetivo principal é a preservação, a 

melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida e que estabeleceu, 

dentre seus instrumentos de execução, o zoneamento ambiental, posteriormente 

regulamentado sob a denominação de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). 

Frente à relevância e urgência das questões relacionadas à preservação 

ambiental da Amazônia, uma das primeiras ações concretas do ZEE no Brasil, foi a 

instituição de procedimentos para zoneamentos em curso nos Estados da Amazônia 

Legal, o que resultou no documento “Detalhamento da Metodologia para Execução do 

Zoneamento Ecológico-Econômico pelos Estados da Amazônia Legal”, publicado em 

1997. Ainda dentre as ações no âmbito do ZEE, destaca-se a elaboração do 

Macrodiagnóstico da Zona Costeira na Escala da União, nos anos de 1994 a 1996, cuja 

revisão foi concluída em 2008, dando origem ao Macrodiagnóstico da Zona Costeira 

e Marinha do Brasil (BRASIL, 2013). 

O ZEE também passou a integrar o Plano Plurianual a partir do ciclo 2000-

2003, sob a denominação “Programa Zoneamento Ecológico-Econômico”, ficando a 

cargo da então Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, 

atualmente, Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, a 
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coordenação dos projetos de ZEE no País e o gerenciamento do Programa no PPA 

(BRASIL, 2013). 

A partir daí, foi promovido um processo nacional de discussão sobre o ZEE, 

envolvendo a participação de autoridades, pesquisadores e representantes da 

sociedade civil que resultou na consolidação tanto de uma metodologia para a 

organização do Programa, quanto na articulação de procedimentos operacionais de 

zoneamento (BRASIL, 2013).  

Os resultados materializaram-se no documento “Diretrizes Metodológicas 

para o ZEE do Território Nacional (MMA, 2001)”. O documento, organizado para 

permanente atualização, sendo a última realizada em 2006, consolida e sistematiza as 

discussões regionais sobre a metodologia de ZEE, define diretrizes metodológicas e 

procedimentos operacionais mínimos para a execução e implementação do ZEE nos 

níveis táticos e estratégicos e formaliza os requisitos necessários à execução de 

projetos de ZEE (BRASIL, 2013). 

Procedeu-se, após estes anos e atividades, uma ampla articulação 

interinstitucional, que resultou no restabelecimento da CCZEE – Comissão 

Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico2 e na criação de um consórcio 

de empresas públicas, denominado de Consórcio ZEE Brasil, regulamentado por meio 

do decreto federal s/nº de 28/12/2001 (BRASIL, 2013). 

Neste contexto, o poder executivo federal estabeleceu o Decreto nº 

4.297/2002, regulamentando o processo de implementação do ZEE em território 

nacional, como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 

6.938/1981). O decreto estabeleceu os objetivos, as diretrizes, os produtos e as 

                                                      
 
2Esta Comissão havia sido instituída em 1990, no bojo das primeiras discussões acerca da organização dos 
procedimentos do ZEE.  
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condições para execução de projetos em conformidade com o documento “Diretrizes 

Metodológicas para o ZEE do Território Nacional” (BRASIL, 2013). 

A partir de suas premissas iniciais e da instituição do Decreto 

regulamentador, a elaboração e institucionalização do ZEE, seja em escala local, 

estadual, regional ou nacional deve visar a racionalização do uso e a gestão do 

território reduzindo as ações predatórias e apontando as atividades mais adaptadas às 

particularidades socioambientais de cada região.  

O ZEE deve ainda melhorar a capacidade de percepção das inter-relações 

entre os diversos componentes da realidade e, por conseguinte, elevar a eficácia e 

efetividade dos planos, programas e políticas, públicas e privadas, que incidem sobre 

um determinado território, os espacializando de acordo com as especificidades, 

potencialidades e vulnerabilidades identificadas. 

4.1. Aspectos Metodológicos do ZEE-Brasil 

O Zoneamento Ambiental, instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente previsto no Art. 9°, inciso II da Lei 6.938/19813, foi regulamentado pelo 

Decreto n° 4.297/2002 nos termos da discussão realizada sobre a instituição do 

Zoneamento Ecológico-Econômico como, de fato, um instrumento capaz de abarcar 

as demandas socioambientais no que tange o planejamento do uso do território em 

bases sustentáveis. Ao abranger as questões socioeconômicas, além das questões do 

meio físico e biótico, responde aos requisitos propostos acerca do que atualmente se 

entende por desenvolvimento sustentável. 

O Decreto 4.297/2002 estabelece os objetivos, princípios, elaboração, 

conteúdo, bem como as formas do uso, armazenamento, custódia e publicidade dos 

dados e informações (BRASIL, 2002). Desta forma o referido regulamento é definidor 

                                                      
 
3 Institui a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, fundamentada pelo Art. 23 da Constituição Federal. 
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das diretrizes metodológicas a serem seguidas, pelos entes federados, na elaboração 

dos ZEE’s, de forma com que este possa fazer parte do conjunto dos documentos e 

bases técnicas do Projeto ZEE-BRASIL. 

Ressalta-se que a tentativa de aplicação de instrumentos de planejamento 

em áreas e de forma isolada, restritas, que não fazem conexão com as diretrizes de 

desenvolvimento e conservação mais gerais, tem-se mostrado inviável, uma vez que a 

implementação da gestão depende de um amplo processo interativo entre planos, 

projetos e programas nas diferentes instâncias governamentais (BRASIL, 2007). Neste 

sentido justifica-se o esforço para se aplicar um Programa e uma metodologia 

unificada, o que ainda proporciona a integração, articulação e compatibilidade das 

informações e dos produtos obtidos. 

As diretrizes gerais e os procedimentos metodológicos a serem utilizados no 

Projeto ZAEE-GO devem ser compatíveis com a legislação vigente bem como com 

aquelas apresentadas no documento “Diretrizes Metodológicas para o Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Brasil”, ou seja, a estrutura apresentada define os padrões 

básicos de execução. No entanto, e como o próprio documento afirma, mesmo 

havendo uma orientação geral, os temas a serem abordados, bem como seus 

procedimentos operacionais específicos, variam em função de diferentes escalas e 

particularizações em busca de soluções para problemas específicos (BRASIL, 2007). 

 Assim, o projeto ZAEE-GO, segundo as orientações referenciadas 

anteriormente, deverá ser executado por meio de quatro etapas de trabalho, a saber: 

i) o Planejamento do projeto4, ii) o Diagnóstico, iii) o Prognóstico e; iv) e Subsídios à 

Implementação. Cada uma delas necessita da conexão de atividades, tarefas e 

produtos bem definidos, conforme demonstra a Figura 1, fluxograma das fases e 

principais atividades a serem desenvolvidas. 

                                                      
 
4 Ressalta-se que esta etapa já se encontra realizada. 
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Figura 1: Fluxograma das fases e principais atividades a serem desenvolvidas pelo Projeto ZAEE-GO, em 

conformidade com as diretrizes metodológicas do Projeto ZEE Brasil. 

 
Fonte: Brasil, 2007. 

 

4.1.1 Etapa de Planejamento 

A etapa de Planejamento deve ter como principal foco as articulações 

político-institucionais necessárias à viabilização do ZAEE-GO. A partir desta articulação 

passa-se à identificação das demandas técnicas, financeiras, institucionais e sociais e à 

mobilização dos recursos financeiros e técnicos necessários à execução e demais 

procedimentos (BRASIL, 2007). 

No processo de articulação institucional atenta-se para o fato de que, um 

projeto da envergadura do ZAEE-GO, não se consolida sem o envolvimento efetivo do 

ente federado proponente e toda sua estrutura institucional, neste caso o Estado de 

Goiás e, a partir deste, dos diversos interessados, sejam eles agentes sociais e 

institucionais, públicos e privados, relacionados aos objetivos e atividades do ZAEE-

GO, seus resultados e desdobramentos. Além disto, deve-se entender que é uma ação 

que não finda com a etapa de Planejamento (BRASIL, 2007), pois a consolidação de 

todas as fases depende da capacidade de se estabelecerem diálogos, renovações dos 

PLANEJAMENTO PROGNÓSTICO SUBSÍDIOS À 
IMPLEMENTAÇÃO 

 

Mobilização 
de Recursos 

Articulação 
Institucional 
Institucional 

Consolidação 
do Projeto 

Projeto 

Identificação 
das 

Demandas 
Demandas 

Análise e Estruturação das 
Informações 

Meio Físico-
Biótico 

Físico-Biótico 

Dinâmica 
Socioeconômica 
Socioeconômica 

Situação 
Atual 

Organização 
Jurídico 

Institucional 

Cenários 

Unidades de 
Intervenção 

Diretrizes 
Gerais e 

Específicas 

Apoio à 
Gestão 

Bases de Informação Centro de 
Informação 
Informações 

DIAGNÓSTICO 



 

  

34    
 

 

pactos, negociações na medida em que surjam divergências ou demandas não 

previstas na fase de Planejamento. 

Deve-se considerar, na definição das instituições e agentes envolvidos: i) a 

capacidade de contribuir coma definição de demandas e orientação nas diretrizes de 

ação; ii) a expertise técnica e científica relacionada ao todo e às partes do Projeto; iii) a 

posse de acervos de dados e informações relacionadas ao Projeto visando a montagem 

das bases de informações e; iv) a capacidade de participação nas análises e proposições 

de alternativas de uso sustentável do território (BRASIL, 2007). 

Para a mobilização dos recursos devem-se considerar tanto os recursos 

humanos quanto os financeiros necessários a todas as fases do Projeto. No que se 

refere aos recursos humanos, primeiramente, devem ser identificados na esfera 

governamental a capacidade instalada nos diferentes órgãos e instituições e o nível de 

envolvimento de cada uma. Considerando estas premissas, o governo estadual definiu 

a composição das equipes institucionais por meio do Decreto 6.707/2007 (GOIÁS, 

2013). 

Além das equipes institucionais serão agregados profissionais e equipes 

multidisciplinares contratadas, por meio de processos licitatórios, sendo o principal 

deles o que se trata neste Termo de Referência. A formação destas equipes deve 

priorizar a experiência em projetos da dimensão do ZEE e o conhecimento profundo 

dos temas específicos. 

No que se refere à aplicação destes recursos deverá haver a distribuição dos 

mesmos tanto para a estrutura gerencial do projeto, quanto para sua execução e 

implementação (BRASIL, 2007). 

A identificação das demandas é resultado da avaliação, do ponto de vista 

dos agentes envolvidos, das principais questões socioambientais e econômicas que 

deverão ser consideradas no processo de elaboração e implementação do ZAEE-GO. 
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Esta deverá ocorrer a partir do processo de articulação institucional, por meio de um 

amplo processo de participação social e institucional. 

A análise e estruturação das informações constituem-se pela 

sistematização das informações disponíveis e disponibilizadas pelas diversas 

instituições e agentes envolvidos. As fontes de informações nesta fase são documentos 

secundários (digitais e analógicos). Pela diversidade das fontes é necessária a 

verificação de seus formatos, escalas, autores. A partir daí deve-se proceder a uma 

uniformização e/ou compatibilização de formatos, principalmente aqueles em meio 

digital, para a estruturação do banco de dados inicial. 

Depois de vencidas as atividades da Etapa de Planejamento, é possível 

delimitar os principais objetivos, conteúdos temáticos e programação dos trabalhos do 

Projeto ZAEE-GO, baseados na identificação das demandas e das prioridades 

relacionadas aos problemas socioambientais e econômicos a serem considerados na 

consecução dos trabalhos técnicos da Etapa seguinte. 

De posse das informações obtidas, deverão ser realizadas reuniões de 

trabalho entre as equipes executoras, com a participação dos representantes dos 

órgãos, instituições, agentes e organizações civis envolvidas para a consolidação do 

planejamento do projeto. O produto desta atividade constituir-se-á em um relatório 

contendo: i) o detalhamento dos objetivos e a orientação programática de acordo com 

as orientações do ZEE-Brasil; ii) o detalhamento, com as especificações e cronograma 

de execução, das atividades, serviços técnico-científicos envolvidos na elaboração das 

demais etapas – Diagnóstico, Prognóstico e Implementação; iii) a estimativa dos 

recursos humanos, técnicos e financeiros para a realização do Projeto ZAEE-GO e; iv) 

as condições de avaliação e monitoramento do projeto (BRASIL, 2007). 

É importante salientar que esta etapa de Planejamento, no caso do ZAEE-GO, 

já se encontra realizada por meio dos serviços contratados no âmbito do Projeto 

MACROZAEE-GO, em convênio firmado entre o Ministério do Meio Ambiente, a 
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SECIDADES N° 44045 e SICONV N° 721151 e cujos resultados estão descritos no item 

4.4.2 deste Termo de Referência.  

 

4.1.2 Bases de Informação 

 Os aspectos relacionados à construção das bases de informação são 

fundamentais para a realização do Diagnóstico e do Prognóstico e posteriores 

Subsídios à Implementação ao gerar o banco de dados que será incorporado tanto na 

esfera regional quanto ao Programa ZEE-Brasil. As três atividades elementares para a 

construção constituem-se de: i) banco de dados; ii) bases cartográficas e; iii) 

organização dos dados.  

 

4.1.3 Escalas 

A definição das escalas geográficas e cartográficas de análise e representação 

dos dados e informações do ZEE para cada nível territorial está definida pelas Diretrizes 

Metodológicas do Zoneamento Ecológico Econômico e refere-se aos enfoques e 

ordens de grandeza demandados. Os enfoques, segundo a metodologia geral do ZEE, 

são dois: i) o estratégico, que se dirige ao topo da cadeia político-gerencial e visa o 

planejamento de grandes áreas de domínio federal ou regional e; ii) o tático, dirigido 

aos níveis de administração estadual, municipal ou empresarial (BRASIL, 2007). 

Quadro 1: Escalas geográficas relacionadas aos enfoques territoriais. 

 

ENFOQUE 
ABRANGÂNCIA 

TERRITORIAL 

NÍVEL POLÍTICO-

ADMINISTRATIVO 
ORDENS DE GRANDEZA 

ESTRATÉGICO 

(político) 

Continental Federal 1:10.000.000 a 1:5.000.000 

Nacional Federal 1:2.500.000 a 1:1.000.000 

Regional Federal / Estadual 1:1.000.000 a 1:250.000 

TÁTICO 

(operacional) 

Estadual Estadual / 

Municipal 
1:250.000 a 1:100.000 

Municipal Municipal 1:100.000 a 1:50.000 

Local Distrital 1:25.000 a 1:1.000 

Fonte: Brasil, 2007. 
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Pela abrangência do Projeto ZAEE-GO dar-se-á destaque ao enfoque tático, 

com abrangência territorial estadual, sem prejuízo do entendimento de que as 

dimensões de análise requeridas pelo enfoque estratégico referem-se às questões 

macrorregionais tanto no que abrange aos aspectos do ambiente e dos recursos 

naturais, quanto ao que se referem os aspectos socioeconômicos e jurídico-

institucionais cujas escalas indicadas são compatíveis com a generalização. 

Considerando então que a escala de análise e representação deverá ser, no 

mínimo 1:250.000, considera-se ainda a possibilidade de que, o nível tático nesta escala 

pode requerer, para a consecução dos objetivos do ZEE, escalas de semi detalhe (entre 

1:100.000 e 1:50.000) e de detalhe (maiores que 1:50.000) de forma que seja possível a 

análise dos subsistemas ambientais e a adoção de UTB – Unidades Territoriais Básicas 

compatíveis com o nível de tratamento das informações pretendido. 

 

4.1.4  Etapa de Diagnóstico 

As diretrizes metodológicas do ZEE apontam que a fase do Diagnóstico deve 

abranger três grandes eixos temáticos, a saber: o meio físico-biótico, o meio 

socioeconômico e a organização jurídico-institucional, os quais, na sequencia dos 

levantamentos e análises poderão ser ainda, divididas em temas específicos. Deve-se 

entender que para a interpretação e análise dos dados significativos é necessária a 

divisão do trabalho técnico-científico entre os temas e sub temas correspondentes, no 

entanto o Diagnóstico deverá ser construído a partir de uma integração sistematizada 

das análises temáticas (BRASIL, 2007). 

O Fluxograma apresentado na Figura 5 permite a identificação dos temas 

básicos, as sínteses intermediárias do diagnóstico, as sínteses para interpretação das 

potencialidades e limitações, os prognósticos e as indicações legais e programáticas 

(BRASIL, 2007). 
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4.1.4.1  Meio físico-biótico 

A caracterização do meio físico-biótico deverá considerar a análise integrada 

dos aspectos formadores do ambiente natural a fim de serem detectadas unidades 

naturais e suas diferentes componentes. Esta análise integrada dos componentes 

ambientais permite identificar os diferentes Sistemas Ambientais Naturais bem como 

indicar a integridade dos mesmos, suas potencialidades e limitações frente à atuação 

antrópica (BRASIL, 2007). 

As principais variáveis ambientais a serem consideradas para análise e 

diagnóstico do meio físico-biótico, sem prejuízo de outras que porventura sejam 

correlatas e importantes do ponto de vista ambiental, serão: hidrologia, climatologia 

geologia, geomorfologia, pedologia, hidrogeologia e biodiversidade (vegetação e 

fauna). 

Para efeito do Diagnóstico do meio físico-biótico e como produtos deste ter-

se-á: i) a identificação das Unidades dos Sistemas Ambientais Naturais da área de 

abrangência do estudo e; ii) a avaliação qualitativa da integridade destes Sistemas 

Ambientais Naturais (BRASIL, 2007). 

A metodologia para a realização do Diagnóstico do meio físico-biótico e para 

a identificação das Unidades dos Sistemas Ambientais Naturais deverá ser compatível 

com os pressupostos da abordagem sistêmica e a partir do tratamento das 

informações segundo uma ordem taxonômica que hierarquiza os sistemas ambientais 

naturais das dimensões territoriais maiores para as menores. As informações deverão 

ser espacializadas cartograficamente segundo escalas compatíveis com a dimensão 

das unidades estruturais e padrões fisionômicos identificados (BRASIL, 2007). 

Como componente do Diagnóstico do meio físico-biótico, a avaliação 

qualitativa da integridade dos sistemas ambientais naturais deverá ser realizada a partir 
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de parâmetros5 que avaliem a integridade ecológica das unidades ambientais. A 

metodologia e os critérios científicos deverão ser adequados a identificar os fatores 

ecológicos limitantes à sustentabilidade e integridade em cada unidade natural e quais 

os setores sociais produtivos, bem como as interações e conflitos, que mais 

influenciam, de maneira positiva ou negativa, sobre a integridade das diferentes 

unidades naturais (BRASIL, 2007). Esta analise possibilitará definir as melhores formas 

de intervenção no território. 

Sendo o Diagnóstico um nível de integração – que relaciona os aspectos 

físicos, bióticos e socioeconômico – a estruturação das análises referentes à esta última 

componente deverá ser pensada de forma a facilitar a integração.  

O resultado da avaliação da integridade dos Sistemas Ambientais Naturais 

será a determinação de áreas, ou zonas, para a manutenção da biodiversidade 

existente nas unidades ambientais, de forma que os processos ecológicos e seus 

serviços ambientais mantenham a qualidade necessária para o desenvolvimento 

sustentável ao longo do tempo (BRASIL, 2007). 

 

4.1.4.2  Dinâmica socioeconômica 

O objetivo dos estudos socioeconômicos, no contexto do ZEE, é buscar o 

entendimento da dinâmica da ocupação do território e o consequente uso dos 

recursos naturais, a partir da reconstrução das tendências históricas do surgimento das 

relações sociais e de produção a partir de estudos demográficos, econômicos, das 

redes urbano-regionais e dos aspectos relacionados às condições de vida das 

                                                      
 
5 Alguns indicadores como: extensão da área natural, forma, nível de conectividade e fragmentação, grau de 
ameaça, taxa de conversão de áreas naturais, número de espécies ameaçadas, perda de biodiversidade, erosão 
de solos, desperenização de córregos, diminuição na qualidade da água e do ar, podem auxiliar na avaliação da 
integridade ecológica de uma unidade natural (BRASIL, 2007). 
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populações. Neste sentido devem ser buscados parâmetros e critérios que 

identifiquem as formas diferenciadas de ocupação do território (BRASIL, 2007). 

A unidade a ser considerada na pesquisa socioeconômica é o município. A 

partir destes é possível agregar dados para configurar unidades de análise de ordem 

hierárquica superior, formando áreas e regiões econômico-sociais as quais serão 

analisadas em conjunto com o diagnóstico físico-biótico (BRASIL, 2007).  

O resultado da análise das condições sociais e econômicas deverá ser a 

geração de dois produtos de síntese: i) as tendências de ocupação e articulação 

regional e; ii) os indicadores sociais sintéticos. O primeiro deve vislumbrar uma 

regionalização capaz de delimitar subespaços para os quais possam ser definidos 

programas e ações governamentais adequadas às especificidades de cada um. O 

segundo deverá permitir a definição dos limites e possibilidades das políticas públicas 

a serem propostas, no âmbito do ZEE, notadamente àquelas que se referem às 

desigualdades socioambientais (BRASIL, 2007). 

 As tendências de ocupação e articulação regional, para o ZAEE-GO deverão 

ser construídas a partir de regionalizações cujos elementos centrais são a rede urbana 

e as áreas de influência das principais cidades polo, da Região Metropolitana de 

Goiânia, da ocupação da Bacia do Rio Meia Ponte.  

 A partir destes referenciais haverá de se considerar com atenção especial, 

além dos aspectos socioeconômicos reconhecidos em estudos desta natureza, a 

infraestrutura de circulação e comunicação6. A análise destas estruturas com maior 

ênfase se justifica na medida em que influenciam diretamente na apropriação e na 

configuração política e econômica do território (BRASIL, 2007). 

                                                      
 
6 [...] a rede urbana na atualidade tem seu entendimento aprofundado na própria análise do sistema logístico 
como um todo, sistema esse que envolve todos os tipos de redes. Para tanto, são fundamentais a elaboração de 
análises integradas das redes de infra-estrutura viária, de energia, de armazenagem, de comunicação [...] 
(BRASIL, 2007) 
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 Os indicadores sociais sintéticos deverão ser espacializados de forma a 

possibilitar a compreensão da distribuição das desigualdades sociais em termos 

regionais, mas devem também expressar potencialidades sociais e econômicas das 

redes urbanas, e aquelas que se relacionam às Unidades dos Sistemas Ambientais. 

 As metodologias a serem utilizadas nos estudos socioeconômicos deverão 

contemplar todos os aspectos mencionados, sem prejuízo de outros que sejam 

relevantes para a elaboração do Diagnóstico do ZEE-GOIÁS. 

 

4.1.4.3 Organização Jurídico-Institucional 

 O Diagnóstico da organização jurídica e institucional deverá identificar os 

aspectos formais da legislação, os programas federais, estaduais e municipais 

pertinentes, a organização burocrática da administração pública, e a dinâmica das 

forças atuantes da sociedade civil, com vistas a estabelecer uma base para a concepção 

de propostas de normatização factíveis em relação à realidade do ZEE-GOIÁS e suas 

especificidades (BRASIL, 2007). 

 Os estudos deste eixo do diagnóstico deverão contemplar: i) a análise das 

malhas administrativas e ambientais que dividem poder no território nacional; ii) os 

planos, programas e projetos que influenciam o uso atual e futuro no território; iii) as 

possibilidades jurídicas e institucionais de implementação do ZEE-GOIÁS (BRASIL, 

2007).  

 

4.1.4.4 Diagnóstico da situação atual  

 Vislumbrados os objetivos do ZEE-GOIÁS, e realizados os estudos e 

diagnósticos temáticos, o Diagnóstico da situação atual deverá apresentar a 

espacialização e correlação entre os Sistemas Ambientais Naturais, os impactos 
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ambientais e as ameaças à perda da biodiversidade, os vetores de expansão econômica 

no território e a situação das áreas legalmente protegidas (BRASIL, 2007). 

 O Diagnóstico representará um recorte temporal, ou seja, proporcionará uma 

análise integrada do meio físico-biótico, da dinâmica socioeconômica e da organização 

jurídico-institucional, em um determinado momento, o que subsidiará as proposições 

na etapa do prognóstico. 

As sínteses e correlações interdisciplinares deverão possibilitar um balanço 

entre as condições favoráveis e restritivas (potencialidades e limitações) dos pontos de 

vista ambiental, social e econômico e a identificação do nível dos conflitos e tipos de 

problemas existentes, permitindo delinear a situação atual da área estudada, 

fornecendo elementos para elaborar o prognóstico, identificar tendências e propor as 

ações mais adequadas. 

 

4.1.5 Etapa do Prognóstico 

 Diagnosticadas limitações e potencialidades, o Prognóstico deverá traçar 

diretrizes de ação para solucionar os problemas detectados e intensificar as 

potencialidades identificadas. O resultado desta etapa deverá fornecer orientação e 

mecanismos para os tomadores de decisão quanto às ações de desenvolvimento 

sustentável, além de embasar a elaboração de políticas ambientais e de 

desenvolvimento consistentes (BRASIL, 2007). 

 Como resultados (produtos), o Prognóstico deverá apresentar: 

a) Indicadores de reforço ou contenção de tendências identificadas tanto 

em relação aos temas (físico-biótico, sócio economia, organização jurídico-

institucional) quanto na análise integrada dos mesmos; 
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b) A elaboração dos cenários, ou seja, a projeção no espaço de políticas 

sociais, ambientais e econômicas. Estes cenários deverão ser definidos como: 

tendenciais, exploratórios ou normativos; 

c) Proposição de Zonas Ecológico-Econômicas; 

d) A proposição das Unidades de Intervenção; 

e) Proposição de diretrizes de ações gerais e específicas, para a solução das 

demandas identificadas no Diagnóstico, as quais deverão ser classificadas 

conforme seu prazo de implementação e/ou execução (curto, médio, longo 

prazo). O conjunto de diretrizes é a referência para as políticas de 

desenvolvimento sustentável e proporcionará a incorporação do ZAEE-GO no 

processo de planejamento e orientação dos sistemas produtivos (BRASIL, 

2007). 

 O Prognóstico, além das indicações teóricas, técnicas e metodológicas, 

deverá resultar na espacialização cartográfica das Zonas Ecológico-Econômicas, 

estabelecidas a partir dos objetivos do ZEE, das potencialidades e limitações 

identificadas, das diretrizes físico-territoriais, sociais, econômicas e político-

institucionais. 

 

4.1.6 Subsídios à Implementação 

 O processo de Implementação do ZEE, talvez represente o maior de todos os 

desafios encontrados na sua elaboração e no processo como um todo. Trata-se do 

momento em que os pactos sociais e institucionais devem se consolidar. Para que isto 

ocorra o ZEE deve constituir-se como um programa de governo. Desta forma, faz-se 

necessária a incorporação e a articulação deste instrumento, desde a Etapa de 

Planejamento, com os programas e ações dos Programas Plurianuais – PPA’s (BRASIL, 

2007). 
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 Nesta etapa, o ZEE passa para o domínio público, extrapolando o patamar de 

produto técnico, passando para o nível de implementação e operacionalização dos 

cenários e diretrizes propostas e pactuadas nas ações de participação social e 

institucional. É uma fase constituída de diferentes mecanismos de mobilização social, 

transferência de informações e atividades de divulgação dos resultados. 

 Trata-se de uma etapa onde a atuação efetiva do Estado, como instituição 

legalmente habilitada para a gestão da ocupação do território, proteção e preservação 

dos recursos ambientais, é condição essencial. 

 

4.2.  Aspectos Normativos 

O Zoneamento Ecológico Econômico do estado de Goiás deverá ser 

elaborado segundo os fundamentos legais e normativos instituídos pela legislação 

vigente – nas esferas federal, estadual e municipal – bem como a partir da incorporação 

das premissas da participação efetiva do estado, da sociedade civil organizada, e da 

sociedade por meio dos cidadãos individualmente. Este direcionamento participativo 

representa uma forma de redistribuição do poder e da capacidade regulatória da esfera 

pública e privada (BRASIL, 2007). 

No que tange os aspectos legais, o ZEE-GOIÁS deverá ser elaborado 

considerando a priori: a Constituição Federal, notadamente no que se refere às 

questões ambientais, da participação social e dos marcos regulatórios da 

macroeconomia; ii) a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal n° 

6.938, de 31/08/1981; iii) os preceitos do Estatuto da Terra, Lei Federal n° 4.504, de 

30/11/1964; iv) o Novo Código Florestal, Lei Federal nº. 12.651, de 25/05/2012; v) a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei Federal n° 9.433, de 08/01/1997; vi) o 

Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10.257, de 10/07/2001; vii) os demais dispositivos 

infraconstitucionais relacionados ao escopo do ZEE; viii) a legislação estadual 

correspondente; ix) as legislações municipais. 
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Considerando a expressiva dimensão ambiental do ZEE e as premissas acerca 

da sustentabilidade, seus resultados e diretrizes deverão, ainda, pautarem-se pelas 

determinações das convenções internacionais pactuadas por meio da Organização das 

Nações Unidas, expressas na Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio 

Ambiente (Estocolmo, 1972), no relatório Nosso Futuro Comum (Comissão Brundtland, 

1987) e na Agenda 21 mundial, esta última replicada nas esferas nacionais, e no caso 

do Brasil nos Estados da federação. 

Na esfera institucional há a necessidade de se identificar e criar estruturas 

governamentais e sociais que darão suporte à implementação do ZEE. Neste sentido 

há de se criar um ambiente tecnicamente qualificado e politicamente eficaz, este último 

composto por instituições com capacidade de articular-se nas diferentes esferas de 

poder. 

 

4.3. O Arranjo Institucional 

Na esfera federal o Zoneamento Ecológico Econômico encontra guarida 

institucional no Ministério do Meio Ambiente – MMA cujas competências são previstas 

por regulamento próprio estabelecido pelo Decreto n° 6.101, de 26/04/2007. 

Nota-se a importância do Zoneamento Territorial na estrutura do Governo 

Federal, ao ficar instituído no Art. 2° do referido Decreto que, dentre os órgãos 

específicos singulares (inciso II), encontra-se a Secretaria de Extrativismo e 

Desenvolvimento Rural Sustentável e a ela vinculado o Departamento de Zoneamento 

Territorial (BRASIL, 2012, item 3, alínea d, inciso II, Art. 2°), ao qual se vincula 

diretamente o PZEE. 

Este arranjo institucional situa o Programa Zoneamento Ecológico Econômico 

como um Programa do Plano Plurianual - PPA, de caráter multissetorial e 

descentralizado, gerenciado pelo Ministério do Meio Ambiente e com executores 

federais, estaduais e municipais cujo objetivo geral é o de implementar o ZEE no 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en
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Território Nacional subsidiando a formulação de políticas de ordenação do território 

da União, Estados e Municípios e apoiando as diversas iniciativas de executores 

descentralizados de projetos. 

 Neste contexto o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado das 

Cidades, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e da 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação (esta última por meio de Convênio de 

Cooperação Técnica), propôs a consecução dos trabalhos de elaboração e 

implementação do Zoneamento Ecológico Econômico de Goiás – ZAEE-GO a partir de 

convênio celebrado com o Ministério do Meio Ambiente, o qual ampara técnica e 

financeiramente esta ação. 

Para a realização dos trabalhos de elaboração do ZAEE-GO foi publicado o 

Decreto No 6.707, de 28/12/2007 que institui a Comissão Coordenadora do 

Zoneamento Agro-Ecológico-Econômico do Estado de Goiás, define as atribuições, e 

formação institucional. Integram esta Comissão as seguintes Secretarias de Estado: 

 

I - Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos; 

II - Secretaria das Cidades; 

III - Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento; 

IV - Secretaria de Indústria e Comércio; 

V - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;  

VI - Secretaria de Ciências e Tecnologia; 

VII - Secretaria da Fazenda; 

VIII - Agência Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário; 

IX - Agência Goiana do Meio Ambiente. 

 

A Comissão Coordenadora, liderada pela Secretaria do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, Secretaria das Cidades e pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Irrigação, instituiu o Grupo Executor do ZAEE-GO composto por representantes de 
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órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, indicados 

pela Comissão Coordenadora. 

Na qualidade de convidados, participaram do Grupo Executor a Associação 

Goiana dos Municípios, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, a Federação 

da Indústria do Estado de Goiás, da Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e as Universidades 

sediadas no Estado. 

Com vistas a garantir a participação, para além dos segmentos mencionados 

no Decreto Estadual 6.707/07, deverá ser construída uma agenda de eventos (reuniões, 

encontros, seminários, oficinas, congressos) para disseminar conceitos, concentrando 

esforços para estimular parcerias, compartilhar ações comuns e colher contribuições 

na construção de um instrumento que possa ser pactuado entre o Governo e a 

sociedade. 

Para construção, acompanhamento e efetivação do ZEE-GOIÁS deverá ser 

implementado seu Conselho Gestor, conforme estrutura institucional visualizada no 

organograma a seguir (Figura 2), composta de níveis diferenciados e complementares 

de participação: 
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Figura 2: Organograma proposto para a estrutura institucional do ZAEE-GO. 

 

 

a) Orientação e Coordenação Executiva 

O nível de orientação e coordenação executiva do ZAEE-GO será exercido pela 

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e pela Secretaria de Estado  de 

Gestão e Planejamento. Suas funções estarão relacionadas com a condução técnica do 

Programa, a articulação interinstitucional e com a sociedade civil, encaminhamento de 

propostas, discussões e legitimação do processo de elaboração do Zoneamento 

Ecológico- Econômico. 

 

a.1) Gerenciamento do SIG - Sistema de Informações Geográficas do ZEE-

GOIÁS 

Composto por gerência vinculada ao Instituto Mauro Borges – IMB – e tendo 

como integrantes os representantes dos diversos laboratórios de geoprocessamento 

das instituições públicas do Estado. 
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b) Níveis de Participação Técnica  

Os níveis de participação técnica são organizados mediante a construção de 

Câmaras Temáticas e de Diálogos e Seminários. 

 

b.1) Câmaras Temáticas 

As Câmaras Temáticas serão formadas por técnicos representantes dos 

diversos órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, com a função de formulação 

da base de informações e de propostas técnicas. Também poderão fazer parte destas 

Câmaras, técnicos vinculados ou representantes da sociedade civil organizada, do setor 

produtivo, das comunidades tradicionais, das organizações não governamentais e das 

instituições de Ensino e Pesquisa. As Câmaras Temáticas serão constituídas mediante 

Portaria, na qual será definida a composição de cada Câmara, atribuições e os 

resultados esperados. 

 

b.2) Diálogos e Seminários 

São instâncias de construção e consolidação do conhecimento, das quais 

participam técnicos das Instituições Federais e estaduais e das Universidades, cuja 

formação e atribuições têm aderência com as temáticas propostas para a construção 

do Zoneamento Ecológico- Econômico de Goiás. 

 

c) Comissões Especiais da Assembleia Legislativa  

As Comissões da Assembleia Legislativa terão a atribuição de Consultoria 

Jurídica do Processo de construção do ZEE-GOIÁS. 

 

d) Níveis Decisórios 

Os níveis decisórios do programa serão organizados em várias instâncias de 

discussão e deliberação, sendo: 
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d.1) Coordenação Política do ZEE-GOIÁS 

A coordenação política do ZEE-GOIÁS será exercida pela Comissão 

Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do estado Goiás. A Coordenação 

Política deverá ser criada mediante instrumento próprio e terá como atribuição 

planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos trabalhos de zoneamento, 

fazer a articulação com os municípios, apoiando-os na execução de seus respectivos 

trabalhos de zoneamento e propor mecanismos de monitoramento do uso e ocupação 

do solo goiano, com base no ZEE-GOIÁS. 

 

d.2) Associações de Municípios  

Instância política de decisão regional, na qual serão discutidas as 

especificidades regionais e tomadas decisões no sentido de colaborar para a 

construção do ZEE-GOIÁS. 

 

d.3) Comitês Gestores de Bacias Hidrográficas 

Instância política de decisão preliminar que contribuirá para a construção do 

ZEE-GOIÁS com propostas que levem em conta as especificidades da Bacia 

Hidrográfica. 

 

d.4) Câmaras Municipais 

Sendo uma instância coletiva, terá o papel de compatibilizar a legislação 

municipal com o ZEE-GOIÁS, complementar a legislação local e discutir com a 

comunidade os problemas do município, participando dos Fóruns Consultivos e das 

Audiências Públicas.  

 

d.5) Conselho Gestor 

O Conselho Gestor deverá ser composto de forma a garantir a paridade entre 

os membros do Poder Público e da sociedade. Será formado no decorrer do processo 
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de construção do Zoneamento Ecológico-Econômico e terá o papel de implementar, 

monitorar e revisar periodicamente o ZEE-GOIÁS, propondo à Assembléia Legislativa 

as modificações que se fizerem necessárias. 

 

d.6) Assembleia Legislativa  

Nível de deliberação final e de normatização do Zoneamento Ecológico-

Econômico – ZEE-GOIÁS. 

 

e) Participação Pública  

O envolvimento dos atores responsáveis pela construção do ZEE-GOIÁS 

deverá contar com instâncias de participação de caráter amplo, garantido um processo 

aberto e contínuo de planejamento. Nesse sentido, deverá ser garantida a participação 

pública da sociedade civil e dos movimentos sociais, visando legitimar as várias etapas 

de construção do Zoneamento. Essa participação ocorrerá por meio de Fóruns 

Consultivos e Audiências Públicas 

 

4.4. Fundamentos e Condicionantes 

4.4.1. Objetivos do ZEE-GOIÁS 

4.4.1.1. Objetivos Gerais 

i) Priorizar a conservação dos recursos hídricos com base no entendimento 

de que este sistema representa o suporte para a preservação da vida e da 

biodiversidade e ainda proporciona desenvolvimento social e econômico;  

ii) Servir de instrumento para aprimorar a gestão de políticas públicas, em 

especial para o ordenamento territorial, a conservação da biodiversidade, uso 

sustentável dos recursos ambientais visando harmonizar a proteção da 

natureza com o desenvolvimento social e econômico do estado com as 

vocações e peculiaridades regionais; 
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iii) Oferecer suporte para subsidiar, de forma vinculada, as decisões dos 

agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e 

atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, 

assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos 

ecossistemas. 

 

4.4.1.2. Objetivos Específicos 

i) Elaborar um plano de zoneamento com participação da sociedade civil 

organizada, por meio das contribuições de agentes sociais; 

ii) Manter e incrementar o Sistema de Informações Geográficas do ZEE-

GOIÁS. 

iii) Identificar os impactos resultantes da evolução da matriz energética 

sobre a realidade econômica, social e ambiental do Estado; 

iv) Elaborar diagnósticos integrados, apontando as limitações e 

potencialidades naturais, econômicas e sociais; 

v) Identificar atividades econômicas estratégicas para o Estado de Goiás; 

vi) Identificar áreas legalmente protegidas, definidas por meio do 

mapeamento das unidades de conservação, terras indígenas e de 

comunidades tradicionais, assim como as incompatibilidades legais, definidas 

pela situação dessas áreas e o tipo de ocupação que elas vêm sofrendo; 

vii) Identificar e propor áreas para unidades de conservação, de proteção 

integral e de uso sustentável, considerando as peculiaridades, 

vulnerabilidades e potencialidades de cada região; 

viii) Identificar a Fragilidade Natural Potencial, definida por indicadores de 

perda da biodiversidade, vulnerabilidade natural à perda de solo, quantidade 

e qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

ix) Identificar a Potencialidade Natural, definida pelos serviços ambientais 
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dos ecossistemas e pelos recursos naturais disponíveis, incluindo, entre 

outros, a aptidão agrícola, o potencial madeireiro e o potencial de produtos 

florestais não madeireiros, que inclui o potencial para a exploração de 

produtos derivados da biodiversidade; 

x) Identificar áreas sociais e ambientais críticas especiais de uso, 

merecedoras de estudos detalhados; 

xi) Identificar os assentamentos rurais implantados no Estado; 

xii) Identificar povos e comunidades tradicionais (Indígenas, Quilombolas, 

Ribeirinhas), as áreas por eles ocupadas e as dinâmicas produtivas, culturais 

e ambientais, utilizando a metodologia de Cartografia Social; 

xiii) Identificar áreas potenciais para o desenvolvimento de atividades 

econômicas específicas, de caráter convencional ou alternativo ao atual 

processo de desenvolvimento econômico; 

xiv) Identificar os cenários decorrentes das temáticas definidas como 

orientadoras do zoneamento: matriz energética atual e futura do Estado 

(energia elétrica, etanol/cana-de-açúcar, carvão etc), uso múltiplo das águas, 

silvicultura e outras; 

xv) Definir unidades de planejamento ou de sistemas ambientais suas 

diretrizes legais e programáticas, com base na análise das temáticas 

orientadoras do zoneamento e da análise integrada dos diagnósticos físico-

biótico, socioeconômico e jurídico-institucional de cada bacia hidrográfica do 

Estado; 

xvi) Subsidiar a normatização para o uso e a ocupação do território rural para 

cada unidade de planejamento ou de sistema ambiental identificado; 

xvii) Identificar as tendências de ocupação e articulação regional, definidas em 

função das tendências de uso da terra, dos fluxos econômicos e 

populacionais, da localização das infraestruturas e circulação da informação; 

xviii) Identificar as condições de vida da população, definidas pelos 
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indicadores de condições de vida, da situação da saúde, educação, mercado 

de trabalho e saneamento básico; 

xix) Indicar corredores ecológicos em função da existência de remanescentes 

de vegetação nativa, áreas de reserva legal e de preservação permanente e 

das áreas legalmente protegidas; 

xx) Estabelecer cartas de vulnerabilidade natural, de potencialidade social e, 

ainda, outros produtos como mapas de indicadores de qualidade ambiental, 

de risco ambiental, de áreas prioritárias para conservação, de áreas 

prioritárias para recuperação, e de zonas temáticas em acordo com o 

desenvolvimento e aprovação dos Planos de Recursos Hídricos, das 

deliberações sobre o enquadramento de corpos de água, bem como das 

demais regulamentações advindas do Conselho Estadual dos Recursos 

Hídricos – CERH-GO e dos Comitês de Bacia Hidrográfica; 

xxi) Servir como instrumento auxiliar, para processos de licenciamento 

ambiental, de alterações de uso do solo, de fiscalização, controle e 

monitoramento do uso dos recursos ambientais. 

 

4.4.2. Resultados do MACROZAEE-GO 

Nesta fase, consolidada como Etapa de Planejamento do ZEE-GOIÁS, os 

trabalhos de identificação das demandas e análise das informações existentes foram 

realizados no âmbito do projeto Macrozoneamento Agroecológico e Econômico do 

Estado de Goiás – MACROZAEE-GO, realizado por meio de convênio (N° 44045 – 

SICONV N° 721151) celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente e a SECIDADES, 

conforme especificado no processo N° 201000045000154. 

Como resultados obtidos nesta etapa diretamente envolvidos nos temas do 

Diagnóstico do ZAEE-GO têm-se: 
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i) A sistematização dos dados existentes em uma base de dados 

georreferenciada em ambiente de Sistema de Informações Geográficas 

(SIG); 

ii) A atualização do mapa de uso e cobertura vegetal do estado de Goiás, 

em nível de detalhe compatível com escala 1:500.000; 

iii) Elaboração do mapa de aptidão agrícola do estado de Goiás, em nível de 

detalhe compatível com escala 1:250.000. 

iv) A elaboração do Macrozoneamento a partir dos dados e informações já 

existentes e compilados, resultando em seis macrozonas homogêneas. 

v) Elaboração do Termo de Referência para a consecução das etapas de 

Diagnóstico, Prognóstico e Implementação das Ações do ZEE-GOIÁS. 

Além destes resultados, almejou-se no escopo dos serviços do projeto 

MACROZAEE-GO o treinamento e transferência de tecnologias em geoprocessamento 

para a equipe do ZAEE-GO. 

 

4.4.2.1. O Sistema de Informações Geográficas do MACROZAEE-GO 

A sistematização das informações disponíveis permitiu definir a estrutura do 

banco de dados georreferenciados o qual foi gerado e disponibilizado no IMB – 

Instituto Mauro Borges via servidor da SEGPLAN. 

O trabalho desenvolvido na sistematização dos dados existentes resultou na 

proposição preliminar de macrozonas homogêneas, 

A organização e integração de dados para a elaboração do mapeamento das 

macrozonas homogêneas foi realizado por meio da utilização de programas 

computacionais de Sistema de Informações Geográficas e da adaptação da 

Metodologia proposta no Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas 

Gerais. 

A documentação de todos os dados foi realizada adotando-se o padrão de 

Infraestrutura de Dados Espaciais (INDE), estabelecido pela Comissão Nacional de 
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Cartografia (CONCAR), a qual se dá por meio da produção de metadados, que são 

descritores de dados. Para isso, foi adotado o programa computacional Geonetwork, 

que é um programa computacional livre (sem custos para aquisição), de fácil utilização 

e adotado por inúmeras instituições nacionais e internacionais, e possibilita a consulta 

e atualização de metadados via Internet. 

Os dados existentes, analisados e sistematizados7, referem-se aos temas 

cartografia, hidrografia, meio físico, meio biótico, unidades de conservação, 

infraestrutura, áreas especiais, zoneamentos existentes e os dados de socioeconômica 

disponibilizados pelo Banco de Dados Estatísticos de Goiás - BDE-GO/IMB, conforme 

demonstra a Figura 3. 

 

 

Figura 3: Bases de dados existentes utilizadas no projeto MACROZAEE-GO. 

 

Fonte: Projeto MACROZAEE-GO. 

 

                                                      
 
7 Nesta fase, consolidada como Fase de Planejamento do ZEE-GOIÁS, foi realizado levantamentos dos 
documentos básicos e secundários existentes gerados por diversas instituições federais, estaduais e municipais, 
em diferentes formatos, e a partir daí a identificação das necessidades de aquisição de novos trabalhos e/ou 
atualização.  



 

  

  57 
 

 

Faz parte da solução adotada, um visualizador de dados geográficos via 

Internet, denominado GeoExplorer. Este também é um software livre, que possibilita o 

acesso e visualização de bases de dados que estejam cadastradas no Geoserver. Além 

disso, o GeoExplorer permite a integração da base de dados de Goiás com outras bases 

de dados que estejam cadastradas em Geoserver, além da integração com dados 

oriundos de plataformas computacionais de acesso global, tais como Google Earth e 

BING. 

 

4.4.3. Unidades Territoriais Básicas 

Uma Unidade Territorial Básica – UTB – exprime o conceito geográfico de 

zonalidade através de atributos ambientais que permitem diferenciá-la de outras 

unidades vizinhas, ao mesmo tempo em que possui vínculos dinâmicos que a articulam 

a uma complexa rede integrada por outras unidades territoriais. 

No caso do ZAEE-GO, considerar-se-ão como UTB’s as bacias hidrográficas 

existentes na porção territorial do Estado, haja vista a consolidação destas como 

importantes unidades de planejamento, pois possuem limites físicos bem definidos e 

qualquer porção de terra liga-se a esta de forma intrínseca. 

 

4.4.4 Base Cartográfica 

A Base Cartográfica, na qual serão espacializados os dados temáticos, 

socioeconômicos, as Unidades dos Sistemas Ambientais e as Zonas Ecológico-

Econômicas está sendo desenvolvida e disponibilizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (Figura 4). 

O Quadro 2 e a Figura 5 apresentam a especificação da articulação das cartas 

topográficas, na escala 1:250.000, correspondentes ao Estado de Goiás e o Quadro 3 a 

identificação dos layers a serem agregados à base cartográfica de espacialização das 

informações geográficas do ZEE-GOIÁS. 
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Quadro 2: Identificação das cartas topográficas na escala 1:250.000. 

 FOLCOD FOLNOME EXEC MERIDIANO  FOLCOD FOLNOME EXEC MERIDIANO 

01 
SD-22-X-

A 
Araguaçu IBGE 51 18 

SE-22-

V-A 
Guiratinga IBGE 51 

02 
SD-22-X-

B 
Alvorada IBGE 51 19 

SE-22-

V-B 
Itaporã IBGE 51 

03 
SD-22-X-

C 

São Miguel do 

Araguaia 
IBGE 51 20 

SE-22-

V-C 
Mineiros IBGE 51 

04 
SD-22-X-

D 
Porangatu IBGE 51 21 

SE-22-

V-D 
Jataí IBGE 51 

05 
SD-22-Y-

B 
Nova Xavantina IBGE 51 22 

SE-22-

X-A 

São Luis 

Montes 

Belos 

IBGE 51 

06 
SD-22-Y-

D 
Barra do Garças  51 23 

SE-22-

X-B 
Goiânia IBGE 51 

07 
SD-22-Z-

A 
Itapaci IBGE 51 24 

SE-22-

X-C 
Rio Verde IBGE 51 

08 
SD-22-Z-

B 
Uruaçu IBGE 51 25 

SE-22-

X-D 
Morrinhos IBGE 51 

09 
SD-22-Z-

C 
Goiás IBGE 51 26 

SE-22-

Y-A 

Parque 

Nacional 

das Emas 

IBGE 51 

10 
SD-22-Z-

D 
Goianésia IBGE 51 27 

SE-22-

Y-B 
Cacú IBGE 51 

11 
SD-23-V-

A 
Arraias IBGE 45 28 

SE-22-

Y-D 
Paranaíba IBGE 51 

12 
SD-23-V-

B 
Barreiras IBGE 45 29 

SE-22-

Z-A 
Quirinópolis IBGE 51 

13 
SD-23-V-

C 
Campos Belos IBGE 45 30 

SE-22-

Z-B 
Uberlândia IBGE 51 

14 
SD-23-V-

D 
São Domingos IBGE 45 31 

SE-22-

Z-C 
Iturama IBGE 51 

15 
SD-23-Y-

A 
Iaciara IBGE 45 32 

SE-23-

V-A 
Luziânia IBGE 45 

16 
SD-23-Y-

B 
Posse IBGE 45 33 

SE-23-

V-C 
Paracatu IBGE 45 

17 
SD-23-Y-

C 
Brasilia IBGE 45 34 

SE-23-

Y-A 

Patos de 

Minas 
IBGE 45 
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Figura 4: Mapeamento sistemático do Brasil, escala 1:250.000. 

Fonte: IBGE, 2013. 
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Figura 5: Articulação das Cartas Topográficas IBGE na escala 1:250.000 para o Estado de Goiás. 
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Quadro 3: Layers para composição da base cartográfica do ZEE-GOIÁS. 

ECONOMIA: HIDROGRAFIA: TRANSPORTE 

Area_Industrial_Area. Banco_Areia_Area.  Entrocamento_Ponto. 

Edif_Agropec_Extr_Veg_Pesca_Po

nto. 
Barragem_Linha.  

Identificador_Trecho_Rodoviari

o_Ponto. 

Edif_Industrial_Area. Confluencia_Ponto.  Passagem_Nivel_Ponto. 

Ext_Mineral_Area.  Ilha_Area.  Pista_Pouso_Linha. 

Ext_Mineral_Ponto.  Limite_Massa_Dagua.  Pista_Pouso_Ponto. 

LIMITE: Massa_Dagua_Area.  Ponte_Linha. 

Limite_Area_Especial_Linha.  Ponto_Drenagem_Ponto.  Ponte_Ponto. 

Limite_Politico_Administrativo_ 

Linha.  

Ponto_Inicio_Drenagem_Po

nto. 

Ponto_Ferroviario_Ponto.  

Linha_De_Limite_Linha.  Queda_Dagua_Ponto.  Ponto_Hidroviario_Ponto.  

Municipio_Area.  

Sumidouro_Vertedouro_Po

nto. 

Ponto_Rodoviario_Ponto.  

Outras_Unid_Protegidas_Area.  Trecho_Drenagem_Linha.  Travessia_Linha.  

Terra_Indigena_Area.  Trecho_Massa_Dagua_Area.  Travessia_Ponto.  

Unidade_Conservacao_Nao_Snuc

_Area. 
LOCALIZAÇÃO: Trecho_Ferroviario_Linha.  

Unidade_Federacao_Area.  

Aglomerado_Rural_Isolado_

Ponto. 
Trecho_Hidroviario_Linha.  

Unidade_Protecao_Integral_Area.  Area_Edificada_Area. Trecho_Rodoviario_Linha.  

Unidade_Uso_Sustentavel_Area.  Cidade_Ponto. ENERGIA 

  Nome_Local_Ponto. Hidreletrica_Ponto  

  Vila_Ponto. Ponto_Trecho_Energia_ Ponto  

   Trecho_Energia_Linha.  

 

  

http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/HID_Banco_Areia_A.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/HID_Barragem_L.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/HID_Confluencia_P.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/ECO_Ext_Mineral_A.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/HID_Ilha_A.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/ECO_Ext_Mineral_P.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/HID_Limite_Massa_Dagua_L.prj
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/HID_Massa_Dagua_A.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/LIM_Limite_Area_Especial_L.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/HID_Ponto_Drenagem_P.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/LIM_Limite_Area_Especial_L.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/LIM_Limite_Area_Especial_L.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/HID_Ponto_Inicio_Drenagem_P.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/HID_Ponto_Inicio_Drenagem_P.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/TRA_Ponto_Ferroviario_P.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/LIM_Linha_De_Limite_L.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/HID_Queda_Dagua_P.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/TRA_Ponto_Hidroviario_P.prj
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/LIM_Municipio_A.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/HID_Sumidouro_Vertedouro_P.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/HID_Sumidouro_Vertedouro_P.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/TRA_Ponto_Rodoviario_P.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/LIM_Outras_Unid_Protegidas_A.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/HID_Trecho_Drenagem_L.prj
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/TRA_Travessia_L.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/LIM_Terra_Indigena_A.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/HID_Trecho_Massa_Dagua_A.prj
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/TRA_Travessia_P.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/TRA_Trecho_Ferroviario_L.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/LIM_Unidade_Federacao_A.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/TRA_Trecho_Hidroviario_L.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/LIM_Unidade_Federacao_A.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/TRA_Trecho_Hidroviario_L.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/LIM_Unidade_Federacao_A.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/ENC_Hidreletrica_P.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/ENC_Ponto_Trecho_Energia_P.dbf
http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/base_vetorial_continua_escala_250mil/area_2_2011/ENC_Trecho_Energia_L.dbf
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4.4.4.1 Áreas selecionadas para os levantamentos e mapeamentos detalhados 

Considerando a concentração da população do Estado na Região 

Metropolitana de Goiânia e na bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, onde se localiza 

grande parte das captações para o abastecimento destes contingentes populacionais, 

além do uso intensivo dos recursos naturais, o crescente processo de industrialização 

e ocupação do solo para diferentes atividades econômicas, o Grupo Executor do ZAEE-

GO identificou a necessidade de que os estudos e resultados do ZEE-GOIÁS, dos temas 

relacionados ao meio físico (hidrologia, hidrogeologia, climatologia, geologia, 

geomorfologia e pedologia), para esta área sejam realizados em escala 1:100.000. 

Na área que abrange o município de Cristalina, justifica-se também a 

realização dos estudos em escala de semidetalhe devido a maior concentração de 

agricultura irrigada do Estado, visando uma melhor compreensão do ambiente, a fim 

de maximizar o planejamento dos diversos usos dos recursos naturais. 
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Figura 6: Mapa de localização da área a ser detalhada em escala 1:100.000. 
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Quadro 4: Identificação das cartas topográficas correspondentes as áreas do detalhamento em escala 

1:100.000.  

 MIR FOLHA NOMECARTA FONTE  MIR FOLHA NOMECARTA FONTE 

1 2253 SE-22-X-A-  I FAZENDA NOVA IBGE 23 2339 SE-23-V-C-  I CAVALEIROS DSG 

2 2254 SE-22-X-A- II SANCLERLANDIA IBGE 24 2340 SE-23-V-C- II 
SERRA DA 

TIRIRICA 
DSG 

3 2255 SE-22-X-A-III ITABERAI DSG 25 2371 SE-22-X-C- IV RIO VERDE IBGE 

4 2256 SE-22-X-B-  I NEROPOLIS DSG 26 2372 SE-22-X-C-  V MAURILANDIA IBGE 

5 2257 SE-22-X-B- II ANAPOLIS DSG 27 2373 SE-22-X-C- VI JOVIANIA IBGE 

6 2258 SE-22-X-B-III GAMA DSG 28 2374 SE-22-X-D- IV MORRINHOS IBGE 

7 2259 SE-23-V-A-  I LUZIANIA DSG 29 2375 SE-22-X-D-  V CALDAS NOVAS DSG 

8 2260 SE-23-V-A- II 
CABECEIRA 

GRANDE 
IBGE 30 2376 SE-22-X-D- VI IPAMERI DSG 

9 2293 SE-22-X-A- IV IVOLANDIA IBGE 31 2377 SE-23-V-C- IV 
CAMPO ALEGRE 

DE GOIAS 
DSG 

10 2294 SE-22-X-A-  V 
SAO LUIS DE 

MONTES BELOS 
IBGE 32 2378 SE-23-V-C-  V GUARDA MOR DSG 

11 2295 SE-22-X-A- VI NAZARIO DSG 33 2409 SE-22-Z-A-  I RIVERLANDIA IBGE 

12 2296 SE-22-X-B- IV GOIANIA DSG 34 2410 SE-22-Z-A- II QUIRINOPOLIS IBGE 

13 2297 SE-22-X-B-  V 
LEOPOLDO DE 

BULHOES 
DSG 35 2411 SE-22-Z-A-III 

BOM JESUS DE 

GOIAS 
IBGE 

14 2298 SE-22-X-B- VI CARAIBA DSG 36 2412 SE-22-Z-B-  I ITUMBIARA IBGE 

15 2299 SE-23-V-A- IV CRISTALINA DSG 37 2413 SE-22-Z-B- II CORUMBAIBA DSG 

16 2300 SE-23-V-A-  V 
RIBEIRAO 

ARROJADO 
DSG 38 2414 SE-22-Z-B-III GOIANDIRA DSG 

17 2333 SE-22-X-C-  I 
RIBEIRAO 

PINDAIBA 
IBGE 39 2415 SE-23-Y-A-  I CATALAO DSG 

18 2334 SE-22-X-C- II JANDAIA IBGE 40 2416 SE-23-Y-A- II COROMANDEL DSG 

19 2335 SE-22-X-C-III EDEIA IBGE 41 2446 SE-22-Z-A- IV 
CACHOEIRA 

ALTA 
IBGE 

20 2336 SE-22-X-D-  I PIRACANJUBA IBGE 42 2447 SE-22-Z-A-  V SANTA VITORIA IBGE 

21 2337 SE-22-X-D- II CRISTIANOPOLIS DSG 43 2448 SE-22-Z-A- VI 
CACHOEIRA 

DOURADA 
IBGE 

22 2338 SE-22-X-D-III PIRES DO RIO DSG 44 2449 SE-22-Z-B- IV ITUIUTABA IBGE 

 

 

4.4.5 Trabalhos realizados e documentos disponíveis 

Dentre os trabalhos já realizados e que se referem ao escopo dos temas a 

serem abrangidos pelo Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Goiás 

destacam-se: o Diagnóstico Ambiental do Vale do Araguaia (trecho Luís Alves – Barra 

do Garças), Zoneamento Geoambiental e Agroecológico do Estado de Goiás (região 

Nordeste), ZEE da Microrregião Meia Ponte, ZEE da Área do Aglomerado Urbano de 
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Goiânia, ZEE da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – 

RIDE-DF – e Projeto de Identificação de Áreas Prioritárias para Conservação da 

Biodiversidade no estado de Goiás. 

Considerando o eixo temático da dinâmica socioeconômica destaca-se o 

Índice de Desempenho dos Municípios Goianos (IDM), para o ano de 2010. Esse índice 

foi desenvolvido por técnicos da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento 

(SEGPLAN) e Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB). 

Este índice pode ser definido como uma medida descritiva sintética do desempenho 

dos municípios em sete áreas: economia, trabalho, infraestrutura, saúde, educação, 

segurança pública e competitividade. Por conseguinte, sua função é descrever, de 

forma quantitativa, parte do contexto socioeconômico das localidades apreendida por 

meio de variáveis. 

Ainda na fase de Planejamento do ZEE-GOIÁS e no projeto MACROZAEE-GO 

foi realizado um levantamento sobre os dados e informações disponíveis em diferentes 

instituições. O resultado deste levantamento encontra-se descrito no Anexo I, deste 

Termo de Referência e se constitui em importante fonte de pesquisa para as fases 

seguintes do ZEE-GOIÁS. 

A Secretaria de Indústria e Comércio, por meio do Gabinete de Geologia e 

Mineração informou sobre os dados de geologia, geomorfologia, e hidrogeologia 

passives de serem agregados ao ZEE-GOIÁS. São eles:  

 

a) Geologia 

A cartografia geológica na escala 1:250.000 recobre todo o estado de Goiás, 

e foi realizada em diversos projetos de levantamento geológico básico executados 

pelos governos Federal e Estadual desde 1969. 

A reinterpretação desses dados à luz de novos conceitos metalogenéticos e 

tectônicos ocorreu em várias etapas, sendo a primeira compilação disponibilizada em 

1999 e a última, concluída em 2008, na escala 1:500.000 para todo o Estado. Esses 
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trabalhos foram desenvolvidos através de convênio entre o Serviço Geológico do Brasil 

– CPRM e a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás – SIC. 

Ressalta-se que outros mapeamentos geológicos, em escalas maiores 

(1.100.000 até 1:20.000) além de trabalhos acadêmicos, recobrem parcialmente o 

Estado e foram utilizados nas compilações acima citadas. No Anexo II, estão os mapas 

índices dos mapeamentos geológicos realizados no Estado, devidamente legendados. 

 

b) Geomorfologia 

O Estado de Goiás possui levantamento geomorfológico que recobre sua 

totalidade, no entanto a escala não condiz com as necessidades do ZAEE-GO, destaca-

se: 

 Projeto RADAMBRASIL (1982), na escala 1:1.000.000, faltando a folha Belo 

Horizonte (1:1.000.000) que abrange uma pequena porção à sudoeste do 

Estado. Esse projeto adotou a metodologia postulada por Tricart (1965) e 

Ab´Sáber (1969). 

 

c) Hidrogeologia 

O levantamento hidrogeológico do Estado foi realizado pela Secretaria de 

Industria e Comércio – SIC, em 2006, na escala 1:500.000, utilizando como base: 

 O mapa geológico compilado em 1999; 

 O mapa de solos do projeto Bacia do Paranaíba (escala 1:250.000); 

 O mapa de solos do projeto RADAM BRASIL (escala 1:1.000.000). 

Os dados de poços tubulares profundos que subsidiaram os estudos foram 

conseguidos junto a empresas perfuradoras e no SIAGAS/CPRM. Os bancos de dados 

da SEMARH e SANEAGO não foram disponibilizados à época, portanto não integram 

este levantamento.  

Além dos temas já abordados, a SIC – Secretaria de Indústria e Comércio – a 

tem disponível em seu laboratório de Geoprocessamento: 
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 Base cartográfica nas escalas 1:250.000 e 1:100.000 (não homologadas); 

 Imagens de satélite Landsat, recobrindo todo o Estado, relativas aos anos 

de 2002 (importante para estudos comparativos) e 2011; 

 Caracterização climatológica do Estado, realizada em 2006, utilizando as 

estações pluviométricas operadas pela ANA, em Goiás. 

 

d) Climatologia 

Dentre as ações do Estado em andamento, encontra-se a elaboração do 

Zoneamento Climático do Estado de Goiás, sob a responsabilidade da Secretaria de 

Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás - SECTEC, com conclusão prevista para o final 

ano de 2016. 

Constitui-se como uma ação de extrema importância para subsidiar o 

planejamento e a implementação de ações em diversas áreas, tais como a indústria, a 

agropecuária, a saúde, o meio ambiente etc. Tem como principal objetivo descobrir, 

explicar e explorar o comportamento normal dos fenômenos atmosféricos para uso 

dos recursos naturais e melhorar o planejamento sustentável do Estado. Além de 

subsidiar as ações da Defesa Civil na prevenção de acidentes em áreas suscetíveis a 

riscos climáticos. 

Poderá ser agregado aos trabalhos do ZEE-GOIÁS a partir de 2016. 
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5. ESCOPO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS A SEREM CONTRATADOS 

 

5.1. Sistema de Informações Geográficas – SIG do ZEE-GOIÁS 

 

A estrutura de planejamento, coordenação e divulgação do ZEE-GOIÁS estará 

vinculada a um Sistema de Informações Geográficas – SIG – capaz de concentrar dados 

e informações e de permitir sua análise segundo os princípios da abordagem sistêmica.  

Assim sendo, o SIG do ZEE-GOIÁS deverá será construído de forma a permitir 

o acesso ao sistema via rede mundial de computadores, possibilitando a inter-relação 

entre instituições e facilitando a comunicação com o público interessado.  

O sistema de informação deverá contemplar diferentes módulos de coleta, 

armazenamento, tratamento e divulgação de dados, estruturados a partir de um banco 

de dados e deverá ser gerenciado pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicos, em uma gerência específica, conforme estrutura definida 

no item 4.3, subitem a.1 deste Termo de Referência. 

A arquitetura do SIG deverá permitir uma interação constante e imediata 

entre os executores, os gestores e os usuários do sistema. As opções tecnológicas 

deverão levar à formulação de um modelo que também facilite o processo de 

atualização do sistema, com constante inserção dos produtos nos diferentes níveis de 

execução. 

A Coordenação do Zoneamento Ecológico-Econômico de Goiás– CZEE-Goiás 

– será a responsável pela operacionalização do acesso à informação e ao sistema de 

informação, propiciando abertura de um canal de comunicação entre o governo e a 

sociedade, garantindo a transparência do programa e a participação dos agentes 

envolvidos.  

A estrutura física do Laboratório de Geoprocessamento do ZEE-Goiás será 

projetada e implementada a partir de Termo de Referência específico de forma que 

atenda o escopo dos trabalhos previstos no presente Termo de Referência. 
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5.1.1 Análise e estruturação das informações 

A construção das bases de informação iniciou-se na fase de planejamento 

(MACROZAEE-GO) e deverá ser incrementada na fase de diagnóstico e perdurará nas 

fases seguintes, de prognóstico e de implementação. Esta atividade deverá gerar um 

banco de dados que, posteriormente, será incorporado ao IMB. 

 

5.1.2 Banco de Dados 

O banco de dados deverá envolver as componentes cartográficas, descritivas 

– numéricas e documentais – textuais, sendo modelado considerando-se três grandes 

áreas: meio físico-biótico, dinâmica socioeconômica e organização jurídico-

institucional. Para a criação do banco de dados deverá ser utilizado um Sistema de 

Informações Geográficas – SIG, correspondendo a um sistema para gerenciamento de 

informações que permite a entrada, armazenamento, transformação e saída de 

informações geográficas. 

O Sistema de Informações Geográficas – SIG - desenvolvido deverá permitir: 

i) a integração em uma única base de dados, as informações espaciais provenientes de 

diversas fontes tais como dados cartográficos, dados censitários, dados de cadastro 

urbano e rural, dados de imagens de satélite, dados de redes (drenagem, rodovias), 

dados de modelos numéricos de terreno; ii) a combinação das várias informações 

através de algoritmos de manipulação para gerar mapeamentos derivados; iii) a análise 

integrada de informações; iv) a consulta, a recuperação, a visualização e o desenho do 

conteúdo da base de dados geocodificados; e v) a consulta seletiva, por usuários 

externos, ao sistema de informações. 

O banco de dados a ser construído deverá apresentar três requisitos 

importantes: a eficiência (acesso e modificações de grande volume de dados), a 

integridade (controle e acesso por múltiplos usuários) e a persistência (manutenção 

por longo tempo).  
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Sua organização deverá armazenar os atributos convencionais dos objetos 

geográficos (na forma de tabelas) e arquivos para guardar as representações 

geométricas destes objetos. Deverá ser fornecida uma nomenclatura padrão para os 

objetos do banco de dados, incluindo um sistema de nomeação de variáveis que 

permita a imediata identificação de seu conteúdo e tema de referência. Este padrão de 

nomes será documentado em um processo sistemático durante a criação de todo e 

qualquer elemento no banco.  

O processo de alimentação do banco de dados ZEE-GOIÁS será estabelecido 

conforme necessidade de inserção de temas estratégicos, atualização ou algum 

detalhamento em área prioritária conforme demanda para cumprimento dos objetivos 

propostos. As informações utilizadas serão inseridas no banco de dados do ZEE-GOIÁS 

com referências às fontes e instituições de origem. 

 

 

 

5.1.3 Organização dos Dados 

A forma de organização dos dados no ambiente SIG construído deverá ser 

por distribuição em camadas (layers ou planos de informação). Dessa forma, o banco 

de dados do ZEE-GOIÁS deverá ser composto por um conjunto de Planos de 

Informação – PI’s, que variarão em número, tipos de formato e categorias. Os diversos 

planos de informação serão detalhados, com a ligação dos atributos alfanuméricos e 

os domínios espaciais correspondentes. Os esquemas dos modelos conceituais 

deverão ser devidamente documentados. Diagramas, dicionário de dados e toda a 

informação necessária para a compreensão e realização de futuras alterações serão 

apresentados juntamente com o banco de dados. Constarão ainda do banco de dados 

os produtos de integrações temáticas, análises, simulações e modelagens de 

fenômenos do mundo real, necessários para o diagnóstico das potencialidades e 
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limitações dos recursos naturais, da dinâmica socioeconômica, da organização 

institucional e legal, e das fases de prognóstico e de consolidação do ZEE-GOIÁS. 

 

5.1.4 Bases Cartográficas 

As bases cartográficas - documentos cartográficos utilizados como referência 

geral e suporte para a representação dos temas relativos ao diagnóstico – deverão 

atender diferentes propósitos e níveis de detalhamento, adotando-se a escala 

1:250.000 como o menor nível de conhecimento básico necessário e como escala dos 

produtos temáticos intermediários e finais das etapas de estudos do ZEE-GOIÁS, 

atendendo assim à finalidade de interpretação no nível tático. 

Os mapeamentos pré-existentes que compõem o banco de dados 

geográficos do MACROZAEE deverão ser mantidos, bem como novos produtos 

temáticos gerados por instituições públicas federais estaduais e municipais, poderão 

ser integrados a esse banco de dados geográfico. 

As informações socioeconômicas também deverão ser inseridas no banco nas 

suas diversas unidades de desagregação, privilegiando, no caso do ZEE-GOIÁS, a 

análise por bacia hidrográfica, com inserções e recortes municipais. Para facilitar o 

processo de atualização dos dados e consultas espaciais, tais informações deverão ser 

inseridas como categoria cadastral, ou seja, cada um de seus elementos é um objeto 

geográfico que possui atributos, sendo associado a várias representações gráficas. 

 

5.2. Elaboração da Rede Hidrográfica Digital Semidetalhada e Mapa de Uso 

do Solo e Cobertura Vegetal8 

Como subsídio à implantação do Cadastro Ambiental Rural – CAR – do Estado 

de Goiás, considerado como elemento importante na formulação do ZEE-GOIÁS, 

                                                      
 
8 A descrição dos serviços e produtos relacionados ao Mapa de Cobertura Vegetal e Uso do Solo estão 

devidamente descritos no item 5.4.1.1, subitem f.1. Está mencionado no item 5.2 porque deverá ser composto 
conforme as especificações descritas neste item além daquelas descritas no item 5.4.1.1, subitem f.1. 
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decidiu-se pela obtenção de uma base de dados georreferenciada e atualizada, em 

escala adequada às metodologias e procedimentos de análises espaciais em nível de 

propriedades rurais, que possibilite maior qualidade e detalhamento nas análises dos 

Licenciamentos Ambientais. Para tanto, os temas hidrografia e uso do solo e cobertura 

vegetal deverão ser elaborados em nível de detalhe compatível com a escala 1:50.000. 

Para esses temas, serão utilizadas as imagens RapidEye, resolução espacial de 

5 metros,  ortorretificadas com 5 metros, que serão disponibilizadas pela SEMARH. Os 

dados deverão ser definidos na Projeção Cônica Equivalente de Albers e na Projeção 

UTM, Sistema de Referência SIRGAS 2000; entregues no formato shapefile dos temas 

vetorizados.  

 

5.2.1  Rede Hidrográfica Digital Semidetalhada 

Deverá ser elaborada utilizando cenas imagens RapidEye, resolução espacial 

de 5 metros, faixa temporal disponível na data do contrato, com a finalidade de dar 

suporte ao ordenamento, cadastramento, monitoramento e licenciamento ambiental. 

A base digital georreferenciada deverá ser elaborada (vetorizada) na escala de 

detalhamento 1:50.000 ou melhor. Para a vetorização, deverá ser realizada a validação 

da qualidade da ortorretificação das cenas, por meio da aquisição de pontos notáveis 

de feições constituídas, tais como, entroncamento de estradas, edificações, etc. 

A área mínima mapeada será de 05 ha. Os temas para elaboração da base 

digital semidetalhada é:  

 

I - Hidrografia – categoria que engloba o conjunto de corpos d’água, visíveis 

na imagem de satélite utilizada, representados obedecendo a convenções 

cartográficas oficiais, modelados como polígonos (rios de margem dupla, 

lagos, lagoas) e linhas cheias (rios perenes, igarapés, córregos, grotas, 

barragens, represas, cachoeiras, saltos). As tabelas de atributos desta 
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categoria para polígonos e linhas cheias deverão ser elaboradas em 

conformidade com a descrita no Quadro 5. 

 

II - Áreas Urbanizadas – categoria que engloba os elementos espaciais que 

definirão os tipos e áreas de ocupação humana. A tabela de atributos desta 

categoria deverá ser elaborada conforme o Quadro 6. 

 

III – Áreas especiais – vetorização de polígonos que delimitam áreas de 

unidades de conservação, terras indígenas, quilombolas, áreas militares e 

áreas reservadas. a tabela de atributos desta categoria deverá ser elaborada 

conforme o Quadro 7. 

 

 



 

 

 

Quadro 5: Atributos da hidrografia. 

Hidrografia (polígono) 

Campo de Atributos 

Propriedades OBJECTID Shape Nome Tipo Definicao Largura Shape_length Shape_Area 

Alias Object_ID Polygon Nome Tipo Definição Largura(m) Shape_length Shape_Area 

Type Long  String String String String Double Double 

Lenght   50 50 50 10   

Descrição   

Nome 

do 

Curso 

de 

água 

Lago, Lagoa 

ou Espelho 

de água 

Artificial 

ou 

Natural 

metros   

         

Hidrografia (linha) 

Campo de Atributos 

Propriedades OBJECTID Shape Nome Tipo Definicao Largura Shape_length Shape_Area 

Alias Object_ID Line Nome Tipo Definição Largura(m) Shape_length Shape_Area 

Type Long  String String String String Double Double 

Lenght   50 50 50 10   

Descrição   

Nome 

do 

Curso 

d´água 

Perene, 

Intermitente 

ou Efêmero 

Rio, Lago 

ou Lagoa 
metros   

 

  



 

 

Quadro 6: Atributos das Áreas Urbanizadas. 

Áreas Urbanizadas (polígono) 

Campo de Atributos 

Propriedades OBJECTID Shape Nome Definicao Area_ha Area_km2 Shape_length Shape_Area 

Alias Object_ID Polygon Nome Definição Area_ha Area_km2 Shape_length Shape_Area 

Type Long  String String Double Double Double Double 

Lenght   50 50     

Descrição   

Nomes das 

Sedes, 

Comunidades 

ou Distritos 

Vetorização 

por imagem 

ou Plano 

Diretor 

hectares km2   

 

Quadro 7: Atributos das Áreas Especiais 

Áreas Especiais (polígono) 

Campo de Atributos 

Propriedades OBJECTID Shape Nome Tipo Data_Criacao Etnia Area_ha Area_km2 Shape_length Shape_Area 

Alias Object_ID Polygon Nome Tipo Data_Criação Etnia Area_ha Area_km2 Shape_length Shape_Area 

Type Long  String String String String Double Double Double Double 

Lenght   50 50 50 50     

Descrição   

Nome da 

UC, TI, 

Quilombola, 

Fiona, 

Rebio, 

TI, Área 

Militares, 

Parques, 

RPPN, 

APA, ect. 

Data da 

Criação 

TI - 

Informar 

etnia 

hectares km2   
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Este banco de dados deverá conter:  

i) Dados vetoriais da rede hidrográfica, Áreas Urbanizadas e Áreas especiais 

para cada folha do corte cartográfico na escala 1:50.000. 

ii) Mosaico dos dados vetoriais contínuos, atributados de toda a área do 

Estado. 

iii) Os dados serão definidos na Projeção Cônica Equivalente de Albers e na 

Projeção UTM, Sistema de Referência SIRGAS 2000; entregues no formato 

shapefile dos temas vetorizados, conforme as tabelas de atributos 

deverão seguir as especificações dos Quadros 4, 5 e 6. 

 

Na avaliação dos produtos descritos neste item, serão considerados, segundo 

pertinência, a consistência topológica, parâmetros de requisitos técnicos e série 

histórica de imagens de satélite. 

 

a) Consistência topológica 

Serão executadas rotinas para avaliar a consistência topológica dos produtos 

entregues, na forma como segue:  

 Os vetores lineares serão avaliados quanto à existência de laço (Must not 

self-intersect), feição única (Must be single part), ausência de 

sobreposição (Must not self-overlap), ausência de interseções (Must not 

intersect), existência de pseudo nós (Must not have pseudos).  

 As feições de polígonos serão avaliadas quanto à existência de vazios 

entre os polígonos (Must have no gaps) e ausência de sobreposição 

(Must not overlap).  

 

b)Parâmetros de requisitos técnicos  

 Erro gráfico da vetorização na escala de apresentação 1:50.000 edição 

1:25.000.  
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 Índice de suavização de linhas para a escala pretendida, distância 

máxima entre os vértices.  

 Integridade e continuidade das feições.  

 Geometria compatível com a escala de mapeamento – será verificado se 

as feições do mapeamento estão compatíveis com a escala determinada 

no termo de referência, por meio da sobreposição entre o produto 

entregue e a imagem de satélite utilizada.  

 

c) Uso de série histórica de imagens de satélite na interpretação dos padrões de 

uso do solo. 

5.3. Diagnóstico, Prognóstico e subsídios à Implementação - descrição 

geral dos produtos e serviços 

Para a realização dos trabalhos serão contratados – por meio de processo 

licitatório definido por Edital próprio e pautado pelas definições deste Termo de 

Referência – serviços técnicos especializados nas áreas do conhecimento abrangidas 

nas Diretrizes Metodológicas do Zoneamento Ecológico Econômico do Brasil e pelas 

especificidades identificadas na Etapa de Planejamento consolidada no Projeto 

MACROZAEE-GO, a saber: 

 Meio Físico-Biótico – hidrologia, geologia, hidrogeologia, geomorfologia, 

pedologia, biodiversidade e clima; 

 Socioeconomia – uso da terra, dinâmica da ocupação do território, fluxos 

da população, redes urbano-regional, economia e gestão do espaço, 

estudos populacionais, condições de vida, populações tradicionais; 

 Organização jurídico-institucional – aspectos legais e aspectos 

institucionais. 

Os levantamentos e produtos obtidos na fase de Diagnóstico e Prognóstico 

deverão ser desenvolvidos em quatro etapas. Duas referentes a dos serviços e produtos 
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parciais e duas referentes a dos serviços e produtos finais, conforme demonstra o 

Fluxograma de atividades apresentado na Figura 7. 

A etapa dos produtos parciais será constituída por: 

i) Relatórios técnicos dos diagnósticos de cada tema (produtos 

intermediários gerados visando o resultado final do ZEE-GOIÁS), 

constituídos da descrição das metodologias e dos resultados obtidos e 

do diagnóstico propriamente dito, além dos dados obtidos em campo, 

mapas de serviço, relatórios, registros fotográficos, cartogramas, etc; 

ii) Elaboração de mapas temáticos que devem ser obtidos a partir de 

levantamento, em campo, dos dados georeferenciados em ambiente de 

SIG; 

iii) Mapas das Unidades dos Sistemas Naturais, mapa da avaliação 

qualitativa da integridade dos sistemas naturais e da vulnerabilidade à 

perda de solos, da qualidade dos recursos hídricos e da biodiversidade, 

mapa das tendências de ocupação e articulações urbano-regionais, mapa 

dos indicadores sociais agregados, mapa das incompatibilidades legais, 

mapa das limitações ambientais, mapa das unidades institucionais, sem 

prejuízo de outros temas que se demonstrarem relevantes na realização 

da etapa;  

iv) Base dos dados georreferenciados por tema; 

v) Relatórios dos diagnósticos e mapas integrados por eixo temático;  

vi) Proposição dos critérios para a definição e delimitação das Zonas-

Ecológico-Econômicas. 
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Figura 7: Fluxograma dos procedimentos técnico-operacionais para elaboração do 

ZAEE-GO, segundo as Diretrizes Metodológicas do ZEE-Brasil. 

 
 

Fonte: BRASIL, 2007 (adaptado). 

 

 

 

 

Pedologia 
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A etapa dos produtos finais será constituída por: 

i) Banco de dados georreferenciados, sistema de informações geográficas 

e modelos gerados a partir dos critérios para a definição das Zonas 

Ecológico-Econômicas;  

ii) Cenários tendenciais: relatórios técnicos e simulações;  

iii) Mapa das unidades de planejamento e intervenção propostas;  

iv) Mapa final do ZEE-GOIÁS, com a definição das Zonas Ecológico-

Econômicas;  

v) Proposição das diretrizes gerais e específicas;  

vi) Propostas para a normatização, regulamentação e implementação do 

ZEE-GOIÁS. 

 

5.4. Diagnóstico, Prognóstico e Subsídios à Implementação - especificação dos 

produtos e serviços a serem desenvolvidos 

 

5.4.1 Etapa 1 – Produtos Parciais – Fase de Diagnóstico 

 

5.4.1.1 Diagnóstico do eixo temático do Meio Físico-biótico 

a) Tema Hidrologia 

 Na realização do diagnóstico deste tema, os levantamentos e a caracterização 

das variáveis hidrológicas deverão levar em consideração o Plano de Recursos Hídricos 

da Bacia do Rio Paranaíba, o Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia do 

Tocantins e Araguaia e os Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas existentes no 

Estado de Goiás. Deverão ser consideradas também as particularidades das bacias 

hidrográficas, as Unidades de Gestão Hídrica (UGH’s) e a divisão de Otto Bacias de 

acordo com o Sistema Estadual de Estatística e de Informações Geográficas de Goiás. 

Como principais bacias hidrográficas a serem consideradas neste 

macrozoneamento destacam-se: Bacia do Rio Meia Ponte, Bacia do Rio Turvo, Bacia do 
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Rio dos Bois, Bacia do Rio Corumbá, Bacia do Rio Veríssimo, Bacia do Rio Preto, Bacia 

do Rio São Francisco (Sudoeste), Bacia do Rio Alegre, Bacia do Rio Claro (Paranaíba), 

Bacia do Rio Verde, Bacia do Rio Corrente (Paranaíba), Afluentes Goianos do Rio São 

Marcos, Afluentes Goianos do Rio Aporé, Bacia do Rio Vermelho (Araguaia), Bacia do 

Rio do Peixe (Araguaia), Bacia do Rio Claro (Araguaia), Bacia do Rio Caiapó, Bacia do 

Rio Crixás, Bacia do Rio das Almas, Bacia do Rio Tocantinzinho, Bacia do Rio Paranã, 

Bacia do Rio Maranhão, Bacia do Rio Corrente (Tocantins), Afluentes Goianos do Rio 

Araguaia, Afluentes Goianos da Bacia do Rio São Francisco. 

A metodologia básica para a elaboração do diagnóstico deste tema deverá 

considerar os seguintes aspectos: 

 

a.1)  Série de dados hidrológicos 

As séries de dados pluviométricos e fluviométricos deverão ser estabelecidas 

para o período do início das observações das estações até ao ano de 2012. Sempre 

com dados consistidos. No caso da série que não estiver completa até 2012, será feita 

a atualização da mesma fazendo análise de consistência dos dados brutos de 

precipitação e cotas. As cotas serão transformadas em vazões diárias por meio das 

medições de vazão e curva-chave das estações fluviométricas. Para análise de 

consistência deverão ser utilizadas as recomendações da ANA. 

 

a.2)  Características físicas das bacias hidrográficas 

As características físicas de uma bacia hidrográfica são elementos que dão 

noção do comportamento hidrológico da mesma. Esses elementos físicos, que podem 

ser considerados flúvio-morfológicos constituem a mais conveniente possibilidade de 

conhecer a variação no espaço dos elementos do regime hidrológico e a dinâmica 

fluvial dos cursos de água. Funciona a bacia de drenagem como coletora de águas 

pluviais, recolhendo-as e conduzindo-as como escoamento ao exutório. É assim que o 

relevo, a forma, a rede de drenagem, a declividade, a cobertura vegetal e a natureza 
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do solo da bacia condicionarão, no espaço e no tempo, a relação precipitação-vazão 

nos cursos de água.  

A partir do modelo digital de elevação do SRTM-3 deverão ser calculadas as 

seguintes características: perímetro, área de drenagem, coeficiente de compacidade, 

fator de forma, densidade de drenagem, índice de circularidade, comprimento da 

vazão superficial e altitudes da bacia. Deverão ser utilizadas as Folhas do IBGE na escala 

1:50.000. 

 

a.3)  Regionalização de vazão 

Deverá ser utilizada a metodologia recomendada pela ANA, orientação do 

Manual de Regionalização da Eletrobrás, orientações contidas no livro Regionalização 

de Vazões, do Professor Carlos E. M. Tucci, editora UFRGS e o Modelo RH4.0 – 

Regionalização Hidrológica – HIDROTEC. 

 

a.4) Balanço hidrológico mensal. 

Deverá ter como objetivo estimar o déficit hídrico e o coeficiente de 

escoamento com base nas vazões médias, áreas de drenagem, pluviosidade média e 

lâmina escoada. Deverá apresentar o gráfico conjunto da pluviosidade e lâmina 

escoada em milímetro. 

Os produtos do diagnóstico deste tema, os quais subsidiarão o diagnóstico 

integrado do meio físico serão: 

Relatório Técnico contendo, no mínimo: i) descrição da área de estudo com 

foco no tema hidrologia, contendo dados de campo, resultados de análises de 

laboratórios, registro fotográfico, gráficos, tabelas, etc.; ii) metodologia(s); iii) 

resultados obtidos nos trabalhos desenvolvidos; iv) diagnóstico sobre o tema. 

Banco de dados geográficos produzido e utilizado na geração dos mapas e 

modelos geográficos. 
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Mapas a serem elaborados (por folha do corte cartográfico – na escala 

1:250.000 e na escala 1:100.000 – e consolidado para o Estado de Goiás). 

1. Mapa da rede hidrológica com as estações pluviométricas e fluviométricas 

indicadas com símbolos no mapa e relação das mesmas com as respectivas 

coordenadas geográficas. 

2. Mapa da rede hidrográfica. 

3. Mapa do Estado de Goiás com as isoietas (curvas com iguais precipitações). 

4. Mapa do Estado com as isolinhas de iguais vazões medias específicas 

(L/s/km²). 

5. Mapa do Estado com as isolinhas de iguais vazões mínimas médias 

específicas. 

6. Mapa do Estado com as isolinhas de iguais vazões máximas médias 

específicas. 

7. Mapa do Estado com as isolinhas de iguais vazões específicas com 90% do 

tempo de permanência – Q(95%). 

8. Relação das vazões consistidas médias, mínimas e máximas mensais das 

estações fluviométricas existentes em Goiás. (Inventário da ANA). 

9. Relação das permanências de vazões das estações fluviométricas existentes 

em Goiás. 

10. Relação das precipitações médias mensais e número de dias de chuva das 

estações pluviométricas existentes em Goiás. 

11. Vazões dos aquíferos por bacia hidrográfica. 

12. Mapa de vulnerabilidade dos aquíferos. 

13. Mapa com simbologia e coordenadas geográficas dos locais dos poços 

tubulares subterrâneos com as respectivas vazões (Projeto SIAGAS da CPRM). 

14. Mapa de localização das Usinas Hidrelétricas e Pequenas Centrais 

Hidroelétricas – PCH’s em operação e inventariada no Estado, com as 

respectivas potência e vazão firme. 
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15. Mapa das outorgas de uso de água dada pela SEMARH, com indicação da 

vazão outorgada e coordenadas geográficas. 

16. Mapa dos reservatórios ou barragens para geração de energia, 

abastecimento e irrigação, com as áreas de inundações. 

17. Indicação de vias navegáveis. 

18. Parâmetros de qualidade de água onde existir coleta para análise. 

19. Informações sobre sedimentos onde existir coleta para análise. 

20. Características físicas das bacias dos rios Meia Ponte, dos Bois, Turvo, 

Corumbá, Veríssimo, das Almas, Paranã, Verde, Vermelho, Caiapó, Crixás, 

Corrente (Tocantins), Corrente (Paranaíba), Claro (Paranaíba), Verde, Claro 

(Araguaia), Caiapó, Crixás. 

21. Informação sobre estudo e equações de regionalização existentes nas 

bacias hidrográficas (estudos da ANA, ANEEL, CPRM). Nas regiões ou bacias 

onde não existir estudo de regionalização de vazão, deverá ser feita 

considerando as sub-bacias definidas pela ANA: 20 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 – 

60. 

22. Balanço hidrológico mensal das bacias especificadas no item 20. 

 

b) Tema Hidrogeologia 

Deverá ser realizado o levantamento hidrogeológico para todo o Estado, 

atualizando os dados anteriores e inserindo o banco de dados dos poços tubulares 

profundos cadastrados na SEMARH e SANEAGO e, tendo como base o mapa de solos 

do Estado. Os testes de infiltração ou de permeabilidade in situ deverão ser adensados, 

compatibilizando com as escala 1:100.000 e 1:250.000. 

Os produtos do diagnóstico deste tema, os quais subsidiarão o diagnóstico 

integrado do meio físico serão: 

Relatório Técnico contendo, no mínimo: i) descrição da área de estudo com 

foco no tema hidrogeologia contendo dados de campo, resultados de análises de 
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laboratórios, registro fotográfico, gráficos, tabelas, etc.; ii) metodologia(s); iii) 

resultados obtidos nos trabalhos desenvolvidos; iv) diagnóstico sobre o tema. 

Banco de dados geográfico produzido e utilizado na geração dos mapas e 

modelos geográficos. 

Mapas a serem elaborados (por folha do corte cartográfico – na escala 

1:250.000 e na escala 1:100.000 – e consolidado para o Estado de Goiás). 

1. Mapa do potencial hidrogeológico do Estado de Goiás; 

2. Localização dos poços tubulares profundos; 

3. Mapa de vulnerabilidade dos aquíferos; 

4. Mapa com simbologia e coordenadas geográficas dos locais dos poços 

tubulares subterrâneos com as respectivas vazões (Projeto SIAGAS da CPRM); 

c) Climatologia 

Está em fase de elaboração o Zoneamento Climático do Estado de Goiás, pela 

Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás - SECTEC, com conclusão 

prevista para o final ano de 2016. Neste sentido os dados e informações sobre o clima 

serão agregados a partir deste trabalho. Portanto não serão realizados levantamentos 

de dados sobre o clima, mas sim apropriados e interpretados os dados obtidos neste 

Zoneamento Climático. 

 

d) Tema Geologia 

Considera-se que o Estado possui sua cartografia geológica consolidada na 

escala 1:250.000, apesar da revisão dos conceitos ter sido feita na escala 1:500.000, 

portanto nas fases de Diagnóstico e Prognóstico deverá ser realizada a compilação, 

integrando os dados existentes, em nível de detalhe compatível com a escala 1:250.000, 

e construídas análises, diagnósticos e mapas temáticos. 

Deverão ser analisados, à luz das Diretrizes Metodológicas do ZEE-Brasil e 

dos objetivos gerais e específicos do ZAEE-GO, os aspectos geológicos e geotectônicos 

regionais, os aspectos da geologia estrutural e econômica, as unidades geotécnicas, as 
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áreas com susceptibilidade erosiva, bem como o cadastramento e classificação dos 

processos erosivos instalados (possíveis de serem representados na escala 1:250.000). 

Para tanto deverá ser realizada a compatibilização e interpretação dos dados existentes 

com produtos finais compatíveis com as escalas 1:100.000 e 1:250.000. Este trabalho 

deverá ser realizado por profissional qualificado da área de Geologia. 

Ainda fará parte do Tema Geologia a definição e o mapeamento das unidades 

espeleológicas a partir do reconhecimento das unidades existentes e do levantamento 

de campo, juntamente com a definição do grau de vulnerabilidade de cada unidade, 

de acordo com a metodologia utilizada pelo Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Cavernas – CECAV do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBIO.  

Além do mapa das unidades espeleológicas, deverá ser definida e mapeada 

a potencialidade de ocorrência de cavernas no Estado de Goiás, de acordo com a 

metodologia utilizada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – 

CECAV do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO. 

Os produtos do diagnóstico deste tema, os quais subsidiarão o diagnóstico 

integrado do meio físico serão: 

Relatório Técnico contendo, no mínimo: i) descrição da área de estudo com 

foco no tema geologia, contendo dados de campo, resultados de análises de 

laboratórios, registro fotográfico, gráficos, tabelas; ii) metodologia(s); iii) resultados 

obtidos nos trabalhos desenvolvidos; iv) diagnóstico sobre o tema. 

Banco de dados geográficos produzido e utilizado na geração dos mapas e 

modelos geográficos. 

Mapas a serem elaborados (por folha do corte cartográfico – na escala 

1:250.000 e na escala 1:100.000 – e consolidado para o Estado de Goiás). 

1. Mapa Geológico do Estado de Goiás; 

2. Mapa das Unidades Geotécnicas; 
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3. Mapa de localização e classificação dos processos erosivos instalados e 

das áreas com potencial risco de ocorrência de tais processos; 

4. Mapa da Geologia Econômica do Estado de Goiás; 

5. Mapa das concessões e licenciamentos de empreendimentos minerais; 

6. Mapa espeleológico e classificação do grau de vulnerabilidade das 

unidades espeleológicas; 

7. Mapa da potencialidade de ocorrência de cavernas. 

 

e) Tema Geomorfologia 

Deverá ser realizado o levantamento geomorfológico para o Estado de Goiás, 

ao nível de detalhe compatível com as escalas 1:100.000 1:250.000. 

A metodologia para realização dos trabalhos referentes à geomorfologia 

deverá seguir os métodos e procedimentos propostos pelo Manual Técnico de 

Geomorfologia do IBGE (1995), tendo como base a ordenação dos fatos 

geomorfológicos em uma taxonomia hierarquizada de grupamentos sucessivos de 

subconjuntos constituídos de tipos de modelados que permita a identificação 

geomorfológica, os quais constituem as regiões geomorfológicas e, por sua vez, 

constituem os domínios (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Taxonomia dos grupamentos sucessivos. 

 

Após a delimitação, estas unidades deverão ser confrontadas com a litologia, 

com os solos, com o uso do solo e com a vegetação.  

DOMÍNIOS MORFOESTRUTURAIS

REGIÕES GEOMORFOLÓGICAS

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

TIPOS DE MODELADO
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Os produtos do diagnóstico deste tema, os quais subsidiarão o diagnóstico 

integrado do meio físico serão: 

Relatório Técnico contendo, no mínimo: i) descrição da área de estudo com 

foco no tema geomorfologia, contendo dados de campo, resultados de análises de 

laboratórios, registro fotográfico, gráficos, tabelas,; ii) metodologia(s); iii) resultados 

obtidos nos trabalhos desenvolvidos; iv) diagnóstico sobre o tema com correlações 

necessárias. 

Banco de dados produzido e utilizado na geração dos mapas e modelos 

geográficos. 

Mapas a serem elaborados (por folha do corte cartográfico – na escala 

1:250.000 e na escala 1:100.000 – e consolidado para o Estado de Goiás). 

1. Mapa de Declividades; 

2. Mapa de Curvaturas; 

3. Hipsometria; 

4. Mapa Geomorfológico; 

5. Mapa das Unidades Morfoclimáticas; 

6. Mapa das Formações Superficiais; 

7. Mapa de Avaliação Morfodinâmica e Predisposição à Erosões. 

 

f) Tema Pedologia 

O levantamento de solos deverá utilizar a metodologia preconizada e 

adotada pelo CNPS (Centro Nacional de Pesquisa de Solos) da Embrapa, que se 

encontra publicada parcialmente em diversos documentos, dentre os quais: 

Procedimentos Normativos de Levantamentos de Solos (Embrapa, 1995); Critérios para 

distinção de classes de solos e de fases de unidades de mapeamento – normas em uso 

pelo SNLCS (Embrapa, 1988), Definição de horizontes e camadas do solo (Embrapa, 

1988b) e sintetizadas no Manual Técnico de Pedologia da Fundação IBGE (IBGE, 2007). 
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Deverá ser elaborado para cada folha do corte cartográfico nas escalas 

1:100.000 e 1:250.000, executado em três etapas distintas: uma de escritório, para 

revisão da literatura existente e interpretação preliminar; uma de campo para a 

identificação e caracterização dos solos e outra de escritório, para reinterpretação de 

imagens e/ou fotografias e elaboração final de mapas e relatórios. Os mapas deverão 

ser elaborados com base na interpretação das imagens de satélite ou radar de acordo 

com as características físicas de cada região.  

 A classificação de solos deverá ser realizada considerando o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS (Embrapa, 2006). 

 Para as áreas com detalhamento compatível com a escala 1:250.000: 

 Além do aproveitamento de amostragem proveniente de trabalhos 

anteriores realizados na área, após processo de triagem, deverão ser coletados pelo 

menos mais 03 Perfis Completos e 07 pontos de Amostras Extras (horizontes A e B ou 

C) para cada folha 1:250.000, totalizando cerca de 30 amostras/folha 1:250.000,  de 

forma que cada um dos principais solos (dominante simples ou componente de 

associação) seja representado por pelo menos 1 Perfil Completo e/ou 1 ponto de 

Amostra Extra. Estima-se um total de 700 amostras de solo, para todo o estado. 

 O número de amostras proposto poderá ser modificado em função de 

particularidades da área e deverá, ao final, manter uma relação de 1 Perfil Completo 

para cada 5.500 km2 e 1 ponto de Amostra Extra por cada  2.500 Km2.  

 Para as áreas com detalhamento compatível com a escala 1:100.000: 

Além do aproveitamento de amostragem proveniente de trabalhos 

anteriores realizados na área, após processo de triagem, deve-se complementar a 

amostragem, de forma a se obter uma relação de 1 Perfil Completo ou 1 ponto de 

Amostra Extra por cada 290 Km2, mantendo-se a proporção de 1 Perfil Completo para 

cada 2,5 pontos de Amostra Extra. 

 Portanto, nas folhas que não tenham nenhuma amostragem de solos,deverão 

ser coletados pelo menos 03 Perfis Completos e 07 pontos de Amostras Extras 
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(horizontes A e B ou C) para cada folha 1:100.000, totalizando cerca de 30 

amostras/folha 1:100.000, de forma que cada um dos principais solos (dominante 

simples ou componente de associação) seja representado por pelo menos 1 Perfil 

Completo e/ou 1 ponto de Amostra Extra. Estima-se um total de 1.350 amostras de 

solo, para o total de 45 folhas/1:100.000. 

 

  Deverão ser elaboradas as seguintes análises laboratoriais: 

 FÍSICAS: granulometria (areias, silte e argila), argila em água e densidades. 

 QUÍMICAS: pH em água e em KCl, Fósforo, Potássio, Matéria Orgânica, 

Sódio, Cálcio, Magnésio, Hidrogênio, Alumínio, CTC e ataque sulfúrico 

(quando necessário). 

 MINERALÓGICAS: Difração de raios X da fração argila, para algumas 

amostras representativas. 

A amostragem e a caracterização dos solos deverão ser feitas por meio de 

aberturas de trincheiras, cortes de estradas e tradagens, sendo que estas últimas serão 

usadas preferencialmente para checagem de campo.  

Na elaboração do Mapa de Aptidão Agrícola das Terras será empregada a 

metodologia adotada pelo CNPS da EMBRAPA, desenvolvida por Ramalho Filho & 

Beek (1995).  

Os produtos do diagnóstico deste tema, os quais subsidiarão o diagnóstico 

integrado do meio físico serão: 

Relatório Técnico contendo, no mínimo: i) descrição da área de estudo com 

foco no tema pedologia, contendo dados de campo, resultados de análises de 

laboratórios, registro fotográfico, gráficos, tabelas, etc.; ii) metodologia(s); iii) 

resultados obtidos nos trabalhos desenvolvidos; iv) diagnóstico sobre o tema. 

Banco de dados produzido e utilizado na geração dos mapas e modelos 

geográficos. 
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Mapas a serem elaborados elaborados (por folha do corte cartográfico – 

na escala 1:250.000 e na escala 1:100.000 – e consolidado para o Estado de Goiás). 

1. Mapas de Reconhecimento de Alta e Média Intensidades dos Solos; 

2. Mapa de Susceptibilidade a Erosão dos Solos; 

3. Mapas de Aptidão Agrícola das Terras;  

  

g) Tema Biodiversidade 

Esta etapa consiste na elaboração do mapa de cobertura do solo de cada 

carta para atender principalmente ao Cadastro Ambiental Rural – CAR – dos imóveis 

rurais, na escala de edição 1:25.000 ou melhor para garantir uma precisão de 

apresentação de 1:50.000.  

Para os temas: Reconstituição da Vegetação, Cobertura Vegetal 

Remanescente e Uso da Terra, serão utilizadas as imagens RapidEye, resolução espacial 

de 5 metros,  ortorretificadas com 5 metros, que serão disponibilizadas pela SEMARH. 

Os dados deverão ser definidos na Projeção Cônica Equivalente de Albers e na Projeção 

UTM, Sistema de Referência SIRGAS 2000. 

A elaboração desses produtos deverá resultar na classificação 

semiautomática pelo método de classificação orientada a objeto, utilizando imagens 

RapidEye resolução espectral de 2,5 e 5 metros, ortorretificadas com 5 metros, 

contendo 5 bandas espectrais com a mesma resolução espacial, sem fusão de bandas, 

ou seja, garantindo que não haja perda de informação.  

A área mínima mapeada será de 05 ha para identificar, principalmente, 

fragmentos florestais, agricultura de subsistência e áreas de preservação permanente 

com remanescentes, atendendo à escala da propriedade rural.   

 

g.1) Reconstituição da Vegetação  

Deverá ser realizado levantamento dos aspectos fitofisionômicos, levando-se 

em conta os fatores ecológicos fundamentais (clima, solo, litologia e relevo) de forma 
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a possibilitar os cruzamentos temáticos, demandados pelo ZEE-GOIÁS. Como produto 

resultante do diagnóstico deste tema deverá ser elaborado o mapa de Reconstituição 

da Vegetação do Estado de Goiás.  Este produto deverá ser gerado em nível de 

detalhamento, compatível com a escala 1:50.000.  

A metodologia deverá estar de acordo com a conceituação proposta pelo 

PROJETO RADAMBRASIL em Fitogeografia Brasileira, Classificação Fisionômica 

Ecológica da Vegetação Neotropical (1982), revisada e atualizada pelo Manual Técnico 

de Vegetação (IBGE, 2012). 

A vegetação restituída deverá ser representada em nível de subformação 

vegetal, devendo contemplar as três regiões fitoecológicas existentes no estado: 

Savana (Cerrado), Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual. As 

unidades de mapeamento poderão ser simples, quando com somente uma 

subformação ou no máximo com dois componentes, nas áreas onde a escala não 

permitir detalhamento, seja em associações ou em áreas de contato (tensão ecológica). 

A classificação do grau de conservação dos remanescentes de vegetação 

nativa deverá considerar no mínimo três níveis: i) estágio inicial de regeneração; ii) 

estágio intermediário de regeneração e iii) estágio avançado de regeneração, a qual 

deverá ser apresentada em plano de trabalho e pactuada com a Comissão 

Coordenadora do ZEE-GOIÁS.  

A prioridade de conservação da flora deverá ser elaborada e mapeada de 

acordo com as indicações das espécies da flora ameaçada ou em extinção e 

metodologia a ser apresentada em plano de trabalho e pactuada com a Comissão 

Coordenadora do ZEE-GOIÁS. 

O mapeamento dos corredores ecológicos deverá garantir a fluxo gênico de 

populações da fauna e da flora entre as macrorregiões e as áreas estratégicas de 

conservação, como grandes áreas de vegetação nativa e unidades de conservação. 

Os produtos do diagnóstico deste tema, os quais subsidiarão o diagnóstico 

integrado do meio físico serão: 
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Relatório Técnico contendo, no mínimo: i) descrição da área de estudo com 

foco no tema biodiversidade, contendo dados de campo, resultados de análises de 

laboratórios, registro fotográfico, gráficos, tabelas; ii) metodologia(s); iii) resultados 

obtidos nos trabalhos desenvolvidos; iv) diagnóstico sobre o tema. 

Banco de dados produzido e utilizado na geração dos mapas e modelos 

geográficos. Os produtos deverão ser fornecidos em formato shapefile com uma 

caracterização sumariada das diversas fitofisionomias ou subfomações, incluindo uma 

compatibilização de legenda com outras classificações fitogeográficas, para escalas de 

maior detalhe. 

Mapas a serem elaborados (por folha do corte cartográfico na escala 

1:50.000 – e consolidado para o Estado de Goiás): 

1. Mapa de reconstituição da vegetação;  

2. Mapa de classificação do grau de preservação de cada remanescente; 

3. Mapa de prioridade de conservação da flora 

4. Mapa dos corredores ecológicos 

 

g.2) Cobertura Vegetal e Uso do Solo 

A classificação da cobertura vegetal deverá seguir o sistema fisionômico-

ecológico da classificação da vegetação brasileira do Manual Técnico da Vegetação 

Brasileira (IBGE, 2012) e o mapa de Reconstituição da Vegetação do Estado de Goiás, 

incluindo-se os Campos de Murundus. As unidades de mapeamento deverão ser 

simples, quando com somente uma subformação ou no máximo com duas 

componentes, nas áreas onde a escala não permitir detalhamento, seja em associações 

ou em áreas de contato (tensão ecológica).  

Inicialmente, deverá ser gerada uma classificação semiautomática para extrair 

informações espectrais e espaciais dos pixels que possibilite a análise de tantas bandas 

necessárias e tire vantagem da sua resolução radiométrica, priorizando a detecção das 

feições espectrais distintas. Nesta etapa as classes de desmatamento (sem 
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remanescente florestal), água e floresta deverão ser priorizadas na detecção 

automática para evitar que o intérprete: i) acesse somente as características 

geométricas e a aparência geral do objeto; ii) subestime os dados radiométricos; e iii) 

extraia somente informações das 3 bandas correspondentes.  

Em seguida, no produto do processo automático, às áreas que foram 

detectadas incorretamente no processo de classificação deverão ser realizados os 

seguintes processos: i) aplicação de filtros espaciais para corrigir ruídos ou erros de 

classificação; ii) aplicação de técnicas de suavização de bordas; iii) interpretação visual 

das áreas que o procedimento anterior não conseguiu corrigir. Para as regiões com 

presença de nuvens que comprometam a interpretação das feições, deverão ser 

utilizadas imagens de satélite de outros sistemas sensores para complementar essas 

áreas, com prioridade para as cenas RapidEye para validação de áreas consolidadas, de 

onde serão extraídas informações com precisão preferencialmente compatível com a 

escala 1:50.000 e detalhamento compatível com a escala 1:25.000 ou melhor. 

Agregado ao Mapa de Cobertura Vegetal deverá ser elaborado o Mapa de 

Uso do Solo para toda a área do estado de Goiás.  

A metodologia deverá obedecer as diretrizes do Manual Técnico de Uso da 

Terra (IBGE, 2006). As classes de Área Urbanizada, Massa D´Água e Áreas Especiais, 

deverão ser extraídas da vetorização semidetalhada da hidrografia, presente neste 

Termo. A interpretação das feições de degradação e regeneração deverá ser subsidiada 

pelo uso de série histórica de imagens Landsat e IRS. 

Para as regiões com presença de nuvens que comprometam a interpretação 

das feições, deverão ser utilizadas imagens de satélite de outros sistemas sensores para 

complementar essas áreas, com prioridade para as cenas RapidEye para validação de 

áreas consolidadas, de onde serão extraídas informações com precisão 

preferencialmente compatível com a escala 1:50.000 e detalhamento com a escala 

1:25.000 ou melhor.  
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Os produtos do diagnóstico deste tema, os quais subsidiarão o diagnóstico 

integrado do meio físico serão: 

Relatório Técnico contendo, no mínimo: i) descrição da área de estudo com 

foco no tema biodiversidade, contendo dados de campo, resultados de análises de 

laboratórios, registro fotográfico, gráficos, tabelas; ii) metodologia(s); iii) resultados 

obtidos nos trabalhos desenvolvidos; iv) diagnóstico sobre o tema. 

Banco de dados geográficos: mosaico dos dados vetoriais contínuos, 

atributados, para cada folha do corte cartográfico na escala 1:50.000. Os dados serão 

definidos na Projeção Cônica Equivalente de Albers e na Projeção UTM, Sistema de 

Referência SIRGAS 2000; produzido e utilizado na geração dos mapas e modelos 

geográficos. Os produtos deverão ser fornecidos em formato shapefile e  tabela de 

atributos. A tabela de atributos com a caracterização sumária das diversas 

fitofisionomias ou subfomações, incluindo uma compatibilização de legenda com 

outras classificações fitogeográficas, para escalas de maior detalhe.  

Mapas a serem elaborados (por folha do corte cartográfico na escala 

1:50.000 – e consolidado para o Estado de Goiás) 

1. Mapa de Cobertura Vegetal Remanescente e Uso do Solo. 

 

f.2)  Fauna 

Neste tema deverão ser considerados pelo menos os grupos mastofauna, 

avifauna e herpetofauna. 

O diagnóstico sobre a fauna silvestre deverá ser elaborado a partir da 

compilação de dados secundários obtidos em estudos reconhecidos pela comunidade 

científica, em bibliografia especializada e de dados primários, obtidos em campanhas 

de campo, com característica amostral compatível com a escala proposta para o ZEE-

GOIÁS.  

Os levantamento de campo deverão ser planejados a partir da pré-

identificação das ocorrências faunísticas para cada fitofisionomia identificada, cujos 



 

  

96    
 

 

pontos amostrais deverão ser definidos por metodologia adequada para o nível de 

detalhamento pretendido e considerando, no mínimo: i) posição geográfica do 

remanescente de vegetação; ii) tipo de vegetação; iii) estado de conservação da 

cobertura vegetal; iv) heterogeneidade vertical; v) dimensões do remanescente 

(habitat); vi) distância em relação a outros remanescentes (habitat).  

Como um dos produtos desta etapa deverão ser elaboradas listas de espécies 

da fauna descrita para a localidade ou região, baseada em dados secundários, 

indicando as espécies constantes em listas oficiais de fauna endêmica, ameaçada ou 

em extinção com distribuição na área de estudo. 

A prioridade de conservação da fauna deverá ser elaborada e mapeada de 

acordo com as indicações das espécies da fauna endêmica, ameaçada e em extinção e 

metodologia a ser apresentada em plano de trabalho e pactuada com a Comissão 

Coordenadora do ZEE-GOIÁS. 

Os produtos do diagnóstico deste tema, os quais subsidiarão o diagnóstico 

integrado do meio físico serão: 

Relatório Técnico contendo, no mínimo: i) descrição da área de estudo com 

foco no tema contendo dados de campo, resultados de análises de laboratórios, 

registro fotográfico, gráficos, tabelas; ii) metodologia(s); iii) resultados obtidos nos 

trabalhos desenvolvidos; iv) diagnóstico sobre o tema. 

Banco de dados geográfico produzido e utilizado na geração dos mapas e 

modelos geográficos. 

Mapas a serem elaborados (por folha do corte cartográfico – na escala 

1:250.000 e na escala 1:100.000 – e consolidado para o Estado de Goiás). 

1. Mapa de distribuição espacial das espécies; 

2. Mapa de distribuição espacial das espécies da fauna endêmica, ameaçada 

e em extinção 

3. Mapa de prioridade de conservação da fauna. 
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5.4.1.2 Diagnóstico da dinâmica socioeconômica 

O objetivo dos estudos socioeconômicos é explicar a dinâmica do uso do 

território, suas formas de produção e os modos e condições de vida a elas associadas, 

a partir de determinadas condições sociais e econômicas. Essa análise reconstrói as 

tendências históricas das formas de aparecimento das relações de produção e de 

reprodução social nas diferentes áreas, o que ocorre através da reconstrução de 

territórios e da apropriação dos recursos naturais disponíveis. As temáticas devem 

incluir os estudos demográficos, econômicos, urbano-regionais e de condições de vida. 

No que se refere aos dados censitários decenais, a unidade de pesquisa em 

socioeconomia é o município e a agregação dos dados contidos nesta unidade permite 

configurar unidades de análises, formando áreas econômico-sociais. Dependendo da 

disponibilidade das informações e da necessidade de conferência dos dados poderão 

ser feitos levantamentos primários, pesquisas específicas, desde que os dados 

disponíveis não atendam aos objetivos do Projeto. 

Os temas que serão desenvolvidos e que subsidiarão o diagnóstico da 

dinâmica socioeconômica serão: 

 

 

a) Histórico da ocupação físico territorial do Estado  

 O histórico da ocupação do território permitirá reconstruir o processo de 

ocupação e a apropriação dos recursos naturais pelas populações que, ao longo do 

tempo, formaram a sociedade, o que também fornecerá a base para o entendimento 

da formação socioambiental do Estado. 

 

b) Dinâmica econômica  

Ocupação e Articulação Regional, Renda per capita, Renda Familiar, Emprego, 

Comércio, Serviços, Indústria, Agropecuária. 
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c) Dinâmica social 

Grupos Étnicos, Índices de Condições de Vida – IDH, ICV e outros; Taxas de 

Pobreza; Sítios Arqueológicos; Antropologia, Tradições e Costumes, Povos e 

Populações Tradicionais; Saúde, Educação, e Segurança Pública). 

 

d) Dinâmica populacional 

Estrutura Atual da População por Idade, Sexo, Área Rural e Urbana, Município e 

Bacias Hidrográficas; Densidade Demográfica; Movimentos Migratórios; e, 

Crescimento Geométrico. 

 

e) Povos e populações tradicionais 

  Povos Indígenas, Ribeirinhos, Povos oriundos de Quilombolas, entre outros. 

 

f) Uso e Ocupação do Solo Rural 

Estrutura Fundiária, Ocupação e Uso da terra, por Atividade Extrativista, de 

Agricultura e de Pecuária; Áreas Irrigadas. 

 

g) Uso e Ocupação do Solo Urbano 

Infraestrutura: Viária com espacialização das Centralidades, Energética, de 

Abastecimento Público de Água, de Saneamento, de Telefonia Fixa e Móvel, de 

Transporte. 

 

 A construção do diagnóstico deste eixo temático deverá ser realizada a partir 

de dados socioeconômicos secundários disponíveis nas bases de dados do IBGE, da 

SEGPLAN/IMB e de demais órgãos e instituições públicas ou privadas. Além dos dados 
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secundários poderão ser obtidos dados primários9 a partir de campanhas de campo 

previamente planejadas conforme metodologia proposta visando a composição uma 

base de dados possível de ser integrada aos diagnósticos do meio físico-biótico. 

Para a realização dos trabalhos deverá ser proposta metodologia baseada em 

estudos já existentes e reconhecidos pela comunidade científica, observando que a 

unidade básica para a desagregação dos dados é o município. A partir dos municípios 

deverão ser construídas as análises regionais e realizada a integração com as Unidades 

de Sistemas Naturais identificadas na caracterização do meio físico. 

Os produtos de síntese do diagnóstico deste tema, os quais subsidiarão o 

diagnóstico integrado da dinâmica socioeconômica serão: as Tendências de Ocupação 

e Articulação Regional e os Indicadores Sociais Agregados, os quais deverão ser 

apresentados na forma como segue: 

Relatório Técnico contendo, no mínimo: i) descrição da área de estudo com 

foco no eixo temático socioeconomia; ii) metodologia(s); iii) resultados obtidos nos 

trabalhos desenvolvidos; iv) diagnóstico sobre o tema. 

Banco de dados geográficos produzido e utilizado na geração dos mapas e 

modelos geográficos.  

Mapas a serem elaborados (por folha do corte cartográfico – na escala 

1:250.000 e na escala 1:100.000 – e consolidado para o Estado de Goiás). 

1. Mapa dos estudos populacionais; 

2. Mapa das condições de vida da população; 

3. Mapa da localização das populações tradicionais; 

4. Mapa da distribuição das atividades econômicas; 

5. Mapa da distribuição das macro infraestruturas do Estado; 

6. Mapa da dinâmica da ocupação do Estado de Goiás; 

                                                      
 
9  Ressalta-se que os levantamentos de dados primários e respectivas análises, são pesquisas específicas, não 
sistemáticas e precisam ser dosadas a partir dos objetivos, escala e relevância em relação à proposta do ZEE-
GOIÁS. 
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7. Mapa dos fluxos populacionais no Estado; 

8. Mapa do uso e ocupação da terra; 

9. Mapa das redes urbano-regionais. 

 

5.4.1.3 Diagnóstico da Organização Jurídico-institucional 

Considerando o ZAEE-GO como um programa de governo e a necessidade 

de sua incorporação formal na estrutura administrativa e jurídica, o diagnóstico deste 

eixo temático deverá identificar: 

 As malhas administrativa e ambiental que atuam no território nacional; 

 A atuação dos organismos não governamentais nos processos de 

preservação ambiental e uso do território bem como seus planos, 

programas e projetos; 

 Os planos, programas e projetos – nas esferas federal, estadual e 

municipal – que influenciam o uso atual e futuro do território; 

 A legislação vigente – federal, estadual e municipal – a qual interfere 

direta e indiretamente na consecução dos objetivos e propósitos do ZZE-

GO 

 As formas jurídicas e institucionais possíveis para a implementação do 

Zoneamento. 

O Diagnóstico deste eixo deverá indicar claramente as pertinências e 

incongruências acerca das questões elencadas anteriormente, considerando a 

abrangência e necessidades do ZAEE-GO. 

Os temas que subsidiarão o diagnóstico Jurídico-Institucional serão: 

 

a) Limites Geopolíticos (Divisas Municipais; Setores Censitários; Mesorregiões 

Homogêneas – IBGE; Microrregiões Homogêneas – IBGE; Regionais Institucionais; 

Associações Goiana dos Municípios; Perímetros Urbanos; Sedes Municipais; Regiões 

Metropolitanas; Localidades Especiais). 
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b) Estrutura Fundiária do Estado (Cadastro de Imóveis rurais; Áreas Públicas; Áreas  

Regularizadas; Áreas em fase de Regularização; Áreas em fase discriminatória, terras 

devolutas). 

 

c) Zoneamentos aprovados (Regionais e Agrícolas do Estado de Goiás). 

 

d) Planos e Projetos (Planos Regionais de Desenvolvimento Estratégico para o Estado 

de Goiás e Planos Diretores Municipais). 

 

e) Áreas Legais e Institucionais (Áreas Protegidas: Unidades de Conservação, Áreas 

Indígenas, Áreas Prioritárias para Conservação, Áreas de Preservação Permanente, 

Impactos Ambientais e Incompatibilidades Legais; Superposição entre a Malha 

Municipal e Áreas Protegidas). 

 

f) Instituições Públicas e Organizações Civis (Órgãos e Entidades Federais, Estaduais 

e Municipais e Instituições e Lideranças da Sociedade Civil cuja atuação é relevante 

para os objetivos do ZEE-GOIÁS; nível de participação, natureza do envolvimento; 

“Terceiro Setor” e Instituições voltadas para execução, gerenciamento e 

monitoramento de Projetos ambientais e Sustentabilidade). 

 

Os produtos de síntese do diagnóstico jurídico-institucional serão: 

 

i) Áreas Institucionais (Áreas Legais Protegidas) - Serão identificadas e 

mapeadas, nas escalas compatíveis, as áreas legais protegidas tais como: 

as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente, áreas 

indígenas, quilombolas, etc. 
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ii) Incompatibilidades legais e impactos ambientais - A incompatibilidade 

legal ocorre quando há concorrência de uso pelo desrespeito à legislação 

incidente nas áreas protegidas. Portanto, as incompatibilidades legais 

resultarão da correlação entre as cartas de uso da terra, das áreas de 

conservação e da legislação ambiental. 

As áreas impactadas são aquelas que sofreram significativas alterações 

ambientais (desmatamento, erosão intensa, assoreamento, poluição dos cursos das 

águas, deposição inadequada de resíduos sólidos, ameaça ou perda da biodiversidade 

e serviços ambientais). 

Os produtos do diagnóstico deste eixo temático, os quais subsidiarão o 

diagnóstico integrado da organização jurídico-institucional deverão ser apresentados 

na forma de: 

Relatório Técnico contendo, no mínimo: i) descrição da área de estudo com 

foco no eixo temático; ii) metodologia(s); iii) resultados obtidos nos trabalhos 

desenvolvidos; iv) diagnóstico sobre o eixo temático. 

Banco de dados geográficos produzido e utilizado na geração dos mapas e 

modelos geográficos. 

Mapas a serem elaborados (por folha do corte cartográfico – na escala 

1:250.000 e na escala 1:100.000 – e consolidado para o Estado de Goiás). 

1. Espacialização dos fluxos de atuação e competências das malhas 

administrativas e institucionais. 

2. Espacialização dos planos, programas e projetos propostos e 

implementados pelas esferas federal, estadual e municipal que influenciam o 

uso atual e futuro do território; 

3. Espacialização da atuação dos organismos não governamentais na forma 

de planos, programas e projetos; 

4. Áreas institucionalizadas e legalmente protegidas. 
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5.4.2 Etapa 2 – Produtos Parciais – Fase de Diagnóstico 

Nesta etapa deverá ser realizada a integração dos temas por eixo temático 

e entre os eixos temáticos indicando as potencialidades e vulnerabilidades 

socioambientais, obtidas a partir da correlação dos produtos intermediários de 

síntese obtidos nos diagnósticos dos temas. A construção desta etapa deve: 

 Identificar os serviços ambientais e diversos tipos e graus de impactos, 

possibilitando entender as limitações dos Sistemas Ambientais ao longo 

do tempo; 

 Espacializar a evolução do processo de degradação ambiental em relação 

ao uso dos recursos naturais pelas as atividades econômicas 

predominantes; 

 Identificar e espacializar as tendências das dinâmicas regionais, da 

produção econômica, dos conflitos de uso da terra e das condições de 

vida da população;  

 Correlacionar a realidade ambiental e socioeconômica com o 

desenvolvimento de políticas públicas, planos, programas e projetos em 

curso, de forma a verificar as compatibilidades e incongruências na ação 

do poder público e da sociedade frente às questões ambientais e 

socioeconômicas (BRASIL, 2007). 

 Propor os critérios para a delimitação das Zonas Ecológico-Econômicas a 

serem pactuados com a sociedade. 

Os produtos do diagnóstico desta etapa deverão ser apresentados na forma 

de: 

Relatório Técnico contendo, no mínimo: i) descrição geral dos trabalhos 

realizados; ii) metodologia(s); iii) resultados obtidos nos trabalhos desenvolvidos; iv) 

diagnóstico final considerando todas as correlações e análises descritas no decorrer 

deste Termo de Referência e indicadas pelas Diretrizes Metodológicas do ZEE-Brasil. 
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Banco de dados geográficos produzido e utilizado na geração dos mapas e 

modelos geográficos. 

Mapas a serem elaborados (por folha do corte cartográfico – na escala 

1:250.000 e na escala 1:100.000 – e consolidado para o Estado de Goiás). 

1. Mapas das Unidades dos Sistemas Naturais – Preliminar; 

2. Mapa da avaliação qualitativa da integridade dos Sistemas Naturais – 

Preliminar; 

3. Mapa das tendências de ocupação e articulações urbano-regionais – 

Preliminar; 

4. Mapa dos indicadores sociais agregados – Preliminar; 

5. Mapa das incompatibilidades legais – Preliminar; 

6. Mapa das vulnerabilidades ambientais – Preliminar; 

7. Mapa das unidades institucionais – Preliminar; 

8. Mapa com a proposta das Zonas Ecológicas Econômicas – Preliminar. 

 

5.4.3 Mobilização Social 

Para dar conta da diversidade de interesses da sociedade e assegurar a base 

política da implementação do ZEE-Goiásiás, o processo de planejamento deve ser 

participativo, procurar envolver todos os grupos e segmentos sociais do Estado e 

estimular a negociação e discussão em torno dos grandes desafios e prioridades de 

desenvolvimento. 

Neste contexto, os mapas preliminares, bem como todo o conteúdo técnico-

científico produzido nas etapas descritas até este ponto, servirão de subsídio para 

realização do processo de mobilização social para pactuação dos resultados 

preliminares do ZEE-GOIÁS. 

A metodologia do processo de mobilização social deverá incorporar os 

conceitos de desenvolvimento sustentável e de planejamento participativo. Ao adotar 

o desenvolvimento sustentável como modelo de futuro, a metodologia articular-se-á, 
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ao longo do trabalho, às múltiplas dimensões que envolvem o conceito, especialmente 

a econômica, a sociocultural e a ambiental, dando um tratamento diferenciado a cada 

uma delas e, ao mesmo tempo, procurando combinar e confrontar as influências 

mútuas no sistema estadual. 

A perspectiva de desenvolvimento sustentável leva, por outro lado, a adotar 

o planejamento estratégico, com visão de longo prazo e preocupação central com os 

fatores estruturais da realidade e, como consequência, medidas e ações capazes de 

promover uma reorganização da estrutura econômica, social, tecnológica e ambiental 

do Estado; nesse sentido, o ZEE-Goiásiás deverá gerar os movimentos de mudança que 

levem a um novo modelo de desenvolvimento regional, orientado para a 

sustentabilidade. 

A metodologia deverá adotar uma sistemática de participação e 

envolvimento da sociedade regional na análise da situação e, principalmente, na 

formulação dos vetores e prioridades estratégicas. O processo de trabalho deverá 

articular o esforço técnico de análise do conhecimento acumulado sobre o Estado nos 

momentos importantes de consulta à sociedade e discussão das prioridades, de modo 

a complementar o vasto conhecimento já compilado com a percepção da sociedade 

sobre a realidade regional e o futuro desejado para o Estado.  

O envolvimento da sociedade será efetivado em três formas diferentes e 

complementares, de acordo com o tratamento da questão e com o nível de 

representação dos participantes, como descrito a seguir: 

 

Consulta à sociedade – deverão ser utilizadas três técnicas distintas e complementares 

de envolvimento dos diversos segmentos da sociedade regional, entidades, lideranças, 

especialistas e formadores de opinião: 
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i) Entrevistas com especialistas e técnicos da região, com profundo 

conhecimento sobre a realidade regional, para enriquecer a 

compreensão dos limites e possibilidades de desenvolvimento. 

 

ii) Consulta a partir de método estruturado de manifestação dos 

formadores de opinião, para manifestação da percepção diferenciada da 

realidade regional e da visão de futuro, procurando identificar e construir 

as grandes convergências. 

 

iii) Oficinas de trabalho, nos 246 municípios, com duração mínima de três 

dias cada, com a participação de grupos e segmentos organizados da 

sociedade para negociação dos seus interesses diferenciados e definição 

das prioridades de ação para o desenvolvimento regional (essas oficinas 

deverão acontecer durante a fase de elaboração do diagnóstico).  

 

iv) Oficinas de trabalho regional, para a apresentação das proposições das 

Zonas Homogêneas, com a participação de grupos e segmentos 

organizados da sociedade para negociação dos seus interesses 

diferenciados e definição das prioridades de ação para o 

desenvolvimento regional. (essas oficinas deverão acontecer a partir da 

elaboração das Zonas). 

 

 Os produtos a serem entregues nesta etapa são: 

Produto 1: Relatório técnico com a proposta metodológica e sistemática para 

elaboração da participação e envolvimento dos atores locais/regionais para análise da 

situação.  
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Produto 2: Documento técnico contendo a sistematização das contribuições das 

consulta à sociedade; das entrevistas com especialistas,  técnicos e formadores de 

opinião do no Estado e das oficinas de trabalho nos 246 municípios e regionais, 

identificando  os processos internos e externos que emperram o desenvolvimento ou 

que constituem facilitadores do desenvolvimento local e regional. 

 

Produto 3: Relatório final contendo  a formulação dos vetores de desenvolvimento e 

as prioridades estratégicas, desagregadas incluindo diretrizes, indicadores e 

instrumentos para a condução dos assuntos estratégicos da região. 

 

Após a realização das oficinas os trabalhos realizados até a Etapa 2 – Fase de 

Diagnóstico – deverão ser ajustados conforme os encaminhamentos deliberados na 

mobilização da sociedade para que se consolidem os produtos finais do ZEE-GOIÁS. 

 

5.4.4 Etapa 3 – Produtos Finais – Fase de Prognóstico 

A partir das informações e conclusões do Diagnóstico deverão ser 

construídas: 

1. As Unidades de Intervenção10; 

2. Os cenários tendenciais, exploratórios ou normativos a partir das 

condições ambientais, sociais, econômicas, jurídicas e institucionais 

diagnosticadas; 

3. A consolidação das Zonas Ecológico-Econômicas; 

4. As diretrizes de ação com base nos objetivos do ZAEE-GO e nas 

orientações dadas nas Diretrizes Metodológicas do ZEE-Brasil; 

                                                      
 
10 As unidades de intervenção serão áreas delimitadas em função da correlação dos produtos gerados nas fases 
anteriores. Correspondem ao elemento básico resultante da partição do espaço geográfico em função de 
características semelhantes que as individualizam em relação às demais áreas (BRASIL, 2007). 



 

  

108    
 

 

5. O cronograma das ações de curto, médio e longo prazo e os indicadores 

de acompanhamento, avaliação e gestão das ações propostas. 

 

 Os produtos da etapa 3, deverão ser entregues na seguinte forma: 

Relatório Técnico contendo, no mínimo: i) descrição geral dos trabalhos 

realizados; ii) as proposições teórico-metodológicas que fundamentam a construção 

do prognóstico com base no Termo de Referência e nas Diretrizes Metodológicas do 

ZEE-Brasil; iv) resultados obtidos. 

Banco de dados geográficos produzido e utilizado na geração dos mapas e 

modelos geográficos. 

Mapas a serem elaborados (por folha do corte cartográfico – na escala 

1:250.000 e na escala 1:100.000 – e consolidado para o Estado de Goiás). 

1. Mapa das Unidades de Intervenção; 

2. Mapa das Zonas Ecológico-Econômicas; 

3. Mapas dos cenários: tendencial e desejado; 

4. Sistematização das diretrizes físico-territoriais, socioeconômicas, e 

político-institucionais; 

5. Cronograma das ações. 

 

5.4.5  Etapa 4 – Produtos Finais – Subsídios à Implementação 

Nesta etapa deverá ser proposto um sistema de apoio à gestão que indique 

a forma de: 

 Coleta, tratamento e atualização e divulgação das informações; 

 Implementação das estratégias de desenvolvimento nas zonas 

estabelecidas; 

 Monitoramento contínuo das zonas ecológico-econômicas 

estabelecidas; 

 Apoio técnico à regulamentação de diretrizes legais propostas. 
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Deverão ser consolidadas, sistematizadas e organizadas todas as informações 

obtidas (dados primários, secundários e produtos finais, em formato shapefile e texto) 

em um Sistema de Informações Geográficas capaz de ser realimentado e atualizado 

pela equipe gestora do ZEE-GOIÁS e disponibilizado, via web, segundo os princípios 

da Lei de Acesso à Informação e das Diretrizes Metodológicas do ZEE-Brasil.  

Deverá ser constituído o acervo técnico das informações analógicas 

conforme princípios da biblioteconomia, arquivologia e segundo orientações de 

catalogação utilizadas pelo Estado de Goiás, de forma que os documentos produzidos 

possam ser oficializados e consultados posteriormente. 

Faz parte, ainda, dos subsídios à implementação a elaboração da Minuta do 

Projeto de Lei a qual deverá conter as bases de uma Política de Ordenamento e 

Desenvolvimento Territorial do Estado de Goiás, visando garantir a efetividade dos 

princípios, objetivos e diretrizes e das metas propostas a partir dos cenários delineados 

na fase de Prognóstico e na proposição das Zonas Ecológico-Econômicas. A minuta do 

Projeto de Lei deverá também regulamentar os instrumentos de ação indicados no 

Prognóstico, os quais direcionarão a utilização racional e sustentada dos recursos 

naturais, sociais e econômicos do Estado. 

Os produtos a serem entregues nesta fase constituem-se de: 

1. Sistema de gestão proposto: conceito, software e treinamento da equipe 

do Estado gestora do ZEE-GOIÁS; 

2. Banco de dados do ZEE-GOIÁS inseridos em um Sistema de Informações 

Geográficas com todos os dados e informações produzidas nas fases de 

elaboração do ZAEE-GO e os modelos geográficos construídos; 

3. Acervo técnico analógico devidamente organizado e catalogado; 

4. Minuta do Projeto de Lei e respectivas regulamentações. 

5.5. Disposições para a realização, execução e desenvolvimento dos 

serviços e produtos. 
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5.5.1  Etapas de Execução 

As etapas de execução deverão ser definidas em Proposta Técnica e 

Metodológica a ser apresentada pelas empresas/instituições interessadas à época da 

realização do processo licitatório para a contratação dos produtos e serviços descritos 

neste Termo de Referência e conforme disposições do Edital da Licitação. 

Deverão ser consideradas, na Proposta Técnica e Metodológica: 

 A realização de reuniões de trabalho com a Comissão Coordenadora do 

ZAEE-GO e com a Equipe Executora a fim de apresentar os produtos e 

serviços planejados e realizados para que sejam validados. 

 A realização de reuniões técnicas e oficinas de capacitação – para a 

difusão dos trabalhos e obtenção de dados e informações – e audiências 

públicas para apresentação e validação dos resultados obtidos, junto à 

sociedade, em cada Etapa do Diagnóstico, nas quais deverão participar 

os técnicos envolvidos, tanto da empresa/instituição contratada quanto 

dos técnicos designados pela Comissão Coordenadora do ZAEE-GO. 

Ressalta-se, ainda, que as Etapas de Execução deverão pautar-se pelas 

disposições descritas a seguir: 

 

ETAPAS 1 e 2 -  Produtos Parciais  - Fase de Diagnóstico 

A Etapa 1 deverá ser planejada e executada considerando a realização de 

trabalhos de revisão bibliográfica, realização trabalhos de campo, utilizando 

métodos adequados e reconhecidos pela comunidade científica e utilização de 

softwares, mapas e imagens orbitais e/ou fotogramétricas compatíveis com as 

necessidades de cada tema a ser diagnosticado. 

Os trabalhos de campo deverão ser realizados considerando a Articulação 

das Cartas Topográficas – IBGE/DSG apresentadas na Figura 5. Indica-se o 
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agrupamento de regiões consecutivas delimitadas pelas Cartas a fim de se 

estabelecerem entregas parciais (ou intermediárias) dos produtos da Etapa 1, 

considerando que estas deverão ser compatíveis com o cronograma físico estabelecido 

(Anexo III), deste Termo de Referência. 

Nesta Etapa 1 deverão ser realizadas, mensalmente, reuniões de trabalho 

com as equipes Coordenadora e Executora do ZEE-GOIÁS a fim de apresentar a 

execução das ações planejadas  e validar produtos intermediários11 para obter a 

autorização de pagamentos intermediários conforme cronograma físico-financeiro12 

proposto pela empresa/instituição proponente e aprovado em fase específica do 

processo licitatório. 

Por se tratar de um produto integrado, a Etapa 2  deverá ser realizada no 

prazo estipulado no cronograma físico estabelecido (Anexo III), deste Termo de 

Referência. Ficará a critério da empresa/instituição proponente, a proposição da 

ordem de entrega dos produtos para fins de pagamentos intermediários dentro da 

etapa, desde que não seja ultrapassado o prazo estipulado. Para fins de entrega e 

validação de produtos intermediários dentro da Etapa 2 deverão ser previstas reuniões 

com a equipe Coordenadora e Executora do ZEE-GOIÁS. 

 

ETAPA 3 -  Produtos Finais  - Fase de Prognóstico 

Por se tratar de um produto integrado, a Etapa 3  deverá ser realizada no 

prazo estipulado no cronograma físico estabelecido (Anexo III), deste Termo de 

Referência. Ficará a critério da empresa/instituição proponente, a indicação da ordem 

de entrega dos produtos para fins de pagamentos intermediários dentro da etapa, 

                                                      
 
11 Realização de trabalhos de campo para obtenção de dados e resultados, dos quais deverá ser devidamente 
comprovada a realização por meio de relatórios de trabalho realizado e apresentação de dados preliminares à 
Comissão Coordenadora do ZEE-GOIÁS. 
12 O cronograma físico-financeiro da empresa/instituição proponente deverá estar de acordo com o cronograma 
físico-financeiro apresentado no Quadro xx, Anexo x, deste Termo de Referência. 
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desde que não seja ultrapassado o prazo estipulado. Para fins de entrega e validação 

de produtos intermediários dentro da Etapa 3 deverão ser previstas reuniões com a 

equipe Coordenadora e Executora do ZEE-GOIÁS. 

 

ETAPA 4  Produtos Finais  - Subsídios à Implementação 

Por se tratar de um produto integrado, a Etapa 4  deverá ser realizada no 

prazo estipulado no cronograma físico estabelecido (Anexo III), deste Termo de 

Referência. Ficará a critério da empresa/instituição proponente, a indicação da ordem 

de entrega dos produtos para fins de pagamentos intermediários dentro da etapa, 

desde que não seja ultrapassado o prazo estipulado. Para fins de entrega e validação 

de produtos intermediários dentro da Etapa 4 deverão ser previstas reuniões com a 

equipe Coordenadora e Executora do ZEE-GOIÁS. 

 

5.5.2 Formas de entrega e apresentação dos serviços e produtos 

Os produtos realizados em todas as Etapas do ZEE-GOIÁS deverão ser 

entregues à Comissão Coordenadora a qual será responsável por validar os produtos 

e serviços. 

Considerando os diferentes formatos de produtos a serem entregues, quais 

sejam, relatórios técnicos, bancos de dados e mapas a entrega deverá ser realizada 

conforme as especificações a seguir: 

Relatórios Técnicos: Os trabalhos, tanto nas etapas preliminares como nas 

etapas finais, deverão ser escritos em língua portuguesa, entregues em três cópias 

impressas, com qualidade “Laser print” e encadernadas (tamanho A4 – padrão ABNT – 

NBR 14724:2002, fonte Arial tamanho 11), e em versão digital, na forma de CDROM, 

em programa de texto compatível com a versão WINWORD 6.0 ou superior, em versão 

editável (*.doc) e em versão para vizualização (*.pdf). As Referências Bibliográficas 
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deverão ser apresentadas ao final do trabalho seguindo o modelo ABNT 6023/2002. 

As citações deverão seguir o modelo autor, data da ABNT. As notas deverão ser no 

rodapé ao final da página. 

Deverá ser compilada e editada uma versão final, abrangendo todas as Etapas 

e resultados do ZAEE-GO, a qual deverá ser publicada em formato de livro que se 

destinará à divulgação do trabalho realizado. Deverá ser organizado em três volumes 

sendo: Volume I – Diagnóstico; Volume II – Prognóstico e Volume III – Resultados. 

Banco de Dados: A base de dados empregada na confecção dos mapas deve 

ser compatível com o formato ESRI Shapefile, devidamente organizados e 

documentados. 

Os produtos de sensoriamento remoto deverão possuir os seguintes 

requisitos mínimos: imagens datadas de no máximo 2 (dois) anos, a contar da data de 

início do projeto, com preferência para as imagens mais recentes disponíveis em 

catálogos; resolução espacial igual ou inferior a 30m; resolução radiométrica igual ou 

superior a 8 bit; resolução multiespectral; ter no máximo 5% de nuvens e/ou sombras;er 

entregues em projeção artográfica adequada à escala do estudo,  referenciadas  em 

SIRGAS 2000, em formato .tiff/geotiff. 

Os produtos vetoriais deverão possuir os seguintes requisitos mínimos: ser 

entregues em formato shapefile; ser entregues em projeção cartográfica adequada à 

escala do estudo, referenciadas em SIRGAS 2000; seguir as Normas Técnicas da 

Cartografia Nacional - Decreto nº 89.817 de 20 de Junho de 1984; estar adequados aos 

padrões da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE (Decreto nº 6.666, de 27 

de novembro de 2008); seguir as Especificações Técnicas vigentes para a Estruturação 

de Dados Geoespaciais Vetoriais – EDGV, no que couber. Em casos não contemplados 

pelo documento, as especificações serão definidas em reuniões que deverão ser 

realizadas junto a Comissão Coordenadora do ZEE--GO; ser entregues em escala de 1: 
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250.000, ser entregues em 3 pastas distintas, sendo denominadas: 1. Diagnóstico, 2. 

Prognósticos, 3. Cenários. 

 

Mapas: Os mapas devem ser apresentados como projetos independentes, 

salvos em formato compatível com o programa ESRI ArcMap 9.2. Deverá ser prevista a 

entrega de versões impressas, em três vias, em formato A0, dos temas a serem 

selecionados no decorrer do trabalho, sendo permitida a associação de temas 

correlatos em um mesmo mapa, conforme orientação da Comissão Coordenadora. 

 

5.5.3 Qualificação da equipe técnica 

A empresa/instituição interessada na participação do certame para a 

elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Goiás deverá possuir 

experiência comprovada em realização de ZEE’s ou trabalhos similares com a extensão 

e abrangência do ZEE. Deverá comprovar que possui em seus quadros profissionais 

(quadro efetivo ou contrato específico) das áreas de abrangência do ZEE (eixos 

temáticos: meio físico-biótico, dinâmica socioeconômica e organização jurídico- 

institucional) e que formem uma equipe multidisciplinar capaz de atender as demandas 

impostas pelo trabalho. A Equipe Técnica deverá ser composta, no mínimo, por: 

 

EQUIPE COORDENADORA: 

 Um coordenador geral – profissional de nível superior, com qualificação 

e experiência comprovada na elaboração de ZEE, ou trabalhos similares. 

Formação acadêmica: engenharia ambiental, engenharia agronômica, 

arquitetura e urbanismo, ou outras áreas afins, com pós-graduação em 

área relacionada à conservação ambiental e experiência comprovada na 

elaboração, gestão e coordenação de projetos relacionados à ordenação 

territorial, ZEE e conservação do meio ambiente. Este profissional deverá, 
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além de coordenar o trabalho como um todo, ser o Responsável Técnico 

do projeto junto aos Órgãos e Conselhos correspondentes. 

 Um coordenador administrativo – profissional de nível superior, com 

experiência em liderança e gestão de equipes e processos. Este 

profissional deverá ser responsável pela organização logística de atuação 

das equipes, além de realizar na gestão do trabalho burocrático e de 

comunicação com as instâncias institucionais do ZEE-GOIÁS. 

 Um coordenador técnico do eixo temático do meio físico-biótico: 

geólogo. 

 Um coordenador técnico do eixo temático da dinâmica 

socioeconômica: sociólogo ou economista. 

 Um coordenador técnico do eixo temático da organização jurídico-

institucional: advogado, administrador com atuação em gestão pública. 

 Um coordenador técnico dos trabalhos de cartografia e 

geoprocessamento: engenheiro cartógrafo. 

 

EQUIPE EXECUTORA: 

 Um especialista em hidrologia: profissional de nível superior nas áreas 

da engenharia, com especialização, mestrado ou doutorado em 

hidrologia, com experiência em trabalhos de ZEE ou correlatos. 

 Um especialista em hidrogeologia: profissional de nível superior nas 

áreas de engenharia ou geologia, com especialização mestrado ou 

doutorado em hidrogeologia ou área afim, com experiência em trabalhos 

de ZEE ou correlatos. 

 Um especialista em climatologia: 
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 Um especialista em geologia: profissional de nível superior, com 

formação acadêmica em geologia com especialização, mestrado ou 

doutorado em geologia ou área afim, com experiência em trabalhos de 

ZEE ou correlatos. 

 Um especialista em geomorfologia:  

 Um especialista em pedologia 

 Um especialista em fauna: profissional de nível superior em ciências 

biológicas ou zootecnia, com especialização, mestrado ou doutorado em 

conservação da biodiversidade, fauna ou área afim, com experiência em 

trabalhos de ZEE ou correlatos. 

 Um especialista em botânica: profissional de nível superior em 

engenharia florestal ou ciências biológicas, com especialização, mestrado 

ou doutorado em ciências florestais, botânica ou área afim, com 

experiência em trabalhos de ZEE ou correlatos. 

 Um especialista em ciências sociais 

 Um especialista em ciências econômicas 

 Um especialista em direito ambiental 

 Um especialista em direito administrativo 

 Um especialista em arquitetura e urbanismo 

 

Poderão ser agregados à equipe profissionais, tantos quantos se fizerem 

necessários para a consecução dos serviços, com formação menor que a de equipe de 

especialistas (técnicos, estagiários, graduados) e que darão suporte operacional ao 

desenvolvimento dos serviços e produtos. 
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5.5.4 Conteúdo da Proposta Técnica 

A empresa/instituição interessada na participação do certame para a 

elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Goiás deverá 

apresentar Proposta Técnica e Metodológica para o desenvolvimento dos trabalhos, 

com base nas premissas, metodologia básica e determinações deste Termo de 

Referência e da legislação vigente. Ressalta-se que a Proposta Técnica e Metodológica 

faz parte da composição do escore final de classificação das empresas/instituições 

participantes do certame e deverá conter, no mínimo: 

 Metodologias propostas para a execução das etapas e desenvolvimento 

dos temas abrangidos pelo ZEE-GOIÁS; 

 Descrição da organização e logística dos serviços, incluindo um 

organograma, um cronograma de alocação de pessoal (homem-mês), bem 

como pormenores relativos à duração e o lugar dos trabalhos da equipe 

da proponente; 

 Descrição detalhada das funções de cada um dos profissionais 

apresentados pela proponente; 

 Relação dos profissionais com as características definidas no presente 

Termo de Referência e devidas comprovações acadêmicas e de experiência 

profissional (Acervo Técnico registrado no Conselho Profissional); 

 Descrição da infraestrutura a ser disponibilizada pela proponente no que 

se refere à espaço físico, materiais e equipamentos necessários, softwares, 

organização logística das trabalhos de campo; 

 Estimativa das necessidades logísticas e de apoio que poderão ser 

atendidas pela estrutura da SEMARH e da SECIDADES ou outros órgãos da 

administração Estadual. 
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A Proposta Técnica e Metodológica deverá ser apresentada no prazo 

estipulado pelo Edital de Licitação do ZAEE-GO, não devendo ultrapassar o limite de 

60 páginas, excluídos os documentos de comprovação de experiência profissional. 

 

5.5.5 Proposta de Preço 

A proposta de preço deverá incluir: 

 Os custos globais com pessoal, calculados com base nas qualificações 

mínimas, nos cronogramas apresentados com previsão do atendimento 

integral dos objetivos, serviços e produtos do ZAEE-GO; 

 Custos de viagens incluindo passagens, traslados, meios de transporte, 

hospedagens, alimentação, materiais e equipamentos, combustível, 

material de consumo e demais custos necessários à realização da logística 

de realização dos serviços e produtos do ZAEE-GO; 

 Previsão do pagamento de impostos e obrigações sociais; 

 Comprovação da existência de escritório com pessoal e equipamentos 

suficientes para executar os serviços e produtos do ZAEE-GO, até sua 

conclusão, com a qualidade e nos prazos definidos pelo Termo de 

Referência. No caso da proponente ter sua matriz fora do Estado de Goiás, 

deverá estabelecer escritório temporário, às suas custas, na Capital Goiânia 

a fim de viabilizar a realização dos produtos e serviços e proporcionar a 

integração com a Equipe Coordenadora e Executora da 

empresa/instituição e com a Comissão Coordenadora do ZAEE-GO e 

demais instituições participantes. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente Termo de Referência deverá pautar o desenvolvimento dos 

serviços e produtos necessários à elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Estado de Goiás. As dúvidas, que porventura surjam e a compatibilização de 

procedimentos e metodologias deverão ser pactuadas com a Comissão Coordenadora 

do ZEE-GOIÁS. 
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8. ANEXOS 

 

 

ANEXO I Levantamento de dados e informações disponíveis. 

ANEXO II  Mapas índices dos mapeamentos geológicos realizados no Estado de 

Goiás. 

ANEXO III Cronograma físico do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de 

Goiás. 
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Trabalhos e Informações Existentes no Estado de Goiás 

Local 
Identificação 

do material 

Tipo do 

Projeto 
Síntese Escala Região 

Data 

referência 

SIC Clima Suporte Caracterização climática do Estado de Goiás  Estado 2006 

SIC Geomorfologia Suporte Geomorfologia do Estado de Goiás - Relevo 
1:500.000 

(1.250.000) 
Estado 2006 

SIC Hidrogeologia Suporte 
Águas subterrâneas - tipos de aquíferos, 

vulnerabilidade. 

1:500.000 

(1.250.000) 
Estado 2006 

SIC 
 Aparecida de 

Goiânia 
Suporte 

Caracterização do meio físico, recursos minerais e 

hídricos do município de Aparecida de Goiânia 
1:50.000 Municipal 2005 

SIC 
 Bacia do Rio 

Araguaia 
Suporte Diagnóstico ambiental 1:500.000 Regional 1999 

SIC 
 Microrregião do 

Meia Ponte 
Suporte ZEE 1:250.000 Regional 1999 

SIC 
 Aglomerado 

urbano de Goiânia 
Suporte ZEE 1:150.000 Regional 1994 

SIC  Entorno do DF Suporte ZEE 1:500.000 Regional 1994 

SIC 
 Região de 

Pirenópolis 
Suporte ZEE - Maspeamento de Biótopos 1:10.000 Regional 2005 



 

 

Trabalhos e Informações Existentes no Estado de Goiás 

Local 
Identificação 

do material 

Tipo do 

Projeto 
Síntese Escala Região 

Data 

referência 

SIC Nordeste de Goiás Suporte Zon. Agro.Ecológico 1:500.000 Regional 1994 

SIC Geologia  Suporte 
Geologia e Recursos Minerais, potencial mineral, 

ocorrências 

1:500.000 

(1.250.000) 
Estado 1999/2008 

SIC Goiânia Suporte hidrogeologia, aquíferos, vulnerabilidades 1:50.000 Municipal 2006 

SIC Bases cartográficas Suporte Bases cartográficas 

1:1.000.000

/1:250.0001

:100.000 

(elaboração

) 

Estado 
Atualização 

Permanente 

SIC Cristalina Suporte 
Infra-estrutura, recursos hídricos, minerais, poços, 

pivôs, captações 
1:50.000 Municipal 2008 

SEFAZ Recursos Hídricos Suporte Pivôs Centrais xxxxx Estadual 2011 

SIC 
Empreendimentos 

mineiros 
Suporte Minas em atividades 

1:500.000 

(Precisão 

1.50.000) 

Estadual 2008 

SIC Geodiversidade Suporte Áreas de Relevante Interesse para Mineração 1:1.000.000 Estado 2007 

SIC 

APLs - Norte Goiano 

Pirenópolis, 

Cristalina 

Suporte Quartizito, Cerâmica Vermelha, Artesanato  Regional/Municipal 

Em 

desenvolviment

o 

CELG 
Propriedades 

irrigantes 
Suporte Cadastro dos irrigantes de Goiás 

não se 

aplica 
Estado 

Atualização 

Permanente 



 

 

Trabalhos e Informações Existentes no Estado de Goiás 

Local 
Identificação 

do material 

Tipo do 

Projeto 
Síntese Escala Região 

Data 

referência 

CELG 
Consumidores de 

energia 
Suporte 

Número de consumidores por município, 

categorizados (residencial, comercial, industrial, 

rural, poderes públicos, iluminação pública, 

serviço público).  

não se 

aplica 
Estado 

Atualização 

Permanente 

CELG 
Postes de 

iluminação 
Suporte 

Mapa de sistema de gerenciamento técnico com 

posição e quantidade de postes no Estado de 

Goiás 

não se 

aplica 
Estado 

Atualização 

Permanente 

SEAGRO 
Imagem 

Georreferenciada 
Suporte Imagem Georreferenciada - Estado 

Atualização 

anual 

SEAGRO 
Bases Cartográfica 

do Estado 
Suporte Bases Cartográfica do Estado 1:100.000 Estado 2007 

SEMARH 

Identificação de 

áreas prioritárias 

para conservação da 

biodiversidade em 

Goiás 

estratégico 

O trabalho define 40 polígonos como sendo 

prioritários para conservação da biodiversidade, 

apresenta a metodologia utilizada e uma breve 

descrição de cada um deles 

1:250.000 Estado de Goiás 2004 

SEMARH 

Zoneamento 

Ecológico 

Econômico do Rio 

Meia Ponte 

estratégico 

O documento engloba a caracterização física, 

ambiental e socioeconômica da região, além do 

mapeamento da área e seu zoneamento. 

1:250.000 

Sul do Estado de Goiás englobando 20 

municípios, sendo: Água Limpa, Aloândia, 

Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, 

Cachoeira Dourada, Caldas Novas, 

Cromínia, Goiatuba, Inaciolândia, 

Itumbiara, Joviânia, Mairipotaba, 

Marzagão, Morrinhos, Panamá, 

Piracanjuba, Pontalina, Porteirão, 

Professor Jamil, Rio Quente e 

Vicentinópolis 

1999 

SEMARH 

Avaliação Ambiental 

Integrada dos 

Aproveitamentos 

Hidrelétricos da 

suporte 

O estudo apresenta a caracterização da região e 

permiti uma avaliação de cenários prospectivos 

de desenvolvimento associados ao processo de 

implantação de novos empreendimentos 

1:250.000 

bacia do rio Paranaíba (178 municípios 

entre 3 Estados e o Distrito Federal, com 

uma área de drenagem de 

aproximadamente 220.000 Km²) 

2007 



 

 

Trabalhos e Informações Existentes no Estado de Goiás 

Local 
Identificação 

do material 

Tipo do 

Projeto 
Síntese Escala Região 

Data 

referência 

bacia hidrográfica 

do rio Paranaíba 

hidrelétricos, incorporando seus efeitos 

cumulativos e sinérgicos para o meio ambiente. 

SEMARH 

Avaliação Ambiental 

Integrada dos 

Aproveitamentos 

Hidrelétricos da 

bacia hidrográfica 

do rio Tocantins 

suporte 

O estudo apresenta a caracterização da região e 

permiti uma avaliação de cenários prospectivos 

de desenvolvimento associados ao processo de 

implantação de novos empreendimentos 

hidrelétricos, incorporando seus efeitos 

cumulativos e sinérgicos para o meio ambiente. 

1:250.000 

bacia do rio Tocantins. (porções dos 

Estados do Tocantins, Goiás, Maranhão e 

Pará, com uma área de drenagem de 

aproximadamente 380.823 Km²) 

2007 

SEMARH 

Atlas Geoambiental 

das nascentes do rio 

Araguaia e 

Araguainha 

estratégico 
O trabalho apresenta uma breve descrição da 

região, além de mapas temáticos. 
1:30.000 nascentes do rio Araguaia e Araguainha 2004 

SEMARH 
Plano de Manejo da 

APA do João Leite 
estratégico 

O documento engloba a caracterização física, 

ambiental e socioeconômica da região, além do 

mapeamento da área e seu zoneamento. 

1:50.000 

bacia do ribeirão João Leite (municípios 

de Goiânia, Terezópolis de Goiás, 

Goianápolis, Nerópolis, Anápolis, Campo 

Limpo e Ouro Verde de Goiás). 

2007 

SEMARH 

Plano Estratégico de 

Recursos Hídricos 

da bacia 

hidrográfica dos rios 

Tocantins-Araguaia 

suporte 

O documento engloba a caracterização física, 

ambiental e socioeconômica da região, além da 

avaliação de cenários, com ênfase em recursos 

hídricos. 

1:1.000.000 
bacia dos rios Tocantins-Araguaia, com 

um total de 196.297 Km 
2008 

SEMARH 

Estudo Integrado da 

Bacia Hidrográfica 

do rio Correntes 

suporte 

O estudo apresenta considerações sobre os 

diagnósticos  dos meios físico, biótico e sócio-

econômico da região, além de discutir a avaliação 

ambiental integrada para a bacia 

 Bacia Hidrográfica do rio Correntes 2007 



 

 

Trabalhos e Informações Existentes no Estado de Goiás 

Local 
Identificação 

do material 

Tipo do 

Projeto 
Síntese Escala Região 

Data 

referência 

SEMARH 

Estudo Integrado da 

Bacia Hidrográfica 

do Sudeste Goiano 

suporte 

O estudo apresenta considerações sobre os 

diagnósticos  dos meios físico, biótico e sócio-

econômico da região, além de discutir a avaliação 

ambiental integrada para a bacia 

 Região do Sudeste Goiano 2005 

SECTEC 

Relatório da Rede 

Goiana de Apoio 

aos Arranjos 

Produtivos Locais - 

RG-APL - Semestral 

Estratégico 

Relatório contendo: código do SIGEPLAN, os 

municípios envolvidos, foco tecnológico, ações 

realizadas, contatos e as metas de cada APL 

Não se 

Aplica 
Todo o Estado de Goiás dez-07 

SECTEC 

Relatório da Rede 

Goiana de Apoio 

aos Arranjos 

Produtivos Locais - 

RG-APL - Anual 

Estratégico 

Relatório Contendo  situação do arranjo, projetos 

elaborados, municípios envolvidos, população de 

cada município,  IDH, PIB, números de 

estabelecimentos, número de empregos e o 

volume de produção de cada APL. 

Não se 

Aplica 
Todo o Estado de Goiás dez-07 

SECTEC 

Relatório Grupo de 

Trabalho 

Permanente de 

Apoio aos Arranjos 

Produtivos Locais - 

GTP APL 

Estratégico 

Relatório contendo: dados gerais, recursos 

investidos e previstos 2007-2010, dados da 

cidade Polo do arranjo, números de 

estabelecimentos, número de empregos, volume 

deprodução, volume de vendas e contatos e 

lideranças de cada APL Priorizado. 

Não se 

Aplica 
Todo o Estado de Goiás abr-08 

SECTEC 

Relatório de 

Acompanhamento 

Anual por Programa 

do Sistema de 

Informações 

Gerenciais - 

SIGEPLAN 

Estratégico 

Relatório contendo: dados estastísticos, relatórios 

de reuniões, viagens e eventos realizados em 

2007, 

Não se 

Aplica 
Todo o Estado de Goiás dez-07 

SEFAZ 

Cadastros de 

propriedades rurais 

monitoradas 

Suporte 

Polígonos obtidos através do uso de GPS de 

navegação e monitoramento de safras agrícolas 

efetuado para fins tributários 

1:250.000 12 Delegacias Regionais de Fiscalização 
A partir de 

2002 



 

 

Trabalhos e Informações Existentes no Estado de Goiás 

Local 
Identificação 

do material 

Tipo do 

Projeto 
Síntese Escala Região 

Data 

referência 

SEFAZ Pivôs centrais  Suporte 
Pivôs centrais georreferenciados e em produção 

no Estado de Goiás 
1:250.000 12 Delegacias Regionais de Fiscalização 2006 

AGMA 

Projeto Identificação 

de Áreas Prioritárias 

para a Conservação 

no Estado de Goiás 

  

Produzido por AGMA, AGETOP, The World Bank, 

Consórcio IMAGEM - WWF. 

Produção de 7 mapas temáticos. 

Informações sobre o projeto no site do SIEG. 

1:250.000 Todo o Estado 2004 

AGMA 
Plano de Manejo da 

APA do Pouso Alto  
  (872.000 hectares no nordeste goiano).  1:50.000 

Pouso Alto (872.000 hectares no nordeste 

goiano) 
2008 

AGMA 

Plano de Manejo 

dos parques dos 

Pireneus e Terra 

Ronca 

    1:50.000 Pireneus e Terra Ronca 2008 

AGETUR 

SISTUR - Sistema de 

Informações 

Turísticas do Estado 

de Goiás 

Estratégico 

SISTUR - Sistema de Informações Turísticas do 

Estado de Goiás, é um sistema gestor de 

informações turísticas e foi desenvolvido com 

base em 3 componentes: Atrativos Turísticos, 

Serviços e Equipamentos Turísticos e Infra-

estrutura de Apoio ao Turismo. 

- Atrativos Turísticos: atrativos naturais, atrativos 

culturais etc. 

- Serviços e Equipamentos Turísticos: meios de 

hospedagem, alimentação, agenciamento, 

eventos, lazer e entretenimento etc. 

- Infra-estrutura de Apoio ao Turismo: 

informações básicas do município, meios de 

acesso ao município etc. 

 

Abadiânia, Alto Paraíso, Anápolis, 

Aparecida de Goiânia, Aragarças, 

Chapadão do Céu, Aruanã, Buriti Alegre, 

Cachoeira Dourada, Caldas Novas, 

Cavalcante, Cidade de Goiás, Cocalzinho 

de Goiás, Colinas do Sul, Corumbá de 

Goiás, Formosa, Goiânia, Guarani de 

Goiás, Hidrolândia, Inaciolândia, 

Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Lagoa Santa, 

Luziânia, Minaçu, Mineiros, Mossâmedes, 

Niquelândia, Nova Crixás, Paraúna, 

Piranhas, Pirenópolis, Porangatu, Posse, 

Rio Quente, Rio Verde, São Domingos, 

São João D’aliança, São Miguel do 

 



 

 

Trabalhos e Informações Existentes no Estado de Goiás 

Local 
Identificação 

do material 

Tipo do 

Projeto 
Síntese Escala Região 

Data 

referência 

Foi desenvolvido com base no documento de 

fichas de inventário da oferta turística.  

Araguaia, São Simão, Serranópolis, 

Silvânia, Três Ranchos, Trindade e Uruaçu. 

AGETUR 

Manual para 

Estruturação dos 

Destinos Turísticos 

Goianos  

Suporte 

Manual para estruturação dos destinos turísticos 

goianos - 46 Caminhos em um só destino: Goiás; 

critérios técnicos de seleção dos 46 municípios; 

Plano Nacional do Turismo - Uma Viagem de 

Inclusão; Cadastra Goiás "O seu negócio no mapa 

do turismo brasileiro"; Mapa dos municípios 

prioritários para o desenvolvimento do turismo 

no Estado de Goiás e Projetos prioritários. 

 Estado de Goiás jul-07 

AGETUR 
Plano Estadual do 

Turismo 
Estratégico 

Plano Estadual do Turismo - Goiás no Caminho 

da Inclusão, instrumento necessário a elaboração 

de estudos que promoveram a identificação da 

situação atual, através de um diagnóstico da 

realidade da qual se deve intervir, considerando a 

vocação e as características da oferta, priorização 

das demanda atual e potencial e o grau de 

competitividade dos destinos turísticos goianos, 

através das 9 regiões, nas oportunidades e 

tendências de mercado. Nesse momento, a 1ª e 

2ª etapa estão concluídas dentro das 5 

dimensões definidas nas etapas 1ª (Diagnóstico 

Competitivo, Estratégia Competitiva e Plano 

Estratégico) e 2ª (Planos Operacionais, Plano de 

Execução e Gestão do Plano). 

 

Nos 46 municípios prioritários para o 

desenvolvimento do turismo no Estado 

de Goiás inseridos nas 9 Regiões 

turísticas: Abadiânia, Alto Paraíso, 

Anápolis, Aparecida de Goiânia, 

Aragarças, Chapadão do Céu, Aruanã, 

Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Caldas 

Novas, Cavalcante, Cidade de Goiás, 

Cocalzinho de Goiás, Colinas do Sul, 

Corumbá de Goiás, Formosa, Goiânia, 

Guarani de Goiás, Hidrolândia, 

Inaciolândia, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, 

Lagoa Santa, Luziânia, Minaçu, Mineiros, 

Mossâmedes, Niquelândia, Nova Crixás, 

Paraúna, Piranhas, Pirenópolis, Porangatu, 

Posse, Rio Quente, Rio Verde, São 

Domingos, São João D’aliança, São 

Miguel do Araguaia, São Simão, 

Novembro e 

Dezembro / 

2007 



 

 

Trabalhos e Informações Existentes no Estado de Goiás 

Local 
Identificação 

do material 

Tipo do 

Projeto 
Síntese Escala Região 

Data 

referência 

Serranópolis, Silvânia, Três Ranchos, 

Trindade e Uruaçu. 

SECTEC 

Plano Diretor para a 

Educação Superior 

2006-2015 

Estratégico 

Mapeamento das instituições de ensino superior 

(IES) - públicas e privadas, cursos ofertados,  

matrículas, vagas, concluintes etc. 

 Estado de Goiás 

Anualmente 

(quando da 

divulgação do 

Censo da 

Educação 

Superior) 

SECTEC 

Avaliação da 

Educação Superior 

(ENADE) 

Estratégico 
Divulgação dos resultados do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes - ENADE 
 Estado de Goiás 

Anualmente 

(quando da 

divulagação 

dos resultados 

do ENADE) 

SSP 

Projeto de 

Reflorestamento de 

mananciais 

  

visa o presente projeto o reflorestamento de 

mananciais no município de Jussara/GO., em 

conjunto com a Faculdade de Jussara FAJ, 19ª 

CIPM. Contudo a abordagem com a 

representante da instituição de  ensino superior e 

o representante da 19ª CIPM, foi realizada 

informalmente, ficando previsto uma reunião 

para se iniciar a discussão dos trabalhos, a qual 

ainda noa ocorreu. 

 Jussara  

SSP Estatistica Suporte 
Ocorrências atendidas pelo BPMAmbiental 

(Crimes contra o Meio Ambiente) 
 Goias Mensal e Anual 

SSP Estatistica suporte 
Morte por atropelamento de animais da fauna 

silvestre 
 

BR 153 do km 123 ao 136 - Parque 

Estadual dos Ipês e Parque Estadual 

Altamiro de Moura Pacheco (Goiânia / 

Terezopolis/GO) 

anual 



 

 

Trabalhos e Informações Existentes no Estado de Goiás 

Local 
Identificação 

do material 

Tipo do 

Projeto 
Síntese Escala Região 

Data 

referência 

SSP 
Projeto de Educação 

Ambiental 
Suporte 

Educação Ambiental através de palestras em 

empresas, escolas, universidades. Exposição em 

feiras, shopping e Simpósios. 

 Goiás mensal e anual 

SSP Estatísticas Suporte Queimadas no Estado não Goiás anual 

SSP Estatísticas Suporte 
Ocorrências atendidas pelo CBMGO (incêndio, 

salvamento, resgate) 
não Goiás anual 

SSP Áreas de risco Suporte Mapeamento de áreas não Goiás 2007 

SSP Reservas ambientais Suporte 
Mapeamento das áreas de reserva ambiental do 

Estado 
não Goiás 2007 

SSP 

PROGRAMA DE 

REFLORESTAMENT

O DE ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE 

PARA GOIÁS 

  

O presente trabalho tem seu foco na recuperação 

de nascentes e matas ciliares degradadas. Estas 

áreas são consideradas de preservação 

permanente pelo Código Florestal Brasileiro (Lei 

Federal nº 4.771/65, art. 2º, alíneas a e b) e pela 

Lei Florestal Estadual goiana (Lei Estadual nº 

12.596/95, art. 5º, incisos II e III). O objetivo 

genérico deste programa é integrar a sociedade 

em torno da questão ambiental (ações 

conjuntas), principalmente da preservação e 

recuperação de nascentes, adotando práticas de 

recuperação de vegetação de nascentes e matas 

ciliares combinadas com mecanismos de 

educação ambiental.  

 

Goianira; Rio Meia Ponte; Rio Meia Ponte 

- Nerópolis; Rio Meia Ponte-Itauçu; 

Anápolis;Nascente do Rio Saleiro; 

Nascente do Córrego Jericá;Nascente do 

Córrego Paulista; Nascente do Córrego 

Água Branca;Nascente do Córrego 

Goiabeira; Jataí; Rio Claro; Goiás;Santa 

Helena;Americano do Brasil;Voçoroca 

Chitolina; Rio Araguaia; 

2000-2006 

SEPLAN 
Banco de Dados da 

SEPIN 
Suporte INFORMAÇÕES DIVERSAS  MUNICIPIOS/ESTADO 

Informações 

disponiveis de 

acordo com 

divulgação 

oficial mais 

recente 



 

 

Trabalhos e Informações Existentes no Estado de Goiás 

Local 
Identificação 

do material 

Tipo do 

Projeto 
Síntese Escala Região 

Data 

referência 

SEPLAN Agenda 21 Goiás Estratégico 

A Agenda 21 Goiás visa propor um plano para a 

ação, composto de estratégias, programas e 

ações, a ser implementado de forma cooperada 

ou partilhada entre o setor público, a 

comunidade e o setor produtivo. 

 Território goiano mai-05 

SANEAGO 

Captações de 

Superfície da 

SANEAGO 

Suporte Mapa ilustrativo 
Escala 

Gráfica 
Estado de Goiás fev-07 

SANEAGO 

Lista de 

Coordenadas das 

Captações - 

Geográficas e UTM 

Suporte Planilha de Coordenadas  Estado de Goiás fev-07 

SANEAGO 

Coordenadas das 

Captações da 

SANEAGO 

Suporte Waypoints das coordenadas  Estado de Goiás fev-07 

SANEAGO 
Política de Proteção 

de Mananciais 
Estratégico Educação e Ações para Proteção dos Mananciais  Estado de Goiás 2007 

IBGE 

Diagnóstico 

Ambiental da Bacia 

do Rio Araguaia - 

Trecho Barra do 

Garças(MT) - Luiz 

Alves (GO) 

     Oeste do Estado de Goiás 1999 

IBGE 

Zoneamento 

Geoambiental e 

Agroecológico do 

Estado de Goiás - 

Região Nordeste 

     Nordeste do Estado de Goiás 1995 

IBGE 

Zoneamento 

Ecológico-

Econômico da Área 

     Goiânia 1994 



 

 

Trabalhos e Informações Existentes no Estado de Goiás 

Local 
Identificação 

do material 

Tipo do 

Projeto 
Síntese Escala Região 

Data 

referência 

do Aglomerado 

Urbano de Goiânia 

IBGE 

Zoneamento 

Ecológico-

Econômico da Área 

do Entorno do 

Distrito Federal - 

Estado de Goiás 

     Entorno do DF-GO 1994 

IBGE 

Projeto 

Sistematização dos 

Recursos Naturais - 

Solos 

  Revisão de mapeamentos anteriores 1:1.000.000 Todo o Brasil Em andamento 

IBGE 

Projeto 

Sistematização dos 

Recursos Naturais - 

Geologia 

  Revisão de mapeamentos anteriores 1:1.000.000 Todo o Brasil Em andamento 

IBGE 

Projeto 

Sistematização dos 

Recursos Naturais - 

Vegetação 

  Revisão de mapeamentos anteriores 1:1.000.000 Todo o Brasil Em andamento 

IBGE 

Projeto 

Sistematização dos 

Recursos Naturais - 

Geomorfologia 

  Revisão de mapeamentos anteriores 1:1.000.000 Todo o Brasil Em andamento 

IBAMA 
Áreas prioritárias 

para conservação 
Estratégico 

Áreas com diferentes níveis de prioridade para 

conservação devido a sua importância ecológica 
1.500.000 Todo o estado jun-06 



 

 

Trabalhos e Informações Existentes no Estado de Goiás 

Local 
Identificação 

do material 

Tipo do 

Projeto 
Síntese Escala Região 

Data 

referência 

IBAMA 

Unidades de 

Conservação 

Federais 

Estratégico 

Localização das unidades de conservação federais 

de proteção integral e de uso sustentável no 

estado de Goiás 

Mapa 

digital 

Municípios nas diversas regiões do 

estado 
jun-06 

IBAMA 
Corredores 

Ecológicos 
Estratégico 

Planejamento Biorregional através de Corredores 

Ecológicos. Em Goiás contamos com 3 destes 

corredores: Paranã-Pirineus, Araguaia-Bananal e 

Cerrado-Pantanal. 

Mapa 

digital 

1 - Campos Belos, Monte Alegre de 

Goiás, Divinópolis de Goiás, São 

Domingos, Cavalcante, Teresina de Goiás, 

Nova Roma, Iaciara, Alto Paraíso de 

Goiás, Posse, São João D'Aliança, Flores 

de Goiás, Mambaí, Buritinópolis, Alvorada 

do Norte, Simolândia, Damianópolis, Sítio 

D'Abadia, Formosa, Vila Boa, Planaltina e 

Guarani de Goiás 2-Aruanã, Britânia, 

Crixás, Mozarlândia, Mundo Novo, Nova 

Crixás, São Miguel do Araguaia. 3- 

Mineiros, Chapadão do Céu e 

Serranópolis. 

jun-06 

IBAMA 

Potencialidade 

ocorrência de 

Cavernas - Baseada 

na Litologia - Estado 

de Goiás 

Estratégico 

Mapeamento do potencial de ocorrência de 

cavernas em todo o estado, além das cavernas já 

localizadas.  

1:1.600.000 Todo o estado abr-08 

IBAMA PROLEGAL Estratégico 

Mapeamento das propriedades rurais localizadas 

na zona de amortecimento do Parque Nacional 

das Emas e análise da situação ambiental das 

mesmas. 

1:5.000 
Mineiros, Chapadão do Céu e 

Serranópolis. 
mai-08 

EMBRAPA ZEE CANA     1:250.000   

MMA RIDE-DF     1:100.000   
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CRONOGRAMA FÍSICO – ETAPA 1 DO ZEE-GO 

MESES  

ETAPAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

E
T

A
P

A
 1

 -
  

P
ro

d
u

to
s 

P
a
rc

ia
is

  
- 

F
a
se

 d
e
 D

ia
g

n
ó

st
ic

o
 

Meio Físico-

Biótico 

TRABALHO DE CAMPO                   

RELATÓRIOS TÉCNICOS                   

BANCO DE DADOS                   

MAPAS                   

Dinâmica 

socioeconômica 

TRABALHO DE CAMPO                   

RELATÓRIO TÉCNICO                   

BANCO DE DADOS                   

MAPAS                   

Organização 

jurídico-

institucional 

TRABALHO DE CAMPO                   

RELATÓRIO TÉCNICO                   

BANCO DE DADOS                   

MAPAS                   

 

CRONOGRAMA FÍSICO – ETAPA 2 DO ZEE-GO 

MESES  

ETAPAS 
19 20 21 22 23 24 
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 Integração dos 

diagnósticos dos 

temas por eixo 

temático e entre 

os eixos 

temáticos 

RELATÓRIOS TÉCNICOS       

BANCO DE DADOS       

M
A

P
A

S
 

Mapas das Unidades dos Sistemas Naturais       

Mapa da avaliação qualitativa da integridade dos Sistemas Naturais       

Mapa das tendências de ocupação e articulações urbano-regionais       

Mapa dos indicadores sociais agregados       

Mapa das incompatibilidades legais       

Mapa das limitações/vulnerabilidades ambientais       

Mapa das unidades institucionais       

 

  



 

 

CRONOGRAMA FÍSICO – MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

MESES  

ETAPAS 
25 26 27 

C
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D
A

D
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Realização do processo 

de mobilização social 

envolvendo os 246 

municípios 

Entrevistas com especialistas e técnicos das regiões 
   

Consulta a partir de método estruturado de manifestação dos formadores de opinião 
   

Oficinas de trabalho, nos 246 municípios, com duração mínima de três dias cada. 
   

 

 
CRONOGRAMA FÍSICO – ETAPA 3 DO ZEE-GO 

MESES  

ETAPA 
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 Unidades de Intervenção; 

 Cenários tendenciais, exploratórios ou 

normativos a partir das condições 

ambientais, sociais, econômicas, 

jurídicas e institucionais diagnosticadas; 

 Consolidação das Zonas Ecológico-

Econômicas; 

 Diretrizes de ação com base nos 

objetivos do ZEE-GO e nas orientações 

dadas nas Diretrizes Metodológicas do 

ZEE-Brasil; 

 Cronograma das ações de curto, médio 

e longo prazo e os indicadores de 

acompanhamento, avaliação e gestão 

das ações propostas. 

RELATÓRIOS TÉCNICOS       

BANCO DE DADOS       

M
A

P
A

S
 

Mapa das Unidades de Intervenção; 

 

      

Mapa das Zonas Ecológico-Econômicas; 

 

      

Mapas dos cenários: tendencial e desejado; 

 

      

Sistematização das diretrizes físico-territoriais, 

socioeconômicas, e político-institucionais; 

      

Cronograma das ações. 

      

 

  



 

 

CRONOGRAMA FÍSICO – ETAPA 4 DO ZEE 

MESES  

ETAPA 
34 35 36 
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Sistema de gestão proposto: conceito, software e treinamento da equipe do Estado gestora do ZEE-GO;    

Banco de dados do ZEE-GO inseridos em um Sistema de Informações Geográficas com todos os dados e informações 

produzidas nas fases de elaboração do ZEE-GO e os modelos geográficos construídos; 
   

Acervo técnico analógico devidamente organizado e catalogado    

Minuta do Projeto de Lei e respectivas regulamentações    

 


