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1 INTRODUÇÃO
O Relatório do Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.) integra a quarta Etapa do Plano para o
Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná e apresenta, de forma preliminar, as
estratégias e ações para a implementação do PDS_LITORAL. Após os produtivos meses
entre o diagnóstico e a construção de cenários e visão de futuro, a atual etapa tem como
objetivo a elaboração de um “plano de ação, com diretrizes, propostas e metas que
visem ações de curto, médio e longo prazo dos poderes público federal, estadual e
municipal, iniciativa privada e sociedade em geral, que promovam o desenvolvimento
econômico e social sustentável; a preservação, proteção e a conservação do meio
ambiente e do patrimônio histórico e cultural; e a revisão e modernização dos
instrumentos legais e institucionais e de gestão urbana e territorial por meio da
governança territorial” (PARANÁ, 2016, p.74). Para atender esses objetivos o Produto
10 foi dividido em três volumes.
No primeiro volume é apresentado o Marco de Elaboração das Estratégias de Ação, que
subsidia a elaboração das diretrizes e propostas, tendo como Ponto de Partida o cenário
de “desperdício de oportunidades”, apontado na Etapa anterior (Construção de
Cenários e Visão de Futuro) como principal entrave para que o Litoral alcance seu
potencial. Assim, a Visão de Futuro apresentada em seguida, foi ilustrada a partir do
imaginário do Litoral que queremos em 2035, sendo complementada pelos paradoxos
que caracterizam o litoral e as diretrizes para o desenvolvimento sustentável no
horizonte em 2035, seguida das projeções necessárias para acomodar os aspectos do
crescimento projetado para o Litoral, que fecham o primeiro capítulo deste Relatório.
Ainda no primeiro volume, o capítulo de Ordenamento Territorial apresenta, a partir de
um olhar sobre a região, propostas preliminares para o Litoral do Paraná, relacionadas
às áreas urbanas e ao uso e ocupação do solo, proteção ambiental, transportes,
saneamento, entre outros. Já a proposta do macrozoneamento foi elaborada com apoio

20

de diversas informações produzidas poder público, pela academia, ONGs, e outras
entidades, e aponta as potencialidades e requisitos mínimos, assim como, as diretrizes
indispensáveis para o desenvolvimento da região.
No segundo volume, os 64 planos de ação de curto prazo, elaborados pelas Equipes de
Acompanhamento durante as Oficinas de Cenários e Construção de Futuro (RA 03), são
reapresentados de forma qualificada. Em seguida, são apresentadas as propostas dos
10 Programas do PDS_Litoral: (i) Fortalece Litoral; (ii) Litoral Eficiente; (iii) Protege
Litoral; (iv) Litoral para Valer; (v) Integra Litoral; (vi) Litoral de Oportunidades; (vii) Litoral
Produtivo; (viii) Conecta Litoral; (ix) Litoral para Todos e, (x) Saberes do Litoral. Tais
Programas são compostos por 93 projetos, que contém suas respectivas fichas,
elaboradas a partir da metodologia do Project Management for Development (PMD).
Para a implementação dos Programas e dos Projetos indicados, assim como da proposta
do macrozoneamento, entre outras, o terceiro volume apresenta as estratégias de
financiamento, a estratégia institucional e de gestão, e as estratégias de monitoramento
e avaliação do Plano. O principal desafio para a implementação do Plano está na
consolidação de uma efetiva estrutura de planejamento das políticas regionais,
concomitantemente com ações de melhoria da gestão pública, de forma a garantir que
o Litoral avance rumo ao potencial, tendo como binômio a riqueza do patrimônio
ambiental associado ao desenvolvimento socioeconômico.
O Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná destaca a importância
da participação de diversos setores da sociedade ao longo de todo o processo de
elaboração do Plano, assim como a valorização e o fortalecimento da diversidade
sociocultural e ambiental, fundamentais para o desenvolvimento sustentável do Litoral.
Um dos principais resultados do PDS Litoral talvez consista na sua abordagem
equilibrada e integrada entre os vários componentes previstos para este plano regional
(socioterritorial, ambiental, infraestrutura, econômica e institucional). Para tanto, o
Plano se apropriou de informações e do conteúdo de importantes trabalhos elaborados
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por diversos atores, bem como incorporou contribuições aportadas nos eventos
participativos.
Esse equilíbrio é especialmente relevante em um cenário no qual existe, para alguns
temas e propostas, uma concordância quase unânime, e para outras, um conjunto de
vozes dissonantes. É possível perceber nesse conjunto de discursos – de aparência
contraditória ou conflituosa entre si – o que a filósofa Chantal Mouffe chama de
“democracia agonística”, na qual os conflitos não são superados em nome de uma
“tolerância”, mas mantidos em função do reconhecimento de que a política se faz na
abertura para a pluralidade e não no silêncio forçado dos consensos.
Poucos temas são totalmente pacíficos na região do litoral paranaense. As agendas
ambiental e portuária têm importância estadual, nacional e mesmo mundial, mas
produzem conflitos e contribuem pouco para a população regional. A atividade turística
é relevante, mas ainda não conseguiu, até o momento, se apropriar do imenso potencial
existente na região. Diversos aspectos sociais são preocupantes. A governança regional
é questionada. Neste cenário o PDS Litoral entende que a infraestrutura é importante,
assim como o são a superestrutura, o fortalecimento social e econômico em seus vários
aspectos e a preservação ambiental, e apresenta um conjunto de propostas e projetos
que contempla essa visão de conjunto e que busca atender às condições necessárias
para promover o bem-estar da população do litoral paranaense.
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2 MARCO DE ELABORAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
Para subsidiar as estratégias de ação, são apresentados a seguir os principais marcos
que sustentam as diretrizes e propostas apresentadas neste Relatório.

2.1 PONTO DE PARTIDA
Durante a Etapa de Contextualização foi diagnosticado que nos cinco eixos estruturantes
haviam diversas oportunidades existentes no Litoral que vinham consistentemente
sendo desperdiçadas. A partir dessa constatação o Cenário “Desperdício de
Oportunidades” foi apontado como o presente cenário existe no Litoral e, caso nada seja
feito para potencializar as oportunidades e para mitigar as fraquezas existentes, esse
Cenário pressupõe a inação e a tendência ao agravamento das questões e problemas já
existentes.
Nesse sentido, o ponto de partida do Plano vai exigir uma estratégia de curto prazo
alinhada e integrada para o desenvolvimento e de ações que interfiram para
potencializar as forças e mitigar as fraquezas existentes no Litoral, que interrompam a
lógica atual da progressão desordenada da região, com um crescente número de
conflitos socioterritoriais e sem um objetivo pactuado para o médio e o longo prazo.
Assim, para que o Litoral alcance o cenário desejado de longo prazo, será necessária a
criação de uma atmosfera de diálogo entre os municípios, e entre a região e o estado,
para atuação de forma conjunta na mitigação das fraquezas. Só assim, haverá condições
de integração entre os municípios, de melhoria na articulação entre as prefeituras, do
aumento da capacidade de execução dos planos e projetos elaborados, da resolução de
questões jurídicas existentes, entres outras. E, dessa forma, o Litoral terá a chance de
concretizar a visão de futuro ilustrada a seguir.
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2.2 VISÃO DE FUTURO 2035
Em 2035 há uma melhor compreensão, por parte de todos os atores envolvidos, da
complexidade socioambiental da região litorânea do Paraná. Isso fez com que, para além
da ampliação da proteção ambiental de um dos lugares mais preservados de Mata
Atlântica no litoral brasileiro, e da consolidação de um dos portos mais importantes do
Brasil, os programas implementados nos últimos 15 anos tenham contribuído para a
melhoria da qualidade de vida da população local e das comunidades tradicionais, por
meio da qualificação dos serviços públicos oferecidos e do fortalecimento das atividades
econômicas regionais, como o turismo, agricultura e pesca artesanal, bem como da
criação de novas alternativas de trabalho e renda, ao estimular a inovação e o
empreendedorismo local, resultando em sensível redução dos desequilíbrios sociais e
econômicos existentes.
A elaboração ou revisão dos planos de manejo das unidades de conservação
promoveram a proteção e valorização do meio ambiente e das paisagens naturais
terrestres e marinho-costeiras – montanhas, estuários, ilhas e praias com florestas de
planície e encosta, restingas, dunas e manguezais – e o envolvimento das comunidades
localizadas no seu entorno, mediante a ampliação ou criação de oportunidades
econômicas relacionadas ao turismo e serviços ambientais.
A atividade turística fortaleceu a economia local em todos os municípios, ao fomentar e
priorizar segmentos do turismo que valorizem a identidade e a cultura regionais e que
possam ser praticados durante o ano todo, tais como o turismo cultural e o relacionado
à natureza, de observação de fauna e flora, de promoção das baías, de turismo náutico,
de aventura, de base comunitária e turismo rural, entre outros.
Os programas voltados à pesca artesanal e à agricultura têm contribuído para o aumento
da produtividade e para a utilização de boas práticas nessas atividades, ao estimular o
adequado manejo da terra e a produção orgânica e/ou de baixo impacto ambiental, no
caso da agricultura, promover o associativismo e criar canais e infraestruturas de
recepção, armazenagem e comercialização dos produtos agrícolas e pesqueiros.
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Pequenas indústrias caseiras geram empregos e agregam valor à produção local. A boa
manutenção das estradas vicinais também contribui significativamente para o
crescimento da atividade rural.
A pavimentação da estrada para Guaraqueçaba, a PR 405, rompeu o longo isolamento
deste município e estimulou o fortalecimento das comunidades localizadas nessa região,
ao oferecer melhores condições para a expansão da cadeia produtiva rural familiar e das
atividades relacionadas ao turismo, especialmente ao turismo cultural, de base
comunitária, e nos segmentos relacionados à natureza.
Com o apoio das entidades locais, como a academia e as organizações não
governamentais, o programa que deu continuidade à identificação e escuta das
comunidades tradicionais permitiu que se realizasse a cartografia social das mesmas,
resultando na melhor compreensão dos territórios necessários para que estas
comunidades possam neles viver e exercer as suas atividades.
O programa de regularização fundiária implementado em toda a região litorânea foi
fundamental para o bom resultado das ações propostas pelo PDS Litoral. Outro aspecto
importante foi a criação de uma estrutura regional de gestão e acompanhamento da
implantação do plano, que estimulou a cooperação entre os municípios e contribuiu
para um melhor resultado no que se refere à implementação dos diversos programas e
na aplicação dos recursos públicos. A melhoria dos processos institucionais, da
capacitação dos técnicos e dos funcionários públicos, a criação de estruturas efetivas de
concertação social e de promoção socioeconômica, foram fundamentais para dar
suporte às estratégias do plano e o sucesso das políticas públicas no Litoral.
As ações desenvolvidas pelo Porto de Paranaguá relacionados à sua responsabilidade
social e para melhorar a sua inserção urbana, em parceria com o poder público e as
empresas e entidades localizadas nas áreas portuárias e retroportuárias, associado à
qualificação e ampliação dos acessos rodoviários e ferroviários, contribuíram para a
integração do complexo portuário com a cidade, resultando em uma paisagem urbana
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de melhor qualidade e na redução dos impactos ambientais e sociais da atividade
portuária.
As medidas compensatórias relacionadas aos novos portos, em Embocuí e em Pontal do
Sul, contribuíram para a estruturação urbana dos municípios nos quais estão inseridos
e atenuaram os impactos ambientais e sociais decorrentes desses empreendimentos. A
concentração das atividades portuárias e logísticas em Paranaguá contribuiu para que
esta cidade exercesse uma liderança maior como centro de serviços e de atividades
econômicas, fortalecendo sua capitalidade para articular a região litorânea e explorando
sua condição de cidade-porto global.
As melhorias introduzidas no transporte de passageiros e de mercadorias, tanto no
transporte náutico como terrestre, facilitou os deslocamentos da população entre os
diversos municípios. O principal estímulo ao transporte não motorizado deu-se com a
criação de uma extensa rede de ciclovias que interliga as principais áreas urbanas e
atrativos turísticos do litoral.
A organização e ampliação da oferta de transporte público de passageiros foi
especialmente importante para a faixa urbanizada ao longo da orla, onde a antiga PR
412 foi convertida em avenida urbana, caracterizando um eixo de estruturação urbana
com uso misto de habitação, comércio e serviços de pequeno porte, destinado ao
tráfego local, com prioridade para o transporte coletivo e com a implantação de ciclovias
e circulação de pedestres.
A construção de equipamentos urbanos e a produção de habitação de interesse social
nas proximidades desse eixo urbano e de transporte fizeram com que os mesmos sejam
de fácil acesso para a população. A definição de centralidades ao longo do eixo e a
implementação de políticas urbanas que estimulem o adensamento, com a utilização
dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, evitaram o espraiamento urbano que
vinha avançando sobre a mata atlântica e áreas de fragilidade ambiental.
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Outro aspecto positivo do incentivo ao adensamento urbano nos municípios do litoral
foi a otimização dos investimentos em infraestrutura urbana, como os relacionados à
coleta e tratamento de esgoto, água potável, drenagem, coleta e disposição de resíduos
sólidos, entre outros. Além disso, especialmente no que se refere à inclusão das
comunidades tradicionais, o aumento do nível de acessibilidade e da conectividade de
internet e telefônica facilitou o acesso aos serviços básicos e a atração de visitantes.
No seu conjunto, as ações e programas implementados no litoral criaram novas
oportunidades e uma perspectiva de futuro para a população, fortalecendo a
autoestima e a valorização da região, tendo como importante consequência a
diminuição da evasão dos jovens para outras regiões.

2.2.1 Cinco paradoxos que caracterizam o Litoral
O Estado do Paraná foi em 2017 a quarta economia da Federação por volume de PIB e
por comércio exterior. O Estado é líder em produção de grãos e tem uma forte indústria,
especialmente do polo automotivo onde recebe substanciais investimentos externos do
número relevante de empresas multinacionais implantadas. As exportações do Estado
cresceram 20% em 2017, representando 12% do PIB (IPARDES 2017), e movimentam-se
em grande parte através do porto de Paranaguá (China, Argentina, Estados Unidos...).
Paraná tem alguns dos ativos turísticos mais relevantes do Brasil (Foz do Iguaçú). Desde
os anos 70, o Estado do Paraná destaca-se pelo seu caráter empreendedor e inovador,
sendo Curitiba referência global pelas suas contribuições urbanísticas, sociais e
ambientais, e por facilitar políticas públicas visando procurar um alto padrão de vida dos
seus cidadãos.
O litoral concentra em torno de 7,5% da população da Região Geográfica Metropolitana
de Curitiba, e 7,3% do PIB (IPARDES 2018, 2016). Cerca de 70% da riqueza do litoral
produz-se em Paranaguá, vinculada em grande parte à economia portuária. O Porto está
imerso em um processo de expansão e modernização para uma gestão mais eficiente
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(protocolos logísticos e de triagem, Brasil-ID). O porto tem cuidado ambiental (1º lugar
no índice de desempenho ambiental da Antaq em 2017) e progressivamente atende o
compromisso para melhorar sua integração urbana e sua responsabilidade social (pátio
de triagem para minimizar impactos dos caminhões na cidade, diálogo com a cidade
para a criação de um fundo que visa desenvolver e minimizar os impactos da atividade
portuária).
Porém, identifica-se um número de paradoxos no litoral no que se refere às suas
dinâmicas socioambientais e econômicas:
No plano regional, apesar de o Estado do Paraná ter liderança econômica, social e
intelectual no contexto brasileiro, e de o Litoral ficar em uma região privilegiada,
litorânea, com valores ambientais e paisagísticos evidentes, com implantação de um
porto líder, essa região continua tendo desequilíbrios sociais e econômicos sensíveis,
déficits estruturais, e uma imagem pouco qualificada. Paranaguá tem um PIB per capita
entre 3 a 4 vezes maior que o de Guaraqueçaba, Morretes e Pontal; Matinhos e
Morretes têm taxas de mortalidade infantil em torno de 3 vezes maiores que Paranaguá;
o IDH de Guaraqueçaba é cerca de 20% menor que o de Paranaguá (IPARDES).
Em Paranaguá, apesar de a cidade acomodar um porto líder no Brasil que gera grande
riqueza, esta riqueza não se traduz localmente nas finanças da Prefeitura. Se o PIB per
capita de Paranaguá situa-se 25% acima do PIB per capita de Curitiba, as receitas
municipais por habitante são 30% menores (IPARDES). O IDH de Paranaguá é 10% menor
que em Curitiba. Além de o porto ter selo de qualidade ambiental, a integração física do
porto na cidade fica pouco articulada, com um número sensível de espaços residuais e
um centro histórico envelhecido. Paranaguá tem desafios sociais ainda pendentes de
resolver.
No plano socioambiental, apesar de o litoral ter 80% do território destacado pelos seus
importantes valores ambientais, e um quadro paisagístico estuarino altamente
evocativo, os ativos naturais existentes no litoral ainda não são valorizados para
atividades que criem oportunidades de emprego e de geração de renda.
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Nas cidades balneárias, apesar de o Litoral ter cerca de 50 km de costa balneária
urbanizada e ser relativamente bem-dotado com infraestruturas e equipamentos, a
atividade turística tem caráter mais local, mais estacional, mais concentrado no nicho
do turismo de segunda residência, e tem associado menor gasto médio por visitante que
no litoral de Santa Catarina, vizinho imediato com condições geográficas, naturais e
climáticas relativamente semelhantes.
Em relação ao capital humano, apesar de o litoral ter forte presença dos setores
econômicos com maiores perspectivas de crescimento no plano global (a logística e o
comércio têm crescido 2,7% anual entre 1965 e 2008) e o turismo (tem crescido 4,2%
entre 1996 e 2017), e da presença de dois setores da Universidade, além do capital
humano existente (o IDH do litoral sul é situado na média do Estado), a inovação e o
empreendedorismo no litoral ainda são relativamente fracos.
Porém, existem condições objetivas de localização (condição de região litoral próxima a
um mercado de mais de 4 milhões de habitantes, a Região Metropolitana de Curitiba),
atores econômicos de grande relevância implantados, ativos naturais e turísticos de
grande interesse, franjas litorâneas urbanizadas e relativamente equipadas, que
permitem conjuntamente perceber um desenvolvimento econômico potencial da região
litoral forte no médio e longo prazo, se as oportunidades se alinharem e se os desafios
forem gerenciados pro-ativamente. Hoje, as fraquezas do litoral ainda limitam a
materialização deste potencial.

2.2.2 Diretrizes para o desenvolvimento sustentável no horizonte 2035
Paranaguá, de cidade-porto para Porta do Litoral
No plano industrial/logístico, as atividades em Paranaguá vinculadas ao porto
representam direta ou indiretamente uma parte importante do valor das atividades do
Litoral inteiro. O porto é o principal gateway global do Paraná, o ator com maior
projeção internacional do Litoral. Mas Paranaguá projeta uma imagem pouco

29

qualificada, que representa pouco os valores naturais, culturais e turísticos da região.
Paranaguá, cidade-porto internacional, precisa melhorar sua imagem exterior
(requalificar o centro histórico, os acessos urbanos, e as áreas perimetrais do porto) e
seu papel funcional no Litoral. Precisa exercer uma liderança maior como centro de
serviços e de atividades econômicas; precisa fortalecer sua capitalidade para articular
uma região litorânea mais travada e forte, explorando sua condição de cidade-porto
global.
Litoral sul proativo, urbano e inteligente
O litoral sul fundamenta sua economia no turismo de sol e praia, com papel
preponderante do veraneio baseado na residência ocasional. O turismo residencial
caracteriza-se pela menor despesa que o turismo hoteleiro, mas oferece maior
continuidade e estabilidade das visitas no tempo, e no médio e longo prazo pode gerar
maiores economias residenciais. A proximidade de Curitiba é uma oportunidade porque
pode facilitar transferência de residentes permanentes, se os serviços do litoral
melhorarem – serviços urbanos, qualidade do entorno urbano, equipamentos sociais,
possibilidades de lazer. Na medida em que se criem oportunidades de trabalho e
possibilidades para o empreendedorismo e inovação social e econômica, torna-se
possível atrair novos professionais metropolitanos e evitar a fuga de talentos locais para
Curitiba. O quadro de vida do litoral favorece a possibilidade de desenvolver novas
economias vinculadas ao nicho dos aposentados, crescentemente relevante
considerando o envelhecimento geral da população brasileira. Globalmente, o litoral sul
terá que ser mais urbano e com maior número de residentes permanentes que
atualmente.
Uma Parceria Urbano-Rural para o Litoral norte
O litoral norte encontra-se integrado por municípios relativamente autônomos.
Morretes tem uma atividade turística consolidada e integrada no circuito turístico
nacional. As atividades portuárias de Antonina estão em fase de reorientação dadas as
dificuldades técnicas para atender os requerimentos de acesso dos navios atuais.
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Guaraqueçaba tem uma economia precária e têm déficits severos de infraestrutura e
acessibilidade. A promoção de parcerias urbano-rurais entre as cidades de Morretes e
Antonina e as comunidades rurais pode ser uma oportunidade de desenvolvimento
compartilhado, sendo que as áreas urbanas beneficiam-se ao facilitar o escoamento e a
comercialização da produção rural e de consolidar-se como bases para a logística
turística no meio rural (nas baías e na mata atlântica); e as áreas rurais beneficiam-se do
fortalecimento do Arco Agropecuário da Região do Litoral, organizando os produtores
locais e oferecendo infraestrutura básica.
Superando a evidência dos déficits existentes para a inclusão social
Existem comunidades no litoral com déficits evidentes, que limitam seu
desenvolvimento social e econômico, e que facilitam o despovoamento e o
envelhecimento do meio rural. As comunidades tradicionais sofrem de níveis muito
baixos de acessibilidade, ficam remotas, e têm pouca conectividade de internet e
telefônica, o que limita o acesso a serviços básicos, o escoamento da produção local, a
atração de visitantes, criando comunidades demasiadamente isoladas. As áreas urbanas
sofrem déficits de infraestrutura urbana – esgoto, coleta de lixo – que poluem as águas
e o meio ambiente. Existem áreas de assentamentos precários sem serviços básicos
mínimos. É preciso incrementar a dotação de serviços básicos para a população. A
ineficácia no uso e ocupação do solo na região, a alta irregularidade fundiária e as
questões relativas à irregularidade e precariedade das habitações são também
elementos que precisam de atenção.
Identidade e cultura litorânea como fator de integração social
A desvalorização e baixa autoestima dos moradores do Litoral traduzem-se na
desvalorização do patrimônio histórico e cultural da região, o aumento progressivo de
evasão dos moradores para outros municípios e estados, a baixa identificação dos
moradores com a região do Litoral, a relação de assistencialismo e dependência com o
governo, a falta de perspectivas de desenvolvimento e oportunidades de crescimento,
o baixo nível de empreendedorismo local, a desvalorização das comunidades
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tradicionais, a baixa percepção da região como atrativa, a imagem exterior pouco
valorizada, dentre outros. A melhoria desses elementos é fundamental para facilitar
processos de mudança estruturais no Litoral. É necessário gerenciar os intangíveis e
favorecer uma identidade positiva do Litoral. A promoção de diversos projetos tem que,
de forma direcionada, propor soluções para os problemas apresentados. A promoção
das baías, do patrimônio social e cultural, da paisagem, como elementos de identidade,
da cultura náutica e do esporte, pode contribuir para essa melhoria.
Estruturação Institucional para articular a implementação das transformações previstas
Atualmente o litoral tem um baixo nível de articulação institucional. A colaboração dos
sete municípios do Litoral para abordar problemas de interesse comum está prevista no
marco do COLIT, mas a instituição tem dificuldades para articular políticas comuns de
forma eficiente. Além de Matinhos e Pontal, não existem outras iniciativas de
colaboração intermunicipal no Litoral. A melhoria dos processos institucionais, a
melhoria da capacitação dos técnicos e dos funcionários públicos, a criação de
estruturas efetivas de concertação social e de promoção socioeconômica, são
fundamentais para dar suporte às estratégias do Plano e facilitar o sucesso das políticas
públicas no Litoral.
Projetos semente com alta capacidade de transformação
Consiste na procura de locais geográficos de oportunidade para atividades semente para
o desenvolvimento do Plano. São locais que por sua localização estratégica (porque
existe disponibilidade de solo ou elementos patrimoniais que podem ser valorizados
para novos equipamentos) podem ter valores cênicos ou ter alta acessibilidade no
litoral. Podem atender usos diferenciados que catalisem o desenvolvimento das
estratégias do Plano. Antonina tem áreas de oportunidade evidente, como o armazém
Macedo ou o solo em desuso da APPA. Morretes impulsiona um projeto de valorização
da mata como ativo econômico. A proximidade da Universidade em Matinhos ou Pontal
pode atender outros usos complementares. A Orla de Guaratuba-Pontal poderia
beneficiar-se de pontos de centralidades.
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2.3 PRINCIPAIS MAGNITUDES PARA O LITORAL EM 2035
A projeção do crescimento demográfico, ajustada ao impacto dos investimentos
previstos, prevê, para o ano de 2035, uma população de 393.245 habitantes no Litoral,
o que significa um acréscimo de 127.853 habitantes em comparação com o censo de
2010 (IBGE) e de 83.768 habitantes se comparado com a população projetada para o
ano de 2019. Em números absolutos o maior aumento de habitantes acontece no
município de Paranaguá, mas proporcionalmente são os municípios de Guaratuba,
Matinhos e Pontal do Paraná que mais crescem, com destaque para o último, que terá
em 2035 sua população mais que dobrada em relação ao censo de 2010 (IBGE).
A demanda turística cresce de 0.5% anual previsto na linha de base até alcançar o nível
de crescimento anual previsto no PDTIS (1,32%). Esse nível implica um crescimento
sensível do número de turistas previstos no Litoral, superando os 2.200.000 turistas para
o ano de 2035, o que significa um acréscimo de 560.972 turistas em respeito ao valor
levantado no ZEE em 2006 (incremento de 34%).
Prevê-se que a necessidade de novos domicílios permanentes nas áreas urbanas entre
2015 e 2035 seja de 45.184 domicílios (85% maior do que na linha de base). No tocante
aos domicílios de uso ocasional, prevê-se uma necessidade de 61.471 domicílios, o que
implica na construção de 8.209 novos domicílios. Em 2010, 8.5% dos domicílios estavam
vazios. O PDS prevê que essa taxa diminua até 4.2% em 2035, pois parte dos domicílios
vazios seriam utilizados para novos domicílios permanentes ou para novos domicílios de
uso ocasional.
A demanda por novas habitações terá algum impacto sobre o adensamento e expansão
das áreas urbanas. Considerando a projeção demográfica tendencial, cerca de 7,42% da
malha urbana existente em 2019 necessitará de adensamento, o que representa 846
hectares no Litoral, além da necessidade de expansão urbana sobre 4,41 % da área não
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urbanizada do perímetro urbano em 2019, aproximadamente 784 hectares no Litoral1.
Já no caso da projeção demográfica estimada pelo PDS, 9 % da malha urbana existente
em 2019 necessitará de adensamento (1.037 hectares no Litoral), além da necessidade
de expansão urbana sobre 6 % da área não urbanizada do perímetro urbano em 2019,
aproximadamente 1.101 hectares no Litoral2. Os municípios devem optar por modelos
de ocupação compactos, que otimizem infraestrutura e serviços públicos.
A contribuição do hotel sobre a vivenda de uso ocasional aumentará de 13.7% (ZEE,
2006) para 30%. Isso significará a necessidade de 13.909 leitos, cerca de 4.000 leitos a
mais do que o Litoral apresenta hoje.
O despovoamento do meio rural. Considerando os níveis atuais de esvaziamento do
meio rural (-0.5% anual entre 2000 e 2010), o PDS assume que esse padrão se mantenha
no tempo, sendo de -0.53% em 2035. Porém, ainda que no conjunto do Litoral esteja
previsto um decréscimo da população rural absoluta, nos municípios de Morretes e
Paranaguá prevê-se um incremento da população rural, precisando de 706 novos
domicílios permanentes nesses municípios.
O incremento de tráfego nas vias litorâneas. O crescimento de moradores permanentes
no litoral, de turistas, e de tráfegos nos portos irá resultar em um aumento dos tráfegos
de 31%.
O incremento de tráfego dos portos. Espera-se o crescimento dos 50 milhões de
toneladas atuais até 83 milhões de toneladas em 2030 (PDZPO). O tráfego de Antonina
poderá manter-se ou diminuir se acontecer reconversão de usos. Se for confirmado o
porto de Pontal, os tráfegos poderão situar-se em torno de 2 milhões de TEU anuais.

1

Considerando uso habitacional.

2

Idem.
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O aumento da população implica que o Litoral necessitará incrementar sua oferta de
serviços às pessoas. Nesse sentido, para 2035 prevê-se a necessidade de 1.180 leitos de
hospital, 393 médicos e 874 policias. Durante a temporada de verão, será necessário
aumentar esses valores para poder dar respostas às demandas da população sazonal.
Para isso, prevê-se dispor de 2.797 leitos de hospital, 932 médicos e 2.072 policiais.
As necessidades no ensino também aumentaram. Para 2035 o Litoral precisará de 968
professores para creches, 393 em pré-escolar, 1.515 em ensino fundamental e 485 em
ensino médio. Além disso, considera-se que o número de vagas universitárias
necessárias será de 19.662.
O Litoral deverá contar com 39 hectares de espaços públicos de recreação, de acordo
com o valor de 0.1 hectare/1.000 habitantes, indicado pelo BID (ICES, 2013).
No que diz respeito à conservação dos recursos naturais do Litoral do Paraná, para 2035
o PDS considera uma cobertura territorial de Unidades de Conservação de 718.834
hectares, 19.5% maior do que em 2018. A área total incluída em Unidades de Proteção
Integral será de 471.175 hectares, 14% maior do que em 2018. O PDS também prevê
que para 2035 a área total de Reserva Particular do Patrimônio Natural seja de 40.873
hectares, praticamente o dobro do que em 2018.
Quadro 1: Síntese das principais magnitudes para o litoral em 2035

Linha de base
População total
333.630
Turistas
1.919.798
Turistas em domicílio de uso ocasional
1.606.871
Turistas em hotel
312.927
Novos domicílios de uso ocasional necessários
5.945
Novos leitos de hotel necessários
0
Novos domicílios urbanos necessários
32.605
Novos domicílios rurais necessários
713
Incremento dos tráfegos nas vias
12%
Incremento de áreas adensadas nas malhas urbanas
846 hectares
para uso habitacional
Expansão das malhas urbanas para uso habitacional
784 hectares
Fonte: Os autores.

Proposta PDS Litoral
393.245
2.222.240
1.555.568
666.672
2.122
3.936
42.762
182
31%
1.037 hectares
1.101 hectares
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3 ORDENAMENTO TERRITORIAL
Um dos propósitos do PDS Litoral consiste na criação de proposições e regras mais claras
para a região litorânea do Paraná, relacionadas à proteção ambiental, às diversas
atividades econômicas desenvolvidas, às comunidades tradicionais, às áreas urbanas e
ao uso e ocupação do solo, entre outros.
Um primeiro olhar sobre a região evidencia sua importância ambiental, portuária e
turística. A região litorânea do Paraná está inserida em uma das áreas mais bem
preservadas do litoral brasileiro, tendo mais de 82% do seu território protegido por
unidades de conservação, tanto as de proteção integral como as de uso sustentável. A
Baía de Paranaguá faz parte do Complexo Estuarino Lagunar Paranaguá-CananéiaIguape, tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Além das unidades de
conservação e as zonas de amortecimento a elas relacionadas, algumas das quais já se
encontram regulamentadas nos planos de manejo, existem outras áreas voltadas à
conservação ambiental, como as zonas de proteção de mananciais identificadas no
Zoneamento Ecológico-Econômico Litoral (ZEE-PR Litoral) e no Plano da Bacia
Hidrográfica Litorânea
O Porto de Paranaguá é um dos maiores portos brasileiros, em processo de expansão,
pelo qual escoam produtos manufaturados e agrícolas no Estado do Paraná, que é a
quarta economia da Federação por volume de PIB e por comércio exterior e o segundo
maior produtor de grãos do país. Cerca de 80% da produção das cooperativas circula
pelos portos paranaenses.
A dinâmica imobiliária resultante do crescimento da atividade turística relacionada ao
uso balneário e de segunda residência resultou em uma faixa urbana contínua ao longo
da orla marítima desde Pontal do Sul, ao norte, até Guaratuba, a sul. Há um potencial
imenso para o crescimento de outros segmentos do turismo no litoral, dada sua beleza
cênica e os valores naturais, históricos e culturais existentes.
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Um segundo olhar, mais cuidadoso, revela a quantidade surpreendente de
comunidades, a maioria delas tradicionais, que encontram na agricultura e na pesca seus
principais meios de subsistência, complementado pelo turismo de base comunitária. As
atividades agrícolas se desenvolvem ao longo de um extenso arco que percorre toda a
região do Litoral, entre a Serra do Mar e as baías de Paranaguá e de Guaratuba, e a pesca
artesanal é praticada tanto nas áreas estuarinas como costeiras.
Figura 1: Principais componentes

Serra do Mar

Arco de produção rural
Comunidades tradicionais
Baía de Paranaguá
Cidade e Porto de Paranaguá

Faixa urbanizada contínua

Baía de Guaratuba

Fonte: Os autores

O crescimento das atividades portuárias e a pressão pela expansão urbana em alguns
municípios têm resultado em conflitos que são, de certo modo, mais visíveis. O debate
sobre a implantação do Porto de Pontal e da respectiva infraestrutura de logística que
acompanha o empreendimento é um exemplo recente e mais evidente nesse sentido.
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Outros conflitos são mais sutis, como os que ocorrem com a atividade pesqueira
artesanal e as atividades agropecuárias localizadas em unidades de conservação de uso
sustentável e/ou próximas a unidades de conservação de proteção integral nas ilhas e
zonas rurais e relacionadas às comunidades tradicionais. “A sobreposição das UCs aos
territórios dos povos e comunidades tradicionais expõe a coexistência entre atores
locais e políticos que possuem interesses diferentes sobre um mesmo território,
abrindo-se debates sobre os limites e os direitos de cada um destes atores” (GOMES,
GOMES E JUNIOR, 2016).

3.1 MACROZONEAMENTO
O macrozoneamento do litoral é elemento instrumental do Plano de Desenvolvimento
Sustentável, onde é possível ter a noção das potencialidades de seu alcance, mas,
principalmente, dos requisitos antecedentes e imprescindíveis à plena gestão da região.
O macrozoneamento proposto durante a elaboração do presente plano não abrange
somente um registro da unidade territorial, mas, especialmente, as diretrizes
resultantes das visões e dos cenários de desenvolvimento futuro do litoral do Paraná e
deve encaminhar os processos para desenvolver os projetos e apontar os instrumentos
indispensáveis e apropriados ao desenvolvimento de cada macrozona do litoral, com a
intenção de alcançar os propósitos destinados exclusivamente aos territórios de cada
macrozona.
No que se refere ao ordenamento territorial, a proposta preliminar de
macrozoneamento dialoga com regulamentos em vigor e trabalhos já existentes, ao
buscar o apoio de informações produzidas pelo poder público, pela academia, ONGs, e
outras entidades. Alguns dos diversos instrumentos consultados são:
 O Zoneamento Ecológico-Econômico Litoral (ZEE-PR Litoral), 2013;
 O Projeto Mar e Costa (GERCO);
 Os Planos de Manejo das APAs de Guaratuba e Guaraqueçaba;
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 Os Planos Diretores Municipais;
 O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO);
 O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS);
 O Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea.
Um trabalho importante, que certamente contribuirá futuramente para aprimorar as
propostas desenvolvidas pelo PDS Litoral, consiste nos Planos Municipais da Mata
Atlântica, que no momento se encontram em elaboração.
Outro documento, a Carta de Matinhos, apresenta relevantes recomendações dos
participantes do II Fórum de Pesquisas em Desenvolvimento Territorial Sustentável.
Os eventos participativos e as reuniões técnicas com os diversos atores envolvidos, além
de contribuírem para esta proposta preliminar de macrozoneamento, revelaram a
expectativa de que o PDS Litoral colabore com a mitigação de conflitos que existem
entre os planos e projetos existentes e que, mais especificamente, contribua com o
detalhamento do ZEE-PR Litoral.
Os principais conteúdos dos trabalhos acima relacionados, a serem considerados na
proposta de macrozoneamento de uso e ocupação do solo do Litoral do Paraná, são
apresentados de forma sucinta no item 3.1.1 Instrumentos de planejamento
existentes.
O item subsequente, o item 3.1.2 Fatores que condicionam a proposta de
Macrozoneamento, traz um conjunto de considerações e contribuições que tiveram
origem nos conteúdos das etapas anteriores do PDS Litoral, nas contribuições dos
eventos participativos e das reuniões havidas com atores envolvidos no plano, e nas
proposições da equipe técnica responsável pela elaboração do plano.
Busca-se reunir, em uma visão de conjunto, os principais elementos necessários para a
identificação e localização das zonas funcionais existentes e propostas, como pede o
Termo de Referência do PDS Litoral, e subsidiar o debate que se faz necessário para
qualificar a proposta preliminar de macrozoneamento. Com o mesmo objetivo, os
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projetos existentes e relacionados a obras de infraestrutura e logística de maior porte,
que já permeiam os diversos temas abordados, são relacionados em item específico
O macrozoneamento de uso e ocupação do solo propriamente dito é apresentado no
item 3.1.3 Macrozoneamento Preliminar. O macrozoneamento proposto inclui, por
vezes com atualizações, adequações e complementações, onde isso for pertinente,
elementos de macrozoneamentos existentes, de zoneamentos de uso do solo
municipais, de zoneamentos de planos de manejo de APAs, entre outros. Nesse sentido,
espacializa e oferece indicações mais detalhadas em relação às unidades de conservação
integral, às áreas de uso agropecuário, inclusive as localizadas nas APAs, às comunidades
tradicionais, às áreas portuárias, logísticas e industriais e à ocupação urbana.

3.1.1 Instrumentos de planejamento existentes
O interesse pela região do litoral paranaense fez com que ela tenha sido objeto de
estudo de uma quantidade imensa de pesquisas, estudos, planos e projetos conduzidos
ou elaborados pelo poder público, pela academia, por organizações não governamentais
e por outras entidades diversas. Além dos instrumentos de planejamento com enfoque
regional, os planos de pormenor, setoriais e os planos diretores municipais também são
instrumentos normativos importantes para o PDS Litoral.
Os trabalhos a seguir comentados constituem uma pequena parte desse conjunto, e
estão aqui destacados pela sua abrangência regional ou pelo seu caráter normativo, e
por esses motivos têm relevância na elaboração da proposta do Macrozoneamento
Preliminar do Litoral.
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3.1.1.1 Zoneamento Ecológico-Econômico Litoral (ZEE-PR Litoral)
Os Decretos Estaduais no 4.996/2016 e 5.793/2016 regulamentaram o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Litoral (ZEE-PR Litoral), fruto de extenso diagnóstico e
prognóstico internos às Secretarias e Instituições Estaduais.
O ZEE-PR Litoral classifica a região do litoral do Paraná em:
 Zonas Protegidas por Legislação Ambiental Específica (Mata Atlântica, Restinga,
Manguezais, APAs, Parques e Estações Ecológicas): é a Zona mais extensa,
correspondendo a 81,43% do litoral;
 Zona de Proteção de Mananciais: delimita especificamente os mananciais dentro
das Zonas Protegidas por Legislação Específica, correspondendo a 4,80% desta
Zona;
 Zona de Expansão para UCs de Proteção Integral: corresponde a 1,69% do litoral,
demarca área de especial interesse ambiental com possibilidade de conformação
de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral;
 Zona de Desenvolvimento das Terras Ocupadas: corresponde a 3,29% do litoral,
refere-se às áreas descontínuas ocupadas com atividades antrópicas urbanas e
rurais;
 Zona de Desenvolvimento Diferenciado, correspondendo a 1,44% do litoral –
“corresponde a faixa de terras marginais aos eixos viários principais recobertos de
forma descontínua por mata atlântica de restinga parcialmente degradada pela
intervenção humana, com tendência potencial para expansão urbana, portuária e
industrial abrangendo parcialmente territórios dos municípios de Pontal do Paraná,
Matinhos, Paranaguá e Guaratuba” (ITCG, 2016, p.315);
 Zona Urbana: corresponde a 1,72% do litoral, demarcando as áreas urbanas
consolidadas (malhas urbanas) nos sete municípios – não se refere, portanto, nem
aos perímetros urbanos nem aos zoneamentos municipais.
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Nos eventos participativos, as principais questões levantadas em relação ao ZEE-PR
Litoral estão relacionadas à Zona de Desenvolvimento Diferenciado – ZDD e à Zona
Protegida por Legislação Específica (mata atlântica, restinga, manguezais, APAs,
parques, estações ecológicas). Na Zona de Desenvolvimento Diferenciado críticas
observações consistiram nas contradições entre o diagnóstico e prognóstico do próprio
ZEE-PR Litoral e na ameaça potencial dessa zona para o meio ambiente, e na Zona
Protegida por Legislação Específica pelo fato de ela não espacializar a diversidade de
usos – sobretudo os relacionados à produção rural – existentes nesta zona.
No Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral (ZEE-PR Litoral), a Zona de
Desenvolvimento Diferenciado (ZDD) ocupa: (i) uma extensa área ao longo da PR 407,
que liga Paranaguá com Pontal do Paraná; (ii) uma franja ao longo da faixa urbanizada
que se estende de Caiobá a Pontal do Sul; e (iii) uma área em Pontal do Sul, na Ponta do
Poço.
O ZEE-PR Litoral traz as seguintes definições para a Zona de Desenvolvimento
Diferenciado (ZDD) e para a Zona Protegida por Legislação Específica (mata atlântica,
restinga, manguezais, APAs, parques, estações ecológicas) (ZPL):
Zona de Desenvolvimento Diferenciado (ZDD)
Característica dominante corresponde a faixa de terras marginais aos eixos viários
principais recobertos de forma descontínua por mata atlântica de restinga parcialmente
degradada pela intervenção humana, com tendência potencial para expansão urbana,
portuária e industrial abrangendo parcialmente territórios dos municípios de Pontal do
Paraná, Matinhos, Paranaguá e Guaratuba.
Zona Protegida por Legislação Específica (mata atlântica, restinga, manguezais, APAs,
parques, estações ecológicas) (ZPL)
Esta zona corresponde às unidades de diagnóstico que já são protegidas por leis
existentes. Portanto, o ZEE-PR Litoral identificou estes limites no território e considerou
as definições e implicações dessas leis para o recorte geográfico mencionado.

42

Figura 2: Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral (ZEE-PR Litoral)

Fonte: ITCG (2015)
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3.1.1.2 Projeto Mar e Costa (GERCO)
O documento Paraná - Mar e Costa, de 2006, traz um conjunto importante de
informações relacionadas aos ambientes marinhos costeiros do litoral paranaense, com
base nas quais foi elaborada uma classificação desses ambientes, que considera
aspectos de proteção e conservação e os usos identificados (SEMA, 2006, p.127).
O documento classifica a lâmina de água nos seguintes ambientes (SEMA, 2006, p.128 –
132):
 Estuarino de Uso Geral: Mantém o pleno funcionamento dos ecossistemas
primitivos, ocorrendo uma diversificada composição funcional capaz de manter, de
forma sustentada, uma comunidade de organismos, integrada e adaptada, podendo
ocorrer atividades humanas de baixo efeito impactante, onde diferentes usos
harmônicos entre si, podem ocorrer sem afetar a qualidade ambiental natural.
 Zona Estuarina de Conservação: Zona que apresenta ecossistemas primitivos
íntegros, sem perda de funções, capaz de manter uma comunidade de organismos
com diversidade representativa, ocorrendo atividades humanas não destrutivas,
extrativas e atividades sustentáveis orientadas.
 Zona Estuarina de Intervenção: Zonas com ecossistemas parcialmente modificados,
afetados por atividades ou fontes de contaminação originárias em terra, e sob risco
de comprometer os sistemas biológicos.
 Zona Estuarina de Recuperação: Zonas com a maior parte dos ecossistemas
aquáticos degradados, devido a fontes originárias em terra, com a produtividade
biológica e biodiversidade comprometidas.
 Zona Estuarina de Uso Intensivo: Zonas que apresentam parte dos componentes
dos ecossistemas aquáticos degradados ou suprimidos devido ao desenvolvimento
de atividades de relevante interesse socioeconômico tais como atividades
portuárias, navegação, atividades industriais e impactos de grandes centros
urbanos.
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 Zona Estuarina de Uso Semi-Intensivo: Zona estuarina que mantém o
funcionamento dos ecossistemas primitivos, com poucas alterações funcionais,
ocorrendo uma diversificada composição funcional capaz de manter, de forma
sustentada, uma comunidade de organismos, integrada e adaptada, podendo
ocorrer atividades exploratórias de baixo e médio impactos, onde diferentes usos
harmônicos entre si, podem ocorrer sem afetar a qualidade ambiental natural.
 Zona Marinha de Uso Geral: Zona da plataforma rasa que mantém o pleno
funcionamento dos ecossistemas primitivos, ocorrendo uma diversificada
composição funcional capaz de manter, de forma sustentada, uma comunidade de
organismos, integrada e adaptada, podendo ocorrer atividades exploratórias de
baixo impacto, onde diferentes usos harmônicos entre si, podem ocorrer sem afetar
a qualidade ambiental natural.
 Zona Marinha de Uso Especial: Zona de plataforma rasa que apresenta
ecossistemas primitivos íntegros, em equilíbrio, capaz de manter uma comunidade
de organismos com diversidade representativa, ocorrendo atividades humanas
conflitantes e usos inovadores dos recursos naturais.
 Zona Costeira de Intervenção: Zona da plataforma rasa adjacente ao estuário de
Guaratuba, que apresenta parte dos ecossistemas aquáticos degradados, devido a
fontes originárias em terra, com a produtividade biológica e biodiversidade
comprometidas.
 Zona Oceânica: Zona da plataforma rasa fora do limite de 12 milhas, apresenta
ecossistemas primitivos íntegros, sem perda de funções, capaz de manter uma
comunidade de organismos com diversidade representativa, ocorrendo atividades
humanas extrativas e atividades sustentáveis orientadas.
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Figura 3: Zoneamento costeiro

Fonte: Paraná - Mar e Costa (2006)
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3.1.1.3 Macrozoneamento do Litoral (1989)
O primeiro marco legal é estabelecido pelo Decreto Estadual no 5.040/1989, que define
o Macrozoneamento da Região do Litoral Paranaense. A figura a seguir ilustra a divisão
regional em treze Macrozonas delimitadas segundo as características ambientais do
território, além de demarcar a Macrozona de área urbana.
Figura 4: Macrozoneamento do Litoral

Fonte: Decreto Estadual no 5.040/1989

O regulamento do Zoneamento Ecológico-Econômico Litoral (ZEE-PR Litoral) (Decretos
4996/2016 e 5793/2016) faz menção, no seu artigo 6º, ao Macrozoneamento do Litoral,
ao incorporar as proibições estabelecidas do decreto 5040/1989.
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3.1.1.4 Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo - PDITS
O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS do Polo Turístico
do Litoral Paranaense identifica, no seu Diagnóstico Estratégico, os principais segmentos
do turismo para esta região, avaliados a partir de dois aspectos: oferta de atrativos e
participação de mercado:
 Turismo náutico, potencializado pela existência das baías e ilhas de grande
relevância ambiental e paisagística;
 Turismo de pesca, com alto potencial de inserção no mercado;
 Turismo de aventura, tendo a Ilha do Mel como destino de destaque, além de
atividades ofertadas em diversos locais como cicloturismo, montanhismo, trekking,
rafting e cascading;
 Ecoturismo, segmento praticamente consolidado com alta participação no
mercado;
 Turismo de praia e sol, consolidado nos municípios de Matinhos, Guaratuba, Pontal
do Paraná e Paranaguá (Ilha do Mel);
 Turismo cultural, fundamentado sobretudo nos atrativos localizados nos centros
históricos, na gastronomia e nos eventos;
 Turismo religioso, que possui relevância regional com eventos que contam com a
participação da comunidade local e regional;
 Turismo técnico científico, com atrativos como o Museu de Arqueologia em
Paranaguá, o Centro de Estudos do Mar em Pontal do Paraná, e a Reserva
Romanetto, em Morretes;
 Turismo de negócios e eventos, ainda pouco desenvolvido na região.
O PDITS define eixos potenciais para o mercado turístico do Litoral Paranaense, cujo
processo de construção incluiu informações relativas à integração física; à semelhança
das características dos bens socioambientais; à oferta de serviços e equipamentos; à
oferta de atrativos turísticos; aos segmentos-meta de demanda; e ao estudo de
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segmentação turística atual e potencial apresentada anteriormente que culminaram na
definição dos seguintes eixos potenciais:
1. Redes do litoral: visa promover a sustentabilidade do turismo nas praias;
2. Caminhos da história: busca promover o uso sustentável do patrimônio histórico
cultural;
3. Baía Caiçara: visa à valorização do diferencial do litoral paranaense por meio da
equação entre turismo e proteção do meio ambiente; e
4. Serra do Mar: visa fortalecer o segmento de ecoturismo, vinculado aos atrativos
prioritários localizados na região da Serra do Mar.
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A figura a seguir especializa as áreas de abrangência de cada um desses eixos.
Figura 5: Segmentos Prioritários e Eixos Temáticos

Fonte: FAUEPG (2010)
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3.1.1.5 Plano de Manejo da APA de Guaratuba
O Plano de Manejo da APA de Guaratuba, no item que trata da apresentação das zonas,
traz um conjunto de fichas técnicas para as unidades de gestão que, além de uma breve
caracterização e da indicação dos objetivos específicos e diretrizes, contém uma relação
de usos permitidos, permissíveis e proibidos para cada uma destas unidades.
Figura 6: Zoneamento da APA de Guaratuba

Fonte: Plano de Manejo da APA de Guaratuba (2003)
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3.1.1.6 Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZPO do Porto de Paranaguá
O PDZPO, no item relacionado ao Plano de Zoneamento, apresenta o Zoneamento
Futuro do Porto de Paranaguá, considerando um horizonte de 20 anos.
Figura 7: Zoneamento Futuro do Porto de Paranaguá

Fonte: PDZPO (2012)

Entre as áreas de expansão portuárias identificadas no Plano, as de Embocuí, próximo
ao Porto de Paranaguá, e de Pontal do Paraná, em Pontal do Sul, têm sido objeto de
projetos privados e de procedimentos de licenciamento.
Figura 8: Áreas de expansão portuária

Embocuí

Pontal do Paraná

Fonte: PDZPO (2012)
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O PDZPO remete ainda ao Plano Diretor de Paranaguá que vinculou, de acordo com o
Plano, em seu conceito de desenvolvimento físico-territorial as necessidades tanto da
área primária como na área adjacente ao porto. Nesse sentido, o Plano Diretor define
três zonas distintas e complementares:
 ZIP – Zona de Interesse Portuário;
 ZIEP – Zona de Interesse para Expansão Portuária;
 DEZ – Zona de Desenvolvimento Econômico.
Figura 9: Zonas de intervenção e apoio definidos no Plano Diretor

Fonte: PDZPO (2012)
Figura 10: Detalhe do mapa de zoneamento de Paranaguá

Fonte: Plano Diretor de Paranaguá
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3.1.1.7 Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea
O Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea traz, no seu Produto 5 – Diagnóstico de Uso e
Ocupação do Solo, o que talvez seja o mapa mais atualizado do uso do solo da região. O
mapeamento considerou as classes definidas pelo Manual Técnico de Uso da Terra do
IBGE, e nesse sentido contribui para a qualificação das informações relacionadas às
áreas antropizadas no meio rural (agricultura temporária, agricultura permanente,
pastagem e silvicultura).
O documenta informa que a agropecuária ocupa pouco mais de 4% da área mapeada, o
que reflete, de acordo com o plano, o baixo potencial agrícola e a diversidade e
fragilidade ambiental da região, que dificultam o uso agropecuário do território regional.
Figura 11: Mapa de uso e ocupação do solo

Fonte: Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea (2018)
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3.1.2 Fatores que condicionam a proposta de Macrozoneamento
3.1.2.1 Comunidades tradicionais
Em toda a região do litoral há um número surpreendente de comunidades tradicionais,
cujas relações de pertencimento territorial e modos de subsistência são atreladas
diretamente ao meio ambiente. Essas comunidades já foram em grande parte
espacializadas, como apresentado no Mapa Comunidades.
É fundamental a complementação da identificação e localização das comunidades, bem
como a elaboração da cartografia social das mesmas. Como recomenda a Carta de
Matinhos, deve-se considerar “que os Territórios Tradicionais Caiçaras não são espaços
delimitados por uma geopolítica, mas são territórios de reciprocidade, compadrio e
parentesco e assim devem ser considerados nos planos de desenvolvimento”.
Já existem iniciativas nesse sentido, como as realizadas pelo Instituto de Terras,
Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG), pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), pelo
Movimento dos Pescadores Artesanais do Paraná (MOPEAR) para a Vila de Superagüi, e
pela Coordenadoria Regional da Bacia Litorânea (CRBL), para a comunidade do Maciel.
Figura 12: Cartografia Social da Vila de Superagüi

Fonte: MOPEAR, 2010
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“Vale salientar que na cartografia cruzada entre unidades de conservação e povos
tradicionais, muitos desafios se mostram latentes: relações entre sistemas oficiais e
locais, compreensão da natureza e da necessidade de escuta do saber tradicional dos
povos que habitam o território, a ampla discussão política sobre o direito ao ambiente
e a valorização da experiência e da tradição como elementos constitutivos do processo
de conservação e uso sustentável dos recursos naturais” (GOMES, GOMES e NONATO
JUNIOR, 2016).

3.1.2.2 Unidades de conservação
Atualmente cerca de oitenta e dois por cento do território do Litoral do Paraná é
delimitado em Unidades de Conservação, sendo 29% de proteção integral e 53% de uso
sustentável, o que faz com que a proteção ambiental seja a principal tipologia de uso do
solo, especialmente nas zonas rurais.
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Figura 13: Áreas com restrições ambientais (Unidades de Conservação)

Fonte: os autores
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Figura 14: Unidades de conservação

Fonte: os autores
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Além das unidades de conservação em si deverão ser observadas as zonas de
amortecimento (ZA) das mesmas, como as que já se encontram regulamentadas, da
ESEC da Ilha do Mel, da ESEC do Guaraguaçu, do Parque Estadual do Rio da Onça e do
Parque Estadual da Ilha do Mel.
Figura 15: Zonas de amortecimento

Fonte: os autores
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3.1.2.3 Áreas rurais antropizadas
Nas zonas rurais uma parte significativa das áreas antropizadas se encontra dentro das
APAs de Guaratuba e Guaraqueçaba, concentradas nas seguintes regiões:
 Na porção sul da Estrada da Limeira (estrada não pavimentada em condições
precárias, que coincide com o traçado projetado para a BR-101), em área da APA
Estadual de Guaratuba;
 No Vale do Gigante, em Antonina (ao longo da PR-340), em área da APA de
Guaraqueçaba;
 Na área de Tagaçaba (ao longo da PR-405) e outras localidades mais interiorizadas
em Guaraqueçaba, em área da APA de Guaraqueçaba e de algumas RPPNs;
 Na porção norte da Rodovia Alexandra-Matinhos (PR-508), em área da APA Estadual
de Guaratuba e Zona de Proteção de Mananciais (ZEE-PR Litoral); e
 Em Morretes, ao longo das rodovias BR-277, PR-411 e PR-408.
Propõe-se que o macrozoneamento espacialize e incorpore essas zonas de uso
agropecuário, indicando a forma de desenvolver e integrar as mesmas na estratégia de
sustentabilidade. As áreas com atividades produtivas em áreas rurais que coincidem
com territórios delimitados em unidades de conservação estão sujeitas às
regulamentações de seus planos de manejo. Isso já ocorre na APA de Guaratuba, que
identifica no seu Plano de Manejo duas áreas produtivas, que são:
 A Zona de Uso Agropecuário A1 – Cubatãozinho, onde se localizam as comunidades
de Limeira, Ribeirão Grande, Cubatãozinho, Rasgado, Rasgadinho e Taqauruvu;
 A Zona de Uso Agropecuário A2 – Cubatão, na qual se encontram as comunidades
de Cubatão, Vitório, Sítio Pai Paulo, Caovi e São João Abaixo.
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Figura 16: Zonas de uso agropecuário de Cubatãozinho e Cubatão

Fonte: Plano de Manejo da APA de Guaratuba

Além da regulamentação destas zonas, o Plano de Manejo da APA de Guaratuba
apresenta propostas de desenvolvimento convergentes para com os propósitos do PDS
Litoral, tais como: (i) implantação de cadastro rural (regularização); (ii) conservação, uso
e manejo de sítios arqueológicos (iii) agroecologia e agricultura orgânica; e (iv) turismo
sustentável. Entre os usos permissíveis o Plano de Manejo aponta para a possibilidade
da implantação de pequenas agroindústrias, alternativa importante para essas regiões.
A imagem a seguir indica de forma aproximada a localização da Zona de Uso
Agropecuário 1 (Cubatãozinho) e da Zona de Uso Agropecuário 2 (Cubatão).
Figura 17: Zonas de uso agropecuário

Unidades de conservação
Zona de uso agropecuário (Cubatãozinho)
Estrada da Limeira

Zona de uso agropecuário (Cubatão)

Fonte: Plano de Manejo da APA de Guaratuba

62

63

64

A APA de Guaraqueçaba abriga várias áreas e comunidades voltadas à produção
agropecuária, tanto no município de Antonina como no de Guaraqueçaba. Diferente da
APA de Guaratuba, o Plano de Manejo da APA de Guaraqueçaba apresenta um
zoneamento com viés ambiental, que não identifica os diferentes usos existentes nem
define parâmetros de uso e ocupação do solo.
Como esses parâmetros são definidos pelo Plano de Manejo da APA, se faz necessária a
revisão ou complementação desse plano de forma a identificar as zonas de uso
agropecuário e as regulamentações correspondentes, a exemplo do que acontece no
Plano de Manejo de Guaratuba. Uma vez realizada essa espacialização, tais zonas
poderão ser incorporadas ao macrozoneamento do litoral paranaense.
Figura 18: Áreas antropizadas, comunidades e unidades de conservação

Áreas antropizadas

PR 405

Unidades de conservação

Fonte: os autores

Os eventos participativos (oficinas e audiências públicas) apontaram para conflitos entre
as unidades de conservação e as comunidades. Além de estarem localizadas dentro de
uma APA, o que por si só já traz diversas restrições, a proximidade entre as comunidades
e as unidades de conservação de proteção integral potencializa esses conflitos.
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Outro tema recorrente nos eventos participativos trata da precariedade da estrada que
dá acesso à sede municipal de Guaraqueçaba e a diversas comunidades, a PR 405, bem
como das estradas vicinais, além da necessidade de qualificação do transporte
hidroviário. De modo geral entende-se que estradas mais adequadas e bem conservadas
facilitariam o escoamento da produção rural e o acesso a equipamentos de saúde e
educação, assim como o acesso de visitantes e turistas aos inúmeros atrativos existentes
e por formatar, permitindo maior eficiência na implementação de possíveis programas
de apoio à produção agroecológica, escoamento e comercialização dos produtos, de
apoio a pequenas agroindústrias, da implantação de agroflorestas, de fortalecimento do
turismo em seus diversos segmentos, entre outros, revigorando as comunidades
existentes.
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3.1.2.4 Áreas urbanas e áreas rurais
Os perímetros urbanos definem as áreas urbanas e de expansão urbana nos municípios,
sendo, portanto, o restante do território composto por áreas rurais. 3
Figura 19: Áreas urbanas e rurais

Fonte: os autores

3 Alguns planos diretores, como os que estão sendo revisados ou os que estão em discussão judicial, poderão vir a

ter seus perímetros urbanos alterados.
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Em alguns municípios há sobreposição dos perímetros urbanos com unidades de
conservação de proteção integral. Isso ocorre em Guaratuba, em Paranaguá e em
Matinhos, cujas áreas urbanas estão parcialmente sobrepostas com o Parque Estadual
do Boguaçu, com o Parque Estadual do Palmito e com o Parque Estadual Rio da Onça,
respectivamente. Observa-se ainda no mapa a seguir a sobreposição territorial entre o
perímetro urbano de Pontal do Paraná e a Terra Indígena Sambaqui.
Figura 20: Sobreposição de perímetros urbanos, UCs e terra indígena

Sobreposição do perímetro
urbano com UC de proteção
integral

Sobreposição do perímetro
urbano com terra indígena
Sambaqui

Sobreposição do perímetro
urbano com UC de proteção
integral

Sobreposição do perímetro
urbano com UC de proteção
integral

Fonte: os autores
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Os perímetros urbanos de Matinhos e de Pontal do Paraná se sobrepõem com as Zonas
de Amortecimento do Parque Estadual do Rio da Onça e da Estação Ecológica do
Guaraguaçu, respectivamente. Esses

aspectos

e

suas consequências serão

desenvolvidos em maior detalhe nos itens subsequentes.
Figura 21: Sobreposição de perímetros urbanos com zonas de
amortecimento das unidades de conservação integral
Fonte: os autores

Sobreposição do perímetro urbano com
zona de amortecimento

Sobreposição do perímetro
urbano com zona de
amortecimento
Zona de amortecimento da
ESEC do Guaraguaçu
Sobreposição do perímetro
urbano com zona de
amortecimento

Fonte: os autores
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A Zona de Expansão para UCs de Proteção Integral (ZEE-PR Litoral) prevê a ampliação
das áreas protegidas localizadas entre a PR 407 e o mar. Esse acréscimo consistiria na
incorporação de uma faixa de terras paralela à PR 407, localizada entre as unidades de
conservação já existentes e a Zona de Desenvolvimento Diferenciado (ZEE-PR Litoral),
bem como em uma área localizada a leste do Rio Guaraguaçu.
Esta última área está sobreposta com a quase totalidade da Terra Indígena Sambaqui,
como delimitada pela Funai em portaria, o que deverá ser levado em conta na definição
do tipo de unidade de conservação que poderá ser criado para a área em questão, ou,
ainda, a possibilidade da criação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral
que exclua a terra indígena, visto que uma sobreposição poderia criar conflito com o uso
do solo pela etnia Mbya Guarani.
Figura 22: Sobreposição de terras indígenas com a Zona de
Expansão de UCs de Proteção Integral (ZEE-PR Litoral)

Área de ampliação das unidades de
conservação
Unidades de conservação existentes
Terras indígenas
Faixa de ampliação das unidades de
conservação

Fonte: os autores
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3.1.2.5 Ajuste do perímetro urbano em Pontal do Paraná
O calado natural existente na Ponta do Poço, em Pontal do Sul, faz com que essa região
seja de grande interesse para atividades portuárias, tendo sido incluída como uma das
áreas de expansão portuária no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – DPZPO do
Porto de Paranaguá e nos planos diretores municipais de Pontal do Paraná.
Figura 23: Áreas de expansão portuária

Fonte: PDZPO (2012)
Figura 24: Mapa de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano de Pontal do Paraná - 2007

Fonte: PARANACIDADE, 2019.
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No Plano Diretor Municipal em vigor, o atual perímetro da Zona Especial Portuária (ZEP),
do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, que é muito semelhante ao da Zona de
Desenvolvimento Diferenciado (ZEE-PR Litoral), confirma esse interesse e prevê a
implantação de atividades portuárias, industriais e de logística.
Figura 25: Localização da ZEP em Pontal do Paraná

Fonte: Plano Diretor de Pontal do Paraná
Figura 26: Detalhe do ZEE-PR Litoral

Fonte: ZEE-PR Litoral (2015)

A quase totalidade da ZEP de Pontal do Paraná encontra-se dentro da zona de
amortecimento da ESEC do Guaraguaçu, o que traz as restrições ambientais e de uso do
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solo previstas na legislação ambiental e no plano de manejo desta unidade de
conservação. Além disso a Lei do SNUC estabelece que áreas rurais existentes em uma
zona de amortecimento de unidade de proteção integral, uma vez formalizada, não
podem ser transformadas em áreas urbanas.
Figura 27: Sobreposição do perímetro urbano com zona de amortecimento

Fonte: Os autores

Nesse sentido recomenda-se que, por ocasião da revisão do Plano Diretor Municipal de
Pontal do Paraná, os aspectos acima relacionados sejam considerados na redefinição do
perímetro urbano e do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.
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3.1.2.6 Zona de Desenvolvimento Diferenciado (ZEE-PR Litoral) ao longo da PR 407
No entendimento do PDS Litoral o crescimento portuário, retroportuário e logístico de
Paranaguá deveria concentrar-se preferencialmente no corredor entre a BR 277, o atual
Porto de Paranaguá e as áreas de interesse de expansão portuária mais próximas, como
a área de Embocuí, com as salvaguardas ambientais e sociais pertinentes, consolidando
usos já existentes ou previstos no zoneamento municipal e no Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento – DPZPO do Porto de Paranaguá.
Como alternativa ao projeto existente de duplicação da PR 407 sugere-se uma ligação
entre esta rodovia e a PR 508, uma rodovia já duplicada. Esse itinerário alternativo de
acesso a Pontal do Paraná contribuiria para afastar o tráfego sazonal dos acessos de
Paranaguá e do seu porto. Isso permitiria economizar o custo de duplicação da PR 407
e diminuiria a pressão da ocupação ao longo deste corredor, cujas áreas lindeiras ainda
se encontram comparativamente melhor preservadas. Por outro lado, a ligação sugerida
atravessaria a bacia do rio Guaraguaçu, em região ambientalmente sensível de mata
atlântica.
Considerando que, como comentado no item anterior, áreas rurais existentes em uma
zona de amortecimento de unidade de proteção integral, uma vez formalizada, não
podem ser transformadas em áreas urbanas, sugere-se que a definição de usos para as
áreas da ZDD abrangidas pela Zona de Amortecimento da ESEC do Guaraguaçu leve em
consideração os aspectos a seguir:
 A existência das zonas de proteção previstas pelo ZEE-PR Litoral no entorno ou nas
proximidades da rodovia, tais como a Zona de Proteção dos Mananciais e a Zona de
Expansão para UCs de Proteção Integral;
 A importância de promover a proteção da bacia do rio Guaraguaçu, um rio de
planície ainda bem preservado;
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 A possibilidade de criar corredores ecológicos entre as áreas de proteção ambiental
(Zona de Preservação dos Mananciais e Zona de Expansão para UCs de Proteção
Integral) e o Parque Saint Hilaire e a APA de Guaratuba.

Figura 28: Detalhamento das áreas da ZDD ao longo da PR 407

Zona de expansão
para UCs

Consolidação urbana
Proteção ambiental

Zona de proteção
dos mananciais

Corredor ecológico

Ligação PR 508 / PR 407
Proteção da bacia
do Guaraguaçu
Parque
Saint Hilaire

Fonte: Os autores, com base em ZEE-PR-Litoral (2016).
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3.1.2.7 Faixa urbana contínua ao longo da orla marítima
Em um estudo que trata das aglomerações urbanas no Paraná, elaborado pelo Serviço
Social Autônomo Paranacidade (PARANACIDADE), os municípios de Guaratuba,
Matinhos e Pontal do Paraná são identificados como uma das dezesseis aglomerações
paranaenses não inseridas em região metropolitana e, entre estas, uma das cinco com
nucleação dividida, ou seja, é indistinta a polarização entre os municípios que as
integram.
O estudo destaca a alta taxa de crescimento dos três municípios (período 2000 – 2010)
e a forte intensidade absoluta do movimento pendular do Arranjo, além do fato de a
mancha urbana ser contígua. A pressão pela expansão urbana resultante deste
crescimento e as restrições impostas pelas condicionantes ambientais do entorno
urbano têm provocado conflitos nos três municípios.
A definição do uso e ocupação do solo urbano é prerrogativa municipal, o que faz com
que as propostas relacionadas a este tema, apresentadas neste documento, devam ser
vistas como recomendações do PDS Litoral para os municípios a serem consideradas por
ocasião da revisão dos seus planos diretores.
Deverá ser avaliada pelos municípios a inclusão, nos perímetros urbanos, das áreas da
Zona de Desenvolvimento Diferenciado (ZEE-PR Litoral) indicadas ao longo da faixa
urbana, onde isso ainda não ocorre, levando em consideração as condicionantes e as
restrições ambientais existentes, como as relacionadas à Lei da Mata Atlântica e às zonas
de amortecimento das unidades de conservação, especialmente as relacionadas à ESEC
do Guaraguaçu e ao Parque Estadual do Rio da Onça e Parque Estadual do Boguaçu.
A rodovia PR 412, no seu trecho entre a região central de Matinhos e Pontal do Sul, é o
principal eixo viário que interliga a ocupação urbana existente. Ao longo do seu trajeto,
e com maior intensidade no trecho localizado entre a PR 407 e Pontal do Sul,
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concentram-se atividades comerciais e de prestação de serviços. Apesar de ser uma
rodovia estadual, a PR 412 apresenta características urbanas na maior parte do seu
percurso, com congestionamentos significativos na temporada de verão.
A implantação de alternativas viárias para o tráfego de passagem facilitaria o
deslocamento entre os municípios de Matinhos e Pontal do Paraná e permitiria a
delimitação das áreas urbanas de forma mais clara em alguns trechos.
Para o trecho norte, entre a PR 407 e Pontal do Sul, o traçado da alternativa viária seria
semelhante ao projeto já existente. Apesar de esta estrada ser uma reivindicação antiga,
dadas as características cada vez mais urbanas da PR 412 e os congestionamentos
frequentes neste trecho, ela é polêmica por atravessar uma região de mata atlântica e
por integrar a infraestrutura logística relacionada à implantação do Porto de Pontal e o
complexo logístico e portuário previsto em Pontal do Sul, que são investimentos
públicos e privados que dividem as opiniões dos atores que acompanham a elaboração
do PDS Litoral. Nesse sentido, é fundamental o estudo de novas alternativas que buscam
uma solução de consenso em relação ao traçado e características da estrada.
Para o trecho sul, propõe-se uma ligação da PR 407 com a PR 508 como alternativa ao
projeto atual de duplicação da PR 407. Essa ligação atravessa uma área de grande
sensibilidade ambiental na bacia do Guaraguaçu, e deverá apresentar soluções de
traçado e de engenharia sustentáveis visando o menor impacto possível.
Com a implantação desses dois trechos viários destinados ao tráfego de passagem a
atual PR 412 poderia ser requalificada como uma avenida urbana, com prioridade para
o transporte coletivo, ciclovias e circulação de pedestres, com tratamento paisagístico,
iluminação pública e calçadas adequadas, onde se permitiriam usos comerciais e de
serviços de pequeno e médio porte e maior adensamento populacional. A produção de
habitação de interesse social, a localização de equipamentos públicos e outras
estruturas de interesse coletivo estariam, preferencialmente, localizados ao longo desse
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eixo de estruturação urbana, conciliando assim as principais diretrizes de transporte
coletivo, sistema viário e uso do solo.
O eixo de estruturação urbana deveria ter tratamento homogêneo nos municípios de
Matinhos e Pontal do Paraná. Como recomendação para a revisão dos planos diretores
municipais sugere-se prever o escalonamento das edificações entre o eixo urbano e a
orla marítima, de forma a favorecer a paisagem urbana e a circulação do ar. A
implantação de uma ciclovia e via para pedestres ao longo das praias, em continuação à
Orla de Matinhos, é mais uma recomendação a ser considerada na revisão dos planos
diretores.
O mapa de Vulnerabilidade da Costa à Mudança Climática e Áreas de Risco (ver item 3.5
Áreas Vulneráveis à Mudança Climática) nos mostra que há sobreposição da maior parte
da faixa urbanizada com as áreas indicadas como sendo de alta e muito alta
vulnerabilidade costeira. As áreas de muito alta vulnerabilidade localizam-se
principalmente nos dois extremos da faixa – ao sul, no município de Guaratuba, e a
norte, no município de Pontal do Paraná.
Nesse aspecto, outra recomendação para a revisão dos planos diretores municipais é a
de levar em consideração as vulnerabilidades identificadas ao estabelecer os usos e
parâmetros urbanos, especialmente os que determinam densidades urbanas, sobretudo
nas áreas indicadas como sendo de muito alta vulnerabilidade.
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Figura 29: Ocupação urbana ao longo da orla marítima

Estrada paralela
Avenida urbana

Ligação PR 508-PR 407

Avenida urbana

Fonte: os autores
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3.1.2.8 Indicação de áreas industriais e de logística em Paranaguá
Um dos principais vetores mais recentes do crescimento urbano de Paranaguá deu-se
ao longo da Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto e suas extensões, fazendo com que
a ocupação urbana já tenha ultrapassada a rodovia estadual PR 407. A construção de
um viaduto na rodovia para facilitar a integração entre as áreas urbanas e a construção
de um shopping constituem indicativos desta consolidação urbana. As unidades de
conservação existentes no entorno e as restrições ambientais limitam, no entanto, o
crescimento urbano nesta região.
As atividades portuárias e as áreas retroportuárias têm ocupado progressivamente a
face norte da cidade, na sua frente com a Baía de Paranaguá. A possível expansão
portuária para a região do Embocuí confirmaria essa tendência, sendo necessária
atenção aos aspectos sensíveis existentes – como áreas ambientais, vegetação de
restinga em estágio avançado, sítios arqueológicos, comunidades próximas e área de
manancial futuro, entre outros. A região localizada a norte da rodovia BR 277, entre
Alexandra e o rio Emboguaçu, constitui um complexo mosaico de áreas destinadas à
proteção e recuperação ambiental (Ilha dos Currais e futuro Parque das Cavas), ao uso
urbano (em Alexandra e na margem oeste do rio Emboguaçu), e ao desenvolvimento
econômico (ao longo da BR 277 e da antiga estrada Paranaguá – Alexandra.
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Figura 30: Indicação de áreas industriais e de logística em Paranaguá

Áreas portuárias
e retroportuárias
Expansão portuária
Expansão usos econômicos
e de logística
Alexandra

Fonte: os autores

O Plano Diretor de Paranaguá identifica, no seu zoneamento de uso e ocupação do solo,
estes usos predominantes. Para o Porto de Paranaguá e a área urbana de entorno foi
definida a Zona de Interesse Portuário (ZIP). Essa zona é complementada pelo Setor
Especial do Corredor Ferroviário (SECF) e o Setor Especial do Pátio Ferroviário (SEPF),
ambas localizadas ao longo do acesso ferroviário. Como possível área de expansão do
porto o Plano Diretor incluiu a Zona de Interesse para a Expansão Portuária (ZIEP), na
região do Embocuí. Ao longo da BR 277 e da estrada antiga para Alexandra localiza-se a
Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE), para atividades industriais e de logística.
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Figura 31: Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo de Paranaguá

Fonte: Plano Diretor de Paranaguá

O acesso rodoviário para a área de expansão portuária do Embocuí poderá ser feito a
partir da Estrada Velha Alexandra-Paranaguá, como está previsto no Plano de
Mobilidade de Paranaguá, ou então com novo traçado a partir da BR 277. A ampliação
da atividade portuária em Paranaguá poderia estar condicionada à implantação da nova
ferrovia, o que contribuiria para a redução do tráfego de caminhões.
3.1.2.9 Caiobá (Matinhos) e Guaratuba
A região da orla compreendida entre o centro de Matinhos e a divisa estadual com Santa
Catarina apresenta poucas alternativas viárias para o tráfego de passagem, e as que
existem têm, em grande parte, restrições em relação à sua capacidade e seu traçado e
ao seu entorno.
Em ambos os extremos os prolongamentos das rodovias (Alexandra-Matinhos e GaruvaGuaratuba) atravessam áreas urbanas densamente ocupadas, como acontece entre o
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centro de Matinhos e Caiobá, a norte, e na região central de Guaratuba, a sul. As
vulnerabilidades ambientais e as restrições de capacidade se acentuam no trecho da PR
412 situada entre Caiobá e o terminal de embarque do ferry.
Dadas essas características, a proposta de construção de uma ponte sobre a Baía de
Guaratuba, que apresenta vantagens importantes, traz também riscos. Entre as
vantagens, a mais óbvia consiste na maior facilidade e rapidez de deslocamento da
população entre os municípios costeiros, reduzindo tempos de viagem para trabalho e
estudo, entre outros. Por outro lado, a construção de uma ponte sobre a Baía de
Guaratuba traria impactos ambientais e paisagísticos, e resultaria em uma possibilidade
da redução do percurso para a movimentação de cargas entre o Porto de Paranaguá e o
sul do Brasil e criaria uma importante alternativa de acesso ao Porto de Paranaguá, que
atualmente conta com um único acesso rodoviário, a BR 277.
Esse movimento de caminhões atravessaria áreas urbanas consolidadas em Guaratuba
e Matinhos, causando impactos significativos (e já conhecidos, dada a referência de
Paranaguá). Seria necessário adequar as estradas e vias urbanas ao tráfego esperado e
fazer ajustes em relação ao uso do solo ao longo do percurso. Um dos argumentos
colocados em relação a essa possibilidade é o de que se poderia proibir o tráfego pesado
pela ponte, mas há que se considerar a possibilidade da reversão ou atenuação dessa
proibição.
A construção da ponte de Guaratuba deveria estar condicionada à implantação de uma
alternativa rodoviária interligando Garuva com a BR 277, no traçado previsto para a BR
101, ao longo da Estrada da Limeira. Entende-se que qualquer obra de maior porte,
como as ferrovias e rodovias, precisa de cuidados especiais na região do litoral, tanto no
seu traçado como nas soluções e tecnologia adotadas. Isso se aplica tanto à sugestão da
pavimentação do acesso a Guaraqueçaba como a possíveis alternativas rodoviárias na
região do litoral paranaense. Há referências nacionais e internacionais nesse sentido,
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como, por exemplo, a segunda pista da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, e a
Oresund Link, que liga a Dinamarca à Suécia.
Figura 32: Alternativas rodoviárias

Ligação Garuva – BR 277

Ponte sobre a Baía de Guaratuba

Fonte: os autores
Figura 33: Exemplos de boas práticas para rodovias

Fonte: os autores

A área da APA de Guaratuba localizada dentro do perímetro urbano, entre o Parque
Estadual do Boguaçu e a ocupação urbana existente, poderia ser de ocupação urbana
orientada, de baixa densidade, com usos de baixo impacto ambiental, e em acordo com
o Plano de Manejo da APA.
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3.1.2.10 Projetos de infraestrutura e logística em debate
O macrozoneamento é também influenciado pelo resultado do debate relacionado aos
principais projetos de infraestrutura e logística existentes e propostos para o litoral
paranaense pelo poder público. É fundamental que esse debate seja realizado dentro
de uma visão de conjunto, pois “quando se trata de um território, conceito que poderia
ser traduzido como a vida concreta, na forma com que ela se dá – dinâmica, plena de
contradições, intersecções e disputas – os problemas são sistêmicos, assim como as
possíveis soluções” (FGVces, 2018).
As experiências nacionais de inserção de empreendimentos de infraestrutura vêm
demonstrando a necessidade dessa visão de conjunto, em um processo de
planejamento territorial, “de modo que os territórios não sejam tratados apenas na
perspectiva dos impactos negativos que sofrem ou mesmo das oportunidades restritas
à instalação e à operação dos empreendimentos, mas como lócus dotados de vocações
prévias e visões de futuro diversas que demandam ações complexas em direção ao
desenvolvimento, de forma que possa ser reconhecido local e regionalmente como tal”
(FGVces, 2018) .
Os principais temas de discussão, dos quais alguns já foram comentados nos itens
anteriores, são:
PR 405 (acesso para Guaraqueçaba)
Proposta de implantação de estrada parque, prevendo os cuidados ambientais
necessários. Aparentemente há consenso quanto à importância da estrada, mas ainda
restam dúvidas quanto ao seu formato, como a pavimentação, elementos de
estabilização de taludes e de encostas com desenho ecológico, manejo de águas
pluviais, entre outros.
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PR 340 (novo acesso a Antonina)
O PDS Litoral propõe que não sejam feitas ampliações ou outras ações que promovam
o crescimento do Porto de Antonina, que se busquem alternativas econômicas para
Antonina no médio e longo prazo e que se estude a possibilidade da reconversão dos
espaços e estruturas portuárias para outros usos. Uma possibilidade é o fortalecimento
de atividades náuticas, marinas, escolas de vela e canoagem, entre outros. Nesse caso,
a construção da PR 340 deixaria de ser prioritária, podendo ser substituído por
contornos rodoviários em Morretes e Antonina, como propõe o Plano.
Nova descida Ferroviária da Serra do Mar
É um projeto fundamental, com alto investimento. A expansão prevista das atividades
portuárias em Paranaguá torna a implantação da nova ferrovia ainda mais importante,
pois contribuiria para reduzir o número de caminhões e a subsequente pressão sobre a
área urbana de Paranaguá.
Requalificação dos acessos a Paranaguá
Esses acessos serão ainda mais importantes se for confirmada a expansão portuária para
Embocuí. O PDS Litoral propõe a concentração das atividades portuárias e logísticas em
Paranaguá, com a expansão portuária em Embocuí e a destinação da faixa ao longo da
BR 277 (Zona de Desenvolvimento Econômico) para atividades logísticas e
retroportuárias.
Duplicação da PR 407 (acesso a Pontal do Paraná)
Para aumentar a capacidade viária do acesso a Pontal do Paraná a partir da BR 277 há
duas alternativas possíveis, que são: (i) duplicação da PR 407; e (ii) a ligação da PR 508
com a PR 407. A primeira alternativa parece ser a mais lógica, mas há pelo menos dois
argumentos contrárias a esta opção – a rodovia atravessa uma região de mata atlântica
comparativamente bem preservada, e a duplicação estimularia a ocupação de suas
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áreas lindeiras, contribuindo para a fragmentação das unidades de conservação. A
segunda alternativa faz uso de uma rodovia já duplicada (PR 508) mas depende de uma
nova ligação entre esta rodovia e a PR 407, que atravessa uma área ambientalmente
sensível, de mata atlântica, na bacia do rio Guaraguaç, e apresenta conflitos com o ZEE
e o Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea. As soluções de engenharia e de traçado da
rodovia deverão ser feitas de forma a impedir a ocupação ao longo da mesma.
Estrada paralela à PR 412 (entre a PR 407 e Pontal do Sul)
Esta proposta permite a transformação da atual PR 412 em avenida estruturante da faixa
urbana contínua ao longo da orla marítima, com prioridade para o transporte coletivo,
implantação de ciclovias, adensamento urbano em centralidades ao longo do eixo, uso
diversificado de habitação, comércio e serviços de pequeno porte. Apesar de esta
estrada ser uma reivindicação antiga, dadas as características cada vez mais urbanas da
PR 412 e os congestionamentos frequentes neste trecho, ela é polêmica por atravessar
uma região de mata atlântica e por integrar a infraestrutura logística relacionada à
implantação do Porto de Pontal e o complexo logístico e portuário previsto em Pontal
do Sul, que são investimentos públicos e privados que dividem as opiniões dos atores
que acompanham a elaboração do PDS Litoral. Nesse sentido, é fundamental o estudo
de novas alternativas que buscam uma solução de consenso em relação ao traçado e
características da estrada.
Novo Porto em Pontal do Paraná (Pontal do Sul)
Se o Porto de Pontal vier a ser construído, as recomendações do Plano são de que sejam
aceitas apenas atividades limpas, como a movimentação de contêineres ou outras
atividades onde o risco ambiental seja menor. O Plano propõe reduzir a área da Zona
Especial Portuária (ZEP) no Plano Diretor de Pontal do Paraná, tendo em vista sua
sobreposição com a Zona de Amortização da ESEC do Guaraguaçu, a comunidade
tradicional do Maciel e as áreas de fragilidade ambiental ali existentes.
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Ponte sobre a Baía de Guaratuba
Há vantagens e riscos. Melhorar as condições de circulação na faixa urbanizada da orla
marítima é certamente a maior vantagem. O maior risco consiste no possível aumento
de tráfego pesado nesta rota, tendo como destino o Porto de Paranaguá e
eventualmente também o Porto de Pontal, causando impactos indesejados nas áreas
urbanas de Guaratuba e Caiobá (Matinhos). Uma proibição desse tipo de tráfego poderia
ser facilmente revertida.
Continuação da BR 101 no Paraná
Se a construção da ponte de Guaratuba for confirmada, deveria ser criada uma
alternativa para o tráfego de carga, que seria a ligação rodoviária entre Garuva e a BR
277, ao longo da Estrada da Limeira, traçado já previsto para a BR 101, com possível
alternativa ligando a Estrada da Limeira com a PR 508, estrada já duplicada e com boa
capacidade de tráfego. Essa ligação atravessaria uma área sensível e necessitaria de
cuidados especiais no seu traçado e tecnologia adotados. Se adotada a primeira
alternativa, a BR 101 não deveria se estender para além da BR 277.

3.1.3 Proposta de Macrozoneamento
O macrozoneamento proposto, aqui apresentado em versão preliminar para discussão,
tem como ponto de partida os regulamentos em vigor, em especial o Zoneamento
Ecológico-Econômico Litoral (ZEE-PR Litoral), bem como dialoga com outros planos já
mencionados. Nesse sentido, se propõe a ser uma releitura desses regulamentos e
planos, com as complementações, ajustes e detalhamentos pertinentes.
O macrozoneamento estabelece o ordenamento do território conforme as
características socioespaciais da região e com a finalidade de definir diretrizes para a
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ação do poder público no território, bem como servir de suporte às diretrizes e normas
de uso e ocupação do solo.
Nesse sentido também se relaciona com a “identificação e localização das zonas
funcionais (existentes e propostas) que serão necessárias para acomodar o crescimento
demográfico e econômico projetado para a área do Litoral, incluindo: áreas urbanas,
áreas de indústria/logística, zonas turísticas, instalações públicas, zonas de preservação,
áreas rurais; e instrumentos regulatórios propostos para protegê-las”, como pede o
Termo de Referência do PDS Litoral. O tema das zonas funcionais é abordado em maior
detalhe no item 3.2 Identificação e localização de zonas funcionais.
O Macrozoneamento Preliminar foi construído com a utilização de Macrozonas, Zonas
Especiais, Setores e Eixos.
Macrozona: Entende-se por macrozona as áreas do território que, em virtude de suas
características socioespaciais, possuem necessidades semelhantes e objetivos gerais
comuns para políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, ambiental e
territorial.
Zona Especial: Entende-se por zona especial as áreas do território que exigem
tratamento especial na definição de parâmetros reguladores de usos e ocupação do
solo, demandando ações diferenciadas em função de alguma especial característica
socioespacial presente na área.
Setor: Entende-se por setor as áreas do território que têm ou exigem tratamento
especial na definição de parâmetros reguladores de usos e ocupação do solo,
sobrepondo-se às macrozonas e zonas especiais para fins de alterar algum parâmetro
estabelecido para aquela parcela do território, podendo ser mais restritivo ou mais
permissivo.
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Eixo: Entende-se por eixo a faixa das áreas que acompanham as vias do sistema viário,
com necessidade de tratamento especial na definição do uso e ocupação do solo para
os terrenos com testada para o eixo.
Por se sobreporem às macrozonas, os parâmetros de um eixo, ou setor, prevalecem em
relação aos parâmetros de uma macrozona, devendo-se observar, no que for omisso, os
demais parâmetros e objetivos da macrozona. Se não houver indicação em contrário, os
parâmetros dos eixos prevalecem sobre os parâmetros de um setor, nos locais em que
houver conflito entre ambos.
Figura 34: Macrozonas, Setores e Eixos

MACROZONA 01
EIXO

SETOR

MACROZONA 02
Fonte: os autores

O Macrozoneamento aponta ainda para temas que aguardam uma futura definição, tais
como as áreas de uso agropecuário a serem demarcadas e regulamentadas por ocasião
da revisão do Plano de Manejo da APA de Guaraqueçaba, as delimitações dos territórios
das comunidades tradicionais, áreas de mananciais futuros e a possível confirmação de
novas áreas portuárias em Embocuí e Pontal do Paraná. Esses quatro temas estão
identificados como “Definições Futuras”.
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3.1.3.1 Macrozonas
a) Macrozona de Conservação Ambiental
Esta macrozona abrange o conjunto das unidades de conservação existentes e
propostas, tanto as de proteção integral como as de uso sustentável.
As áreas contidas por esta macrozona são regulamentadas pelos planos de manejo das
unidades de conservação que a compõem.
b) Macrozona Urbana Ocupada
Esta macrozona contempla as áreas urbanas ocupadas e são regulamentadas pelos
Planos Diretores Municipais. Para a definição desta macrozona, não se entrou no mérito
da situação de regularidade das ocupações existentes, fato que deve ser observado na
esfera municipal. Onde houver sobreposição com unidades de conservação de proteção
integral, prevalece a Macrozona de Conservação Ambiental.
c) Macrozona de Expansão Urbana
Esta macrozona é composta pelas áreas de expansão urbana, contidas pelos perímetros
urbanos, com as seguintes exceções:
 Onde houver sobreposição com unidades de conservação de proteção integral,
prevalece a Macrozona de Conservação Ambiental, como ocorre em Paranaguá,
Matinhos e Guaratuba;
 Em Pontal do Sul, em resultado da sugestão de revisão do perímetro urbano em
função da Zona de Amortecimento da ESEC do Guaraguaçu.
Nos municípios de Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos a Macrozona de Expansão
Urbana inclui áreas indicadas na Zona de Desenvolvimento Diferenciado (ZDD) pelo ZEEPR Litoral, observadas as restrições, ambientais e outras, existentes.
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As áreas contidas pela Macrozona de Expansão Urbana são regulamentadas pelos
Planos Diretores Municipais, devendo ser observada a legislação ambiental específica e
outras condicionantes e restrições que houver, sendo que nas áreas onde houver
sobreposição com unidades de conservação, prevalece o Plano de Manejo das mesmas.
d) Macrozona Rural
Esta macrozona é composta pelas áreas rurais remanescentes, ou seja, as que não estão
incluídas na Macrozona de Conservação Ambiental ou nas Zonas Especiais, devendo ser
observada a legislação ambiental específica e outras condicionantes e restrições que
houver.

3.1.3.2 Zonas Especiais
a) Zona Especial de Comunidade Tradicional
Composto pelos territórios formalmente demarcados e reconhecidos, relacionados a
comunidades tradicionais, que demandam ações diferenciadas em função de suas
características sócio-espaciais. Os territórios que já se encontram demarcados por
ocasião do macrozoneamento preliminar são as terras indígenas da Ilha da Cotinga,
Sambaqui e Cerco Grande.
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3.1.3.3 Setores
a) Setor das Unidades de Conservação de Proteção Integral Existentes
Composto pelas unidades de conservação de proteção integral existentes. O uso e
ocupação destas áreas é regulamentado pelos Planos de Manejo das UCs.
b) Setor de Mananciais
Composto pelos mananciais identificados no Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea
(2018). Nesse setor incidem leis de proteção dos mananciais.
c) Setor das RPPNs
Composto pelas Reservas Particulares do Patrimônio Natural. O uso e ocupação destas
áreas é regulamentado pelos seus Planos de Manejo ou de Proteção e Gestão da
Unidade de Conservação.
d) Setor das Áreas de Produção Agropecuária – Guaratuba
Consiste nas áreas de produção agropecuária localizadas dentro da APA de Guaratuba,
composto pelas Zonas de Uso Agropecuário de Cubatão e de Cubatãozinho, em
conformidade com a delimitação e a regulamentação de uso e ocupação do solo
indicados no Plano de Manejo da APA de Guaratuba
e) Setor Portuário 1
Este setor consiste em áreas portuárias e de interesse portuário em Paranaguá. Inclui
total ou parcialmente zonas e setores definidos no Plano Diretor de Paranaguá e no
DPZO para estes usos, com ajustes onde necessário: Zona de Interesse Portuário (ZIP),
Setor Especial do Corredor Ferroviário (SECF), e Setor Especial do Pátio Ferroviário
(SEPF).
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O uso e ocupação nas áreas que compõem este setor são regulamentadas pelo Plano
Diretor Municipal de Paranaguá. As políticas públicas para este setor deverão contribuir
para a consolidação e qualificação das atividades portuárias e de logística.
f) Setor Portuário 2
Este setor consiste na área portuária de Antonina e corresponde ao Setor Portuário (SP),
definido pelo Plano Diretor Municipal, sendo por ele regulamentado. As políticas
públicas para este setor deverão apontar para a progressiva redução das atividades
portuárias e o estímulo à implantação de outros usos, tais como os voltados ao
desenvolvimento do turismo náutico e esportivo.
g) Setor de Interesse Econômico
Este setor consiste em áreas de interesse econômico e logístico:
 Plano Diretor de Paranaguá: Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE)
O uso e ocupação do solo deste setor é regulamentado pelos planos diretores
municipais.
h) Setor da Área em Litígio
Composto pela área em litígio com o Estado de São Paulo.
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3.1.3.4 Definições Futuras
Como comentado, alguns temas ou usos específicos que são importantes para o
Macrozoneamento aguardam uma futura definição, tanto na sua delimitação como na
sua regulamentação, conforme apresentado a seguir:
a) Áreas de Produção Agropecuária – Guaraqueçaba
Consiste nas áreas de produção agropecuária localizadas dentro da APA de
Guaraqueçaba, indicados de forma preliminar pelas áreas de uso agropecuário como
identificados no levantamento de uso do solo realizado pelo Plano da Bacia Hidrográfica
Litorânea, sem entrar no mérito de possíveis conflitos com unidades de conservação ou
outras restrições eventualmente existentes, a serem delimitados e regulamentados por
ocasião da revisão do Plano de Manejo da APA de Guaraqueçaba.
b) Setor de Interesse para Expansão Portuária e Logística
Se os empreendimentos portuários pretendidos em Embocuí e em Pontal do Paraná
vierem a ser implantados, esse setor consistiria nas áreas de interesse para expansão
portuária, incluindo total ou parcialmente zonas definidas nos Planos Diretores de
Paranaguá e Pontal do Paraná para estes usos, com ajustes onde necessário, devendo
ser observada a legislação ambiental específica e outras condicionantes e restrições que
houver:
 Plano Diretor de Paranaguá: Zona de Interesse para a Expansão Portuária (ZIEP);
 Plano Diretor de Pontal do Paraná: parte da Zona Especial Portuária (ZEP).
c) Comunidades Tradicionais
Consiste nas áreas ocupadas pelas comunidades tradicionais, que são identificados e
localizados por pontos no mapa a seguir, sem distinção entre os diversos tipos de
comunidades (caiçaras, indígenas, pescadores artesanais, produtores agrícolas,
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quilombolas). As comunidades que vierem a ter seus territórios definidos e validados,
por meio da adoção de uma metodologia única e compreensiva, acordada entre os
atores envolvidos, passarão a ser incorporadas, nas revisões e complementações deste
macrozoneamento, como Zonas Especiais de Comunidades Tradicionais.
d) Zona Especial de Comunidade Tradicional a Confirmar
Consiste nas comunidades tradicionais que já tiveram seus territórios demarcados e
que, após a validação dessa demarcação e da metodologia adotada, serão incorporados
na Zona Especial de Comunidades Tradicionais.
e) Setor de Mananciais Futuros
Composto pelos mananciais futuros identificados no Plano da Bacia Hidrográfica
Litorânea (2019). Nesse setor incidirão leis de proteção de mananciais.
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3.2 IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE ZONAS FUNCIONAIS
O Termo de Referência do PDS Litoral pede a “identificação e localização das zonas
funcionais (existentes e propostas) que serão necessárias para acomodar o crescimento
demográfico e econômico projetado para a área do Litoral, incluindo: áreas urbanas,
áreas de indústria/logística, zonas turísticas, instalações públicas, zonas de preservação,
áreas rurais; e instrumentos regulatórios propostos para protegê-las”.
A identificação dessas zonas funcionais faz-se necessária porque “as delimitações
administrativas ignoram – e por isso segmentam de forma artificial – realidades
ecológicas, socioeconômicas e culturais com geografias que ultrapassam e cruzam esses
espaços. Em termos de políticas públicas, o conceito de ‘região funcional’ implica quatro
ideias‐chave: uma base territorial pertinente para integrar políticas setoriais; uma
estratégia integrada de desenvolvimento; cooperação entre diferentes atores; sistemas
de governança específicos” (FERRÃO, MOURATO, BALULA E BINA, 2012).
Algumas das zonas funcionais a seguir identificadas foram incluídas na proposta de
Macrozoneamento Preliminar (ver Item 3.1) sob a forma de setores, como é o caso das
áreas

portuárias,

de

logística,

industriais

e

econômicas,

e

as

zonas

ambientais/ecológicas para preservação.

3.2.1 Áreas urbanas e rurais
As áreas urbanas e de expansão urbana são definidas pelos perímetros urbanos, sendo
o restante do território composto por áreas rurais. Entre os fatores que condicionam a
proposta de macrozoneamento (item 3.1.2), os itens 3.1.2.1 Áreas urbanas e áreas rurais
e 3.1.2.6 Ajuste do perímetro urbano em Pontal do Paraná tratam da necessidade de
adequação do perímetro urbano de alguns municípios, sobretudo nas situações onde
ocorrem sobreposições com unidades de conservação de proteção integral e terras
indígenas, como acontece nos municípios de Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaratuba.
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Figura 35: Áreas urbanas e rurais

Fonte: os autores
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3.2.2 Áreas portuárias, de logística, industriais e econômicas
O litoral conta com dois Portos, situados em Paranaguá e em Antonina, administrados
pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA).
O Porto de Paranaguá alcançou, em 2017, uma movimentação total de mais de 45
milhões de toneladas, a maioria das quais correspondem a granel sólido (72% sobre o
total). Conforme o Plano Mestre do Porto de Paranaguá, para 2030 a movimentação de
cargas projetada alcançará 80 milhões de toneladas, quase dobrando o volume atual.
O porto tem 14 berços para atendimento simultâneo de 12 a 14 navios e um berço com
dolfins na extremidade leste do cais para atracação de navios roll-on/roll-off. Possui três
píeres para acostagem: o píer de inflamáveis, de uso público, o píer de granéis líquidos
privativo da Cattalini e o píer de fertilizantes, arrendado à Fospar. O Porto de Paranaguá
conta com uma área de apoio logístico, atendida por ferrovia e rodovias, e uma série de
armazéns e galpões que compõem a zona portuária.
Para reduzir os conflitos no trânsito e as filas de caminhões na entrada da cidade e no
entorno portuário, criou-se o Pátio de Triagem, com capacidade para 1.000 caminhões
(algumas companhias que operam no porto possuem estacionamentos próprios). Hoje,
80% de toda a demanda de importação e exportação é transportada pelo modal
rodoviário, frente a 20% através do modal ferroviário.
O Porto de Antonina alcançou, em 2017, a movimentação total de mais de um milhão
de toneladas. Está localizado a noroeste da Baía de Antonina, a 17,7 km do Porto de
Paranaguá. É considerado Porto de Antonina somente os terminais ditos públicos, quais
sejam, o Barão do Teffé (público) e o Terminal Ponta do Félix (arrendado). Atualmente,
a movimentação no Porto de Antonina acontece somente no terminal arrendado da
Ponta do Félix, já que o cais do Barão do Teffé está desativado. De acordo com projeções
do Plano Mestre do Porto Antonina, estima-se que a movimentação para 2030 será de
3 milhões de toneladas.
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A APPA estuda a possibilidade da realização de diferentes trabalhos de melhoria e
expansão, dos quais destacam, entre outros, a criação de 3 novos píeres, a implantação
de um terminal para passageiros, a ampliação do pátio de triagem para aumentar sua
capacidade em 900 novas vagas. Mas o crescimento do Porto de Antonina supõe
desafios por conta das limitações derivadas da pouca profundidade do canal de acesso
e da condição dos seus acessos rodoviários, cuja melhoria requer investimentos
importantes e pode ter impactos ambientais potencialmente sensíveis.
Outras áreas portuárias em debate. Existe uma pressão crescente para implantação de
novas instalações logísticas e portuárias no litoral. O projeto mais amadurecido é o do
novo porto em Pontal, e mais recentemente surgiu a proposta de implantação de um
novo terminal em Embocuí.
 Porto Pontal: instalação de um terminal de uso privado, denominado Terminal
Portuário Porto Pontal, para movimentação e armazenagem de carga
conteinerizada. O valor de investimento foi estimado em R$ 1,5 bilhões. A
implantação do novo porto poderia ser acompanhada da instalação de um polígono
de atividades retroportuárias.
 Novo porto em Embocuí: contará com um píer de atração com sete berços
privativos com espaço para três navios full-containers na face externa e quatro
navios destinados a graneis sólidos e líquidos na face interna. O investimento
previsto é de R$ 3 bilhões.
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Propostas
Áreas para expansão logística, econômica e industrial
A área mais adequada para novos empreendimentos econômicos de médio e longo
prazo situa-se no entorno urbano de Paranaguá. O Plano Diretor de Paranaguá já
identifica zonas para uso logístico, industrial e para atividades econômicas ao longo do
corredor da BR 277. Os desenvolvimentos portuários de Paranaguá também estão
orientados para este vetor.
A delimitação de uma área para implantações logísticas e industriais com dimensões
adequadas, ligada às áreas e terminais portuários, e adequadamente servida com
infraestruturas de transporte rodoviário e ferroviário e infraestruturas tecnológicas
(dados, energia) irá representar uma forte vantagem competitiva do litoral do Paraná
em relação a outras regiões competidoras para atração de investimentos. O
desenvolvimento e a promoção de solo nesta área poderão estar acompanhados de
políticas públicas de estímulo para essa atração de novas atividades.
Outras áreas para atividades econômicas industriais nos municípios do litoral
Delimitar áreas para atividades econômicas (oficinas, pequenas manufaturas, serviços
urbanos sanitários) nos municípios do Litoral, para dar apoio às indústrias e produtores
locais e incentivar / facilitar a criação de novas atividades. O tamanho destas áreas
poderá depender de cada município, em função do porte da sua atividade econômica,
sendo suficiente não mais de 15 hectares em municípios pequenos como Morretes ou
Antonina e até 30 hectares em outros municípios como Matinhos ou Guaratuba.
Identificação de áreas de desenvolvimento estratégico
As áreas de desenvolvimento estratégico, por suas caraterísticas de dimensão, por sua
localização central ou por seus valores cênicos (por exemplo, na beira mar) ou ainda sua
proximidade a equipamentos relevantes tais como terminais de transporte ou
dependências

de

universidades,

são

especialmente

interessantes

para

o
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desenvolvimento de iniciativas “semente” que possam catalisar mudanças de
paradigma por conta do desenvolvimento econômico sustentável do litoral.
Nessas áreas propõe-se novos equipamentos com caráter estratégico para cumprir os
objetivos de desenvolvimento sustentável do Litoral. Dado o seu valor, é preciso evitar
que estes locais sejam desenvolvidos para outros usos padrão que já acontecem no
litoral, tais como desenvolvimentos habitacionais ou segundas residências.
São apresentados alguns locais:
 Paranaguá: área situada entre o Pátio de Trilhos ferroviários e o aeroporto. Poderia
acolher atividades com orientação econômica vinculadas à inovação e/ou
equipamentos de promoção econômica e inovação vinculados à logística e cadeias
de transporte global (acelerador, serviços de promoção econômica...)
 Antonina: área das antigas instalações da APPA em Barão de Teffé. Dada sua
dimensão, poderia acolher novos equipamentos vinculados ao setor turístico (hotelescola, centro de eventos, etc.) e equipamentos para a exploração da baia, assim
como outros usos terciários (comerciais e econômicos).
 Morretes: área a ser identificada na proximidade do centro turístico e histórico,
poderia acolher base de visitantes para exploração da Serra do Mar.
 Pontal do Sul: próxima à Universidade Federal e à PR-412, e situada no centro da área
urbana, pode ser um desenvolvimento para reforçar a oferta comercial, de lazer e de
equipamentos do município, e acomodar um acesso à beira mar.
 Matinhos e Guaratuba: poderiam acolher atividades de promoção econômica e
inovação vinculadas à atividade turística (acelerador de negócios, escritórios da
Unidade de Impulso), assim como outras atividades terciárias. A proximidade à
Universidade Federal pode representar uma vantagem competitiva.
 Guaraqueçaba: vinculado a atividades de produção agrícola, treinamentos em
técnicas agropecuárias, agroturismo.
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3.2.3 Zonas turísticas
As zonas funcionais para a atividade turística identificadas no Litoral e do Paraná estão
ligadas aos segmentos com maior potencial para o desenvolvimento turístico:
1. O turismo de sol e praia: Atualmente é o principal segmento turístico do litoral.
Trata-se de um segmento de uma grande sazonalidade no período estival e com
grande importância do turismo de residência. O eixo Pontal-Matinhos e Guaratuba
seguirão a ser as áreas de concentração deste tipo de turismo, se bem que o plano
visa diversificar estas áreas para outras modalidades de turismo e assim poder
reduzir a sazonalidade e incrementar a permanência dos visitantes e incrementar
as possibilidades de geração de renda.
2. Ecoturismo: É um dos segmentos estratégicos do Litoral, ainda que atualmente
esteja pouco desenvolvido. O desenvolvimento e promoção da atividade turística
em unidades de conservação com grande potencial como Guaraqueçaba,
Guaratuba, a Ilha do Superagüi e a Ilha do Mel, entre outros. A capacidade de
atração da Serra do Mar/Mata Atlântica visa desenvolver atividades e experiências
de interesse e consequentemente atrair novos segmentos de visitantes com maior
capacidade de gasto.
3. Turismo náutico: Concentrado nas baías de Guaratuba e Paranaguá. A exploração
das atividades vinculadas com o mar e o turismo náutico deve ser outro eixo
estratégico do turismo do litoral que permitirá maior chegada de visitantes.
4. Turismo histórico-cultural e religioso: Estará concentrado no eixo AntoninaMorretes-Paranaguá. O turismo histórico-cultural e religioso está atraindo um
grande número de visitantes ao Litoral. Contudo, os indicadores de visitação podem
ser aprimorados através da criação de produtos turísticos integrados que facilitem
maior permanência no litoral.
5. Turismo de base comunitária: Existem áreas do Litoral com importante presença de
comunidades tradicionais e caiçaras que estão desenvolvendo uma oferta atrativa

113

de turismo comunitário. Este tipo de turismo supõe uma oportunidade de geração
de renda para grupos mais desfavorecidos e de transmitir a riqueza da diversidade
cultural através da divulgação e promoção das tradições destas comunidades:
fandango, pesca artesanal, gastronomia, etc., e favorecer o conhecimento de
tradições e saberes. Atualmente, este tipo de turismo está sendo desenvolvido na
APA de Guaraqueçaba, na APA de Guaratuba e em Morretes, no entorno da
microbacia do rio Sagrado. A presença de diferentes comunidades em outros
pontos do Litoral pode favorecer o desenvolvimento destas iniciativas em outros
lugares.

3.2.4 Instalações públicas (incluindo saúde, educação, segurança e esporte em nível
municipal)
No que tange a produção de habitação de interesse social (HIS), ou mesmo, a produção
de habitação de mercado popular (HMP), garantindo acesso à moradia adequada para
as camadas de mais baixa renda da população - seja para atendimento do déficit
existente ou da demanda futura - é indicado que as prefeituras garantam em seus Planos
Diretores, a demarcação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) desocupadas. A
mesma demarcação deve ocorrer para áreas públicas irregularmente ocupadas e que
sejam passíveis de regularização fundiária e urbanística. Ambas modalidades de ZEIS
deverão estar presentes em áreas de consolidação ou de expansão urbanas que forem
delimitadas nos Planos Diretores.
No caso de equipamentos sociais e de espaços públicos, a atual situação financeira e
administrativa das prefeituras impede que as mesmas realizem investimentos em novas
instalações e na contratação de pessoal no curto e no médio prazos. Sem antes melhorar
e incrementar a arrecadação e a capacidade de investimentos, as administrações locais
não deverão construir novas unidades educacionais ou de saúde, nem mesmo
equipamentos de cultura, esporte e lazer. Essa situação não exime os governos locais de
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garantir em seus Planos Diretores, em especial nos setores de consolidação e de
expansão urbanas, áreas públicas para a provisão de novos equipamentos sociais, de
modo a atender não somente a demanda atual por creches e leitos hospitalares, mas
também a demanda futura por outros equipamentos que se estabelecerá na região com
a chegada de novos investimentos.
Pelo fato do PDS_Litoral se tratar de um instrumento de planejamento regional, de
caráter orientador para o planejamento urbano local, tanto as áreas de ZEIS, como as
indicativas para a construção de equipamentos sociais, não serão apontadas e
delimitadas no âmbito dos setores de consolidação e de expansão urbanas indicados no
macrozoneamento da região, devendo esse fato ficar a cargo dos próprios municípios.
Essa ação tem caráter preventivo, de modo a evitar que antes do início do processo de
revisão dos Planos Diretores, tais áreas sejam alvo de qualquer tipo de ação de
especulação imobiliária e inviabilizem seu futuro uso para fins públicos.

3.2.5 Zonas de preservação
As zonas de preservação são porções do território que apresentam características dos
ecossistemas nativos ainda bem preservadas ou em avançado estado de recuperação.
As zonas de preservação se caracterizam por apresentar cobertura de vegetação nativa
com espécies próprias do bioma da Mata Atlântica, ou características físicas e bióticas
que condicionam sua fragilidade e importância para a preservação de serviços
ecossistêmicos essenciais para a população. Portanto, trata-se de zonas que deverão ser
destinadas à preservação dos ecossistemas naturais, com vistas a garantir sua
funcionalidade ecológica e prevenir os riscos decorrentes de sua degradação.
Com esse objetivo, o planejamento territorial futuro deverá garantir a proteção das
Zonas de Preservação evitando a ocupação e degradação, direta ou indireta, que possa
ser ocasionada pelos novos usos planejados. Os processos de Avaliação de Impacto
Ambiental de novos projetos, especialmente aqueles relacionados à construção de
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novas estradas e vias de comunicação e transporte deverão considerar as Zonas de
Preservação e contemplar medidas de prevenção e mitigação dos impactos sobre essas
zonas, proporcionando soluções que maximizem a conectividade e a integração das
infraestruturas, com vistas a garantir a sustentabilidade ecológica.
Muitas das zonas de preservação se encontram dentro dos limites de Unidades de
Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável do litoral do Paraná. Porém,
muitas outras não se encontram dentro de áreas protegidas, não existindo uma
delimitação precisa da área ocupada. No entanto, o seu valor é reconhecido a nível
federal pela Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal) como Áreas de Preservação
Permanente (APP).
Na delimitação das zonas de preservação foram incluídas as seguintes zonas:
 Cursos d’água e suas faixas marginais segundo o estabelecido pelo Código Florestal;
 Zonas úmidas como lagos e lagoas, e zonas inundáveis (incluída uma faixa marginal
de 30 m em áreas urbanas e 100 metros em áreas rurais);
 Arredores de nascentes e olhos d’água até os 50 metros;
 Zonas de declividade superior a 45 graus;
 Áreas de manguezal;
 Áreas de restinga;
 Topos de morros, com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que
25 graus;
 Áreas com altitude superior aos 1.800 metros.
Para a delimitação das coberturas de vegetação foram utilizados os dados dos mapas
anuais de uso e cobertura da terra do Brasil gerados pelo projeto MapBiomas
(http://mapbiomas.org/).
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3.2.6 Desenvolvimento social em áreas informais e de baixa renda
Na etapa de contextualização do PDS_Litoral foi diagnosticado um grave problema
socioespacial que ocorre em escala regional: a migração da população rural e urbana do
Litoral Norte – famílias inteiras ou apenas os jovens – para áreas de periferia ocupadas
irregularmente em Paranaguá (cita-se, como exemplo de áreas receptoras, a Ilha dos
Valadares e as áreas de mangue adjacentes ao Porto).
Esse fenômeno migratório ocorre também em relação à população das comunidades
tradicionais, cujas consequências envolvem o enfraquecimento e eventual perda de
costumes e práticas tradicionais – sustentadas apenas em relação direta com território
onde tomam lugar. O resultado dessa dinâmica perversa são prejuízos irreparáveis para
a cultura paranaense e a concentração de população de baixa renda em áreas de alta
vulnerabilidade socioambiental e grande densidade.
Um segundo fenômeno observado é a migração para o Litoral Sul nas épocas de verão,
em busca de postos de trabalho temporários ligados ao turismo de sol e praia que não
se sustentam ao longo do restante do ano. Esse tipo de migração contribui para a
altíssima variação sazonal da densidade urbana no Litoral Sul, com impactos
consideráveis sobre a infraestrutura e serviços urbanos.
São necessárias múltiplas frentes de atuação com o objetivo de quebrar o círculo vicioso
que leva ao abandono, pela população, de seu local de origem. Nesse sentido, o Volume
2 do Produto 10 – Programas e Metas, contém diversos programas que contemplam a
melhoria e a ampliação do atendimento prestado pelos governos locais e pelo próprio
Governo do Estado a essas populações, orientados pelos princípios de desconcentração,
capilaridade, diversificação, dinamismo, valorização, inclusão e identidade.
Além da questão acima indicada, o diagnóstico do PDS_Litoral identificou o conjunto das
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), já demarcado pelos municípios, sendo este
apresentado no item 3.2.7 Identificação e Localização das Zonas Funcionais.
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3.2.7 Identificação e Localização das Zonas Funcionais
O mapa a seguir ilustra a identificação e localização das zonas funcionais propostas.
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3.3

ZONAS

AMBIENTAIS/ECOLÓGICAS

PARA

PRESERVAÇÃO

(EXISTENTES

E

PROPOSTAS)
As Zonas Ambientais de Importância Ecológica para a preservação são áreas de habitat
que, por si mesmas ou em conjunto com outras zonas com que se relacionam espacial
e funcionalmente, contribuem significativamente à produtividade, à preservação da
biodiversidade e à resiliência de um ecossistema. O manejo adequado das
características ecológicas essenciais para o funcionamento do sistema deve sustentar a
tomada de decisões sobre a gestão dessas zonas.
As Zonas Ambientais e Ecológicas podem ter diferentes níveis de restrição dos usos
produtivos e extrativistas, desde o simples monitoramento, até a proibição de um
determinado uso, de acordo com a legislação aplicável. Em qualquer caso, o manejo
dessas zonas deverá ser adaptado às características ecológicas da zona, considerando
também os aspetos socioeconômicos.
No caso de existir diferentes Zonas Ambientais de Importância Ecológica vinculadas
dentro de um grande ecossistema, no que podem estar presentes outros usos, uma ação
coletiva para gerenciar a rede pode ser a criação de uma unidade de conservação de uso
sustentável ou a ampliação das existentes, de maneira que o desenvolvimento dos usos
e atividades que acontecem fora das zonas identificadas assegurem a manutenção da
funcionalidade ecológica da rede.
Para a delimitação destas zonas foram consideradas:
 As zonas identificadas como Áreas de Preservação Permanente pela Lei Federal
12.651/2012 (Código Florestal), na medida em que os dados permitiram sua
delimitação.
 Áreas com características adequadas para a ampliação de Unidades de
Conservação: (i) área de entorno da bacia do Rio Guaraguaçu, (ii) áreas de
manguezal preservadas das marginais do estuário de Paranaguá que não são

120

incluídas em Unidades de Conservação e que, embora protegidas pela legislação
federal, são ameaçadas pelas pressões de uso sobre a zona estuarina e a expansão
urbana e industrial; (iii) a Baía dos Golfinhos, próxima à Ilha das Peças e ao Parque
Nacional de Superagüi, devido a sua importância para o ecossistema marinho e a
preservação de várias espécies de mamíferos marinhos.
 Áreas úmidas de importância para a preservação do ciclo da água e mananciais.
 Áreas de importância para a conectividade ecológica de espécies sensíveis, como
espécies ameaçadas de avifauna costeira (corredores biológicos): (i) Bacia do
Guaraguaçu-Ilha da Cotinga; (ii) Ilha do Mel-Ilha de Superagui;
 Áreas importantes para a funcionalidade ecológica e a resiliência das áreas
costeiras: remanescentes de vegetação na orla de Pontal do Paraná não ocupadas
(antigas Zonas de Proteção Ambiental delimitadas pelo Decreto Estadual
2.722/1984).
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3.4 ÁREAS VULNERÁVEIS À MUDANÇA CLIMÁTICA (EXISTENTES E FUTURAS)
O mapa representa a vulnerabilidade costeira potencial aos efeitos induzidos pelas
alterações climáticas (principalmente inundações e erosão costeira). Para o seu cálculo,
foram avaliadas as condicionantes e características dos componentes físicos e abióticos
da costa expostos aos eventos adversos indicados que os tornam mais suscetíveis aos
impactos. As variáveis físicas consideradas nesta análise foram: o relevo (elevação), o
declive e a geomorfologia do litoral.
O relevo é um dos principais fatores relacionados ao risco de inundação, estabelecendose que a faixa localizada a menos de 5 metros acima do nível atual do mar está exposta
a um alto risco de inundação. Isso é devido, principalmente, à probabilidade de que
possam acontecer marés meteorológicas de intensidade forte que, combinadas com a
maré astronômica, podem ter impactos sinérgicos graves sobre essas áreas. Este risco
diminui progressivamente à medida que a altitude média da área aumenta.
A declividade costeira está relacionada à vulnerabilidade às inundações e à potencial
rapidez no recuo da linha de costa. Assim, as áreas situadas no nível mais baixo da
planície costeira são mais vulneráveis, devido a que, em caso de inundação provocada
pelo aumento do nível do mar, a área afetada pelo evento e a velocidade de recuo do
litoral seriam maiores.
A geomorfologia está relacionada ao risco de erosão e, consequentemente, é
classificada no mapa de acordo com seu efeito sobre esse risco. As formações costeiras
com maior resistência à erosão estão localizadas nas zonas classificadas como “de
vulnerabilidade muito baixa” e “vulnerabilidade baixa. À medida que a resistência aos
efeitos erosivos aumenta, a vulnerabilidade diminui.
No que diz respeito às áreas de risco geológico identificadas no mapa, foram
incorporadas às áreas de risco de movimentos em massa identificados pelo Serviço
Geológico do Brasil (CPRM), conforme o diagnóstico feito no âmbito do projeto
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denominado “Ação Emergencial para Reconhecimento de Áreas de Alto e Muito Alto
Risco a Movimentos de Massa, Enchente e Inundação” (2015). Também foram
delimitadas as áreas costeiras com maior risco de erosão devido à sua instabilidade,
referida como a facilidade para experimentar variações da linha da costa pelos efeitos
de erosão e progradação do litoral. Assim, as faixas mais instáveis do litoral do Paraná
se localizam ao Nordeste e Sudeste da ilha de Superagüi; na entrada do canal que separa
esta ilha da Ilha das Peças; no Canal do Norte entre Ilha das Peças e Ilha do Mel; no
extremo leste de Pontal do Sul e na entrada da baía de Guaratuba (ver trabalho de
ANGULO, R.J., et al., 2002).
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3.5 ZONAS HISTÓRICAS, CULTURAIS E ARQUEOLÓGICAS PARA PRESERVAÇÃO
(EXISTENTES E PROPOSTAS)
Além do patrimônio natural do litoral, que conta com algumas paisagens consideradas
únicas e de valor inestimável, como a Serra do Mar, Área Especial de Interesse Turístico
do Marumbi, a Paisagem da Orla de Matinhos, a Ilha do Mel e a Ilha de Superagüi, já
preservadas, são consideradas para a preservação as zonas históricas, culturais e
arqueológicas representados pelos bens tombados, registrados e legalmente protegidos
como os centros históricos de Antonina, Paranaguá e Morretes e os sítios arqueológicos
pré-coloniais, representados pelos sambaquis e ocupações de grupos pré-históricos de
pescadores. Igualmente, consideram-se zonas arqueológicas para preservação o
Caminho do Itupava e o Caminho da Graciosa. No litoral existe constância da presença
do caminho histórico do Peabiru, que os Incas usavam para ir desde o litoral até a
Cordilheira dos Andes. Este caminho está sendo investigado e o seu traçado deveria
também ser preservado.
Para assegurar a preservação efetiva deste patrimônio é essencial a delimitação dos
sítios, estabelecendo áreas de proteção do entorno. Não se encontraram disposições
específicas na legislação sobre as definições do entorno de proteção, assim que a
proposta tem em conta, as disposições estabelecidas nos planos diretores dos
municípios sobre áreas de preservação das zonas históricas, e no caso de que estas
disposições não existam inclui o estabelecimento de um entorno de proteção de:
a) 20 metros para o caso dos caminhos históricos;
b) 50 metros para o caso dos bens integrantes do patrimônio arquitetônico, seja
religioso ou civil;
c) 100 metros para os sítios arqueológicos.
No caso em que vários elementos singulares se articulem em um conjunto, o entorno
de proteção traçar-se-á a partir dos elementos mais exteriores do conjunto e abrangerá
sua totalidade.
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3.6 REDE PRINCIPAL DE TRANSPORTE (EXISTENTE E PROPOSTA)
3.6.1 Malha rodoviária existente
A malha rodoviária do litoral do Paraná é constituída por três vias federais, nove
estaduais (290 km) e 1.025 km de vias municipais. Na área de abrangência do litoral,
existe ainda outra rodovia federal de pistas duplas (a BR-116, que liga Curitiba a São
Paulo).
Entre as vias federais, a BR-277 é a principal via de acesso para o litoral e seus portos
desde Curitiba e também desde os estados vizinhos de São Paulo e Santa Catarina. O
trecho entre Curitiba e Paranaguá é concessionado e operado pela empresa EcoVia e
apresenta um importante tráfego de caminhões com origem/destino nos portos do
litoral.
O litoral também apresenta um conjunto de rodovias estaduais. A PR-412 começa na
fronteira com Santa Catarina e atravessa quase todo o litoral do Paraná, até Pontal do
Paraná. Tem uma participação destacada no transporte de turistas ao longo da costa do
Paraná, apresentando congestionamentos importantes durante o verão.
A PR-407 liga as estradas BR-277 e PR-412, conectando diretamente Pontal do Paraná
com e a rodovia federal. Tem uma extensão total de 19 km e durante a temporada de
verão também apresenta congestionamentos destacados.
A PR-508, mais conhecida como Rodovia Alexandra-Matinhos, é uma estrada dupla que
conecta diretamente a BR-277 com a cidade de Matinhos. Essa estrada foi construída
pela necessidade de descongestionar as rodovias PR-407 e PR-412, especialmente no
verão.
A PR-408 liga diretamente a Rodovia Federal BR-277 com as cidades de Morretes e
Antonina. Atravessa o centro de Morretes e é essencial para o acesso ao Porto de
Antonina e o transporte de sua carga.
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A PR-405 liga a cidade de Guaraqueçaba com a Rodovia PR-340 e é a única conexão
terrestre da cidade com o resto do estado. Essa estrada não está pavimentada.
A PR-410, conhecida como Estrada da Graciosa, liga as cidades de Antonina e Morretes
ao município de Quatro Barras. É uma estrada histórica e, portanto, um patrimônio
importante da região do Litoral.
A PR-411 liga a Estrada da Graciosa com a cidade histórica de Morretes e a PR-408.
A PR-340 liga a cidade de Antonina até a localidade de Cachoeira de Cima.

3.6.2 Malha ferroviária existente
A descida da Serra do Mar para o litoral e o Porto de Paranaguá realiza-se através de
uma linha da concessionária RUMO-ALL, que permite a ligação entre Curitiba e
Paranaguá. A linha, implantada no século XIX, possui 116 km de extensão em bitola
métrica.
Para o transporte ferroviário regular de passageiros, e por conta do grande potencial
turístico da região, a empresa Serra Verde Express Ltda. oferece uma linha que abrange
o trecho entre Curitiba e Morretes.
Durante a temporada alta, a empresa oferece linhas diárias com a saída de Curitiba no
período matutino com retorno de Morretes no final da tarde. No resto da temporada, o
serviço limita-se aos fins de semana. A tarifa mínima da passagem em 2018 era de R$
95,00 por pessoa e viagem. No passado, a empresa oferecia uma segunda linha, entre o
trecho Curitiba Paranaguá, que funcionava somente nos finais de semana e feriados. Na
atualidade, não está operativa e a ligação entre Morretes e Paranaguá realiza-se de
ônibus.
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3.6.3 Transporte coletivo rodoviário
As linhas de ônibus interurbanas do Litoral do Paraná são operadas pela companhia
Viação Graciosa, que possui a concessão para todos os serviços no litoral. Oferece um
sistema de ligações metropolitanas entre os diferentes municípios do Litoral e entre o
Litoral e Curitiba, além de oferecer ligações com alguns municípios dos estados de Santa
Catarina e São Paulo.
Os municípios de Paranaguá, Pontal de Paraná, Matinhos, Guaratuba e Antonina
dispõem de transporte coletivo urbano. Atualmente não existe integração entre Pontal
do Paraná e Matinhos. A companhia Viação Graciosa tem a concessão do transporte
interurbano, pelo que os usuários saindo de Pontal do Paraná com destino a Matinhos
devem pagar uma outra passagem na divisa entre os dois municípios (no balneário
Monções).

3.6.4 Transporte coletivo hidroviário
O litoral paranaense conta com um conjunto de vias marítimas que interligam as
diferentes localidades da região. Localizam-se no litoral um total de duas travessias
estaduais: Guaratuba – Guaratuba (Matinhos) e Paranaguá – Ilha dos Valadares. Na Baía
de Paranaguá existe serviço de transporte regular de passageiros entre o centro de
Paranaguá e localidades do próprio município e municípios vizinhos, e entre o Balneário
Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná, e a Ilha do Mel, no município de
Paranaguá. As linhas hidroviárias identificadas listam-se a seguir:
 Centro de Paranaguá – Centro de Guaraqueçaba
 Centro de Paranaguá – Ilhas Rasa, das Peças e Superagüi (Guaraqueçaba)
 Pontal do Sul (Pontal de Paraná) – Ilha do Mel (Paranaguá)
 Centro de Paranaguá – Amparo
 Centro de Paranaguá – Ilha do Mel (com conexão com Nova Brasília e Encantadas)
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 Centro de Paranaguá – Ilha do Teixeira (com conexão com Amparo, Eufrasina e
Europinha)
 Centro de Paranaguá – Prainha de Ubá (com conexão com São Miguel e Piaçaguera)

3.6.5 Aeroportos
O litoral do Paraná, além dos aeroportos de Curitiba, conta com outros dois aeroportos:
o primeiro localiza-se em Paranaguá e o segundo, em Guaratuba. Além disso, existem
na região heliportos. Os aeroportos não possuem operação comercial e não operam
voos IFR nem durante o período noturno.

3.6.6 Portos
A identificação do sistema portuária da região foi tratada no item 3.2.2 Áreas portuárias,
de logística, industriais e econômicas, onde foram apontadas as características dos
portos de Paranaguá e Antonina e as iniciativas de expansão da atividade portuária.

3.6.7 Diagnóstico dos principais desafios do Litoral
A mobilidade da região está marcada pelos fluxos entre Paranaguá e Curitiba, sendo as
áreas situadas entre esses dois municípios as que apresentam melhor infraestrutura e,
portanto, menor tempo de deslocamento. Porém, as áreas situadas fora desse eixo
apresentam uma pior oferta de infraestruturas que traduz-se em maiores tempos de
acesso. Nesse sentido, o município de Guaraqueçaba, cujo acesso ainda não foi
pavimentado, apresenta tempos de acesso até Paranaguá entre 3 e 3h30min, tempos
claramente superiores ao restante dos municípios da região. Outros trechos da malha
rodoviária mais concorridos concentram-se nas vias de acesso a Matinhos e Pontal do
Paraná, na via de ligação entre esses dois municípios e nos acessos portuários a
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Paranaguá. Esses problemas intensificam-se durante o verão, quando a chegada de
turistas gera sérios problemas nos trânsitos de acesso e internos de municípios como
Pontal do Paraná e Matinhos.
Existe um conflito entre a mobilidade urbana de curta distância e os tráfegos
rodoviários intermunicipais. As rodovias do litoral do Paraná estão inseridas dentro das
tramas urbanas das cidades e povos da região. Os tráfegos veiculares criam muitas
externalidades negativas para os residentes locais em forma de ruído, acidentes,
poluição e congestionamentos frequentes e contínuos em vias como a PR-407 e PR-412.
Mas o percurso das principais vias pelo interior das áreas urbanas também gera
problemas na circulação de carros e caminhões, como, por exemplo, demoras nos
percursos dos veículos na PR-408 ou na PR-412. É imprescindível uma abordagem
integrada para a criação de contornos rodoviários visando a melhoria do entorno urbano
das municipalidades afetadas e a melhoria da mobilidade na região, com ciclovias e
melhorias no transporte público, entre outros. Os desvios urbanos podem melhorar as
condições de circulação no curto prazo com investimentos relativamente pequenos.
Ainda não existe um nível de acessibilidade rodoviária mínima para todas as
comunidades. No litoral do Paraná existem aproximadamente 1.000 km de vias sem
pavimentação. Em particular, o município de Guaraqueçaba não tem acesso
pavimentado, e o deslocamento por terra desde Antonina requer 70 km de circulação
pela PR-405, via sem pavimentação, demorando aproximadamente 3 horas. A não
pavimentação das vias dificulta o acesso das pessoas e o abastecimento de mercadorias,
especialmente em épocas chuvosas.

138

Figura 36: Mapa de acessibilidade para Paranaguá.

Fonte: PDS Litoral (2018)

No tocante ao transporte coletivo rodoviário, as principais queixas dos usuários são que
os tempos de espera são elevados e que os horários não são respeitados. As frequências
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das linhas são ajustadas ao nível da demanda, sendo que isso dificulta ainda mais a
confiabilidade dos serviços no relativo aos horários. Também resulta difícil a realização
da compra das passagens por Internet, pois com frequência o site do operador indica
que não existem mais vagas disponíveis (sendo que os ônibus circulam vazios).
A falta de integração entre os ônibus urbanos de Matinhos e Pontal do Paraná é uma
das principais reclamações dos usuários, pois além de pagar duas passagens devem fazer
a mudança de ônibus em um ponto sem abrigo nem outro tipo de proteção frente à
chuva ou ao sol, chegando a esperar até 2 horas para fazer a baldeação entre os dois
municípios.
Outro problema é a falta de transporte público para as populações residentes nas áreas
rurais e/ou periféricas, dificultando seu acesso para serviços básicos tais como saúde ou
educação.
As condições ofertadas para deslocamentos hidroviários ao longo das baías e estuários
são geralmente precárias, com balizamentos desatualizados, sinalizações mal instaladas
e infraestrutura não acessível para as pessoas de mobilidade reduzida, prejudicando o
trânsito da população local e dos visitantes e resultando numa das principais restrições
da atividade turística. Há falta de estrutura aquática pública para embarcações utilizadas
pelas comunidades e pelos visitantes.
Existe uma vontade do setor público de incentivar a criação de linhas regulares aquáticas
com adoção de embarcações mais seguras e velozes e planejar estruturas receptivas
(por exemplo atracadouros) de baixo impacto ao longo das baías, que melhorem a
acessibilidade dos moradores. Não há necessidade de regularização fundiária para a
construção de trapiches nos bens públicos da União, ou mais especificamente, nos
terrenos de marinha. As estruturas náuticas serão objeto de cessão de uso gratuita,
cessão de uso onerosa ou cessão em condições especiais, dependendo da forma da
utilização da estrutura.
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O Porto de Paranaguá conta com um programa de reforma e criação de trapiches como
medida compensatória da dragagem do canal de acesso ao porto.

3.6.8 Propostas
Para abordar os déficits de produtividade e de conectividade identificados na rede de
transporte atual, propõe-se quatro linhas estratégicas de trabalho:
Estratégia 1: Conectividade do Litoral. O objetivo desta linha consiste em melhorar o
acesso para as comunidades mais afastadas, especialmente no município de
Guaraqueçaba, e melhorar a permeabilidade do Litoral para seu estado vizinho de Santa
Catarina, para facilitar o incremento do relacionamento social e econômico com esse
estado (expandir mercados de trabalho, atrair visitantes, facilitar o acesso para os
serviços).
Dentro dessa estratégia sugerem-se as propostas a seguir:
 Ponte de Guaratuba. Criação de uma ponte na Baía de Guaratuba com o objetivo de
melhorar a conectividade do tráfego local entre as duas margens da Baía. A gestão
dos tráfegos nesta nova ligação é fundamental para evitar o incremento de veículos
de carga nas vias locais de Guaratuba. Provavelmente, o próprio projeto da ponte de
Guaratuba deve ser acompanhado por um outro de acesso ao litoral por trás da baía
de Guaratuba, podendo aproveitar a definição da futura BR-101 no Paraná para esse
fim. O objetivo é contribuir com uma alternativa ao tráfego de veículos pesados no
itinerário da PR-412, deslocando-os para fora dos contínuos urbanos de Guaratuba e
Matinhos. No caso que a construção da ponte de Guaratuba, por algum motivo, não
acontecer, ou enquanto que os projetos da ponte estejam sendo elaborados e a
ponte esteja sendo construída, resultará necessário a implantação de ações que
melhorem o fluxo de circulação. Neste sentido, se poderia avaliar a modernização da
travessia do FerryBoat e a melhoria do conjunto dos serviços de transporte
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hidroviário de passageiros (este último enquadrado no Plano de Ordenação de
Transporte Hidroviário de Passageiros proposto). Estima-se um custo entre R$ 100
milhões e 150 milhões (dependendo da solução adotada).
 Implantação da BR-101 no Paraná com EVTEA para definição do traçado. Estudo para definir
e avaliar as alternativas de traçado da BR-101 no Litoral, avaliando seus impactos ambientais,
sociais e econômicos. Avaliação de alternativas para o trecho Sul entre Garuva (Santa
Catarina) e o Litoral de Paraná. O novo traçado deve melhorar a conectividade do Litoral,
principalmente com Santa Catarina, facilitando o fluxo de turistas durante a temporada de
verão e permitindo o trajeto de caminhões para os portos do litoral. O EVTEA deve considerar
não só alternativas vinculadas ao traçado atual da Estrada da Limeira mas também outras
opções relevantes. No mínimo serão estudadas as seguintes alternativas:

 A ligação Garuva - BR-277 passando pela estrada da Limeira;
 A ligação Garuva – Matinhos (na PR-508), passando parcialmente pela estrada da Limeira
e contornando o Parque Saint Hilaire/Lange pelo sul;

 A ligação Garuva – Matinhos duplicando a PR-412, contornando Guaratuba pelo
oeste.
O traçado e as soluções de engenharia deverão levar em conta o fato de que as
diversas alternativas atravessam áreas de grande sensibilidade ambiental, gerando
diferentes impactos em função do traçado, definidos brevemente na sequência.
A alternativa da BR-101 pela Estrada da Limeira apresenta um forte impacto de
fragmentação da paisagem, além de afetar o corredor natural entre as UCs do Parque
Nacional de Guaricana, Parque Nacional Saint Hilare-Lange e o Parque Municipal
Natural da Lagoa do Parado. A materialização desta alternativa geraria também
impactos sobre as comunidades localizadas no entorno da Estrada da Limeira.
A alternativa de traçado pela PR-508, ainda que apresente trechos mais urbanizados
do que a alternativa anterior, geraria impactos sobre fragmentos de áreas
remanescentes de vegetação em estado de regeneração nas margens do Parque
Nacional Saint Hilare-Lange. Além disso, nas áreas de mananciais e áreas de recarga
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do aquífero de Guaraguaçú, e por conta da construção do corpo da estrada, do desvio
temporário ou permanente dos fluxos e da impermeabilização das superfícies,
podem se produzir mudanças no fluxo de águas superficiais e subterrâneas, efeito de
barreira, impermeabilização de áreas de recarga de aquíferos e mudanças na
qualidade da água. Um aspecto importante a considerar, que pode causar impactos
sinérgicos mais graves, é que os sistemas aquáticos são “vetores de transmissão” de
impactos; portanto, qualquer alteração direta que ocorra induzirá efeitos em pontos
próximos e / ou distantes.
Além disso, a alternativa pela Estrada da Limeira apresenta declividades bem maiores
do que as outras alternativas, o que comportaria soluções construtivas com maiores
quantidades de desmontes e terraplenagens. Porém, esta alternativa seria
construída principalmente sobre uma estrada rural já existente, enquanto que a
alternativa pela PR-508 precisaria de construir um novo trecho de estrada entre a
estrada da Limeira e Matinhos, contornando o Parque Saint Hilaire/Lange do Sul.
O custo estimado é de entre R$ 500.000 e R$ 1 milhão para a realização do EVTEA,
entre R$ 3 milhões e R$ 6 milhões para o projeto construtivo e de entre R$ 500
milhões e 1.650 milhões para a execução do projeto (os valores mudam dependendo
da solução adotada).
 Pavimentação da PR-405. Pavimentar e implantar as obras de drenagem
necessárias para viabilizar um itinerário rodoviário nos municípios de Antonina
e Guaraqueçaba com condições de circulação adequadas, velocidades de
percurso mínimas, e em segurança. Atualmente a via oferece condições de
circulação ruins, não sendo apta para qualquer tipo de veículo, o que a torna
inviável sob condições meteorológicas adversas. Esta obra tem como objetivo
melhorar a acessibilidade territorial da população. Para tal, a solução de
pavimentação tem que ser de alto padrão. Devendo ser acompanhada por
medidas que mitiguem o impacto no entorno, tais como a incorporação de
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elementos de estabilização marginais, o recolhimento de águas pluviais, desenho
de materiais de estabilização de encostas com desenho ecológico, etc. A solução
terá que dar resposta aos problemas atuais de assoreamento de cursos hídricos.
Estima-se um custo de R$ 500.000 para o EVTEA, R$ 3.500.000 para o projeto e
R$ 300.000.000 para a execução da pavimentação (valores que podem mudar
dependendo da solução adotada).
 Requalificação do acesso ao Litoral Sul. No marco de um EVTEA serão
determinadas as atuações necessárias para a melhoria do acesso para o Litoral
Sul. O EVTEA deverá considerar, no mínimo, as seguintes questões:


Implantação de acostamentos e canteiro central na PR-508;

 Se o itinerário se integrar ao itinerário Santa Catarina – Paranaguá
através da BR-101 (ver ficha específica para a PR-508), limitar os acessos
diretos entre a rodovia PR-508 e as propriedades lindeiras;


Nova ligação entre a PR-407 e a PR-508, aproximadamente entre
Guaraguaçú e Jardim Ouro Fino. Essa obra precisa garantir baixos
impactos ambientais utilizando tecnologias e medidas mitigadoras com
altos padrões de qualidade na sua construção. Nesse sentido, o traçado
e as soluções de engenharia deverão levar em conta o fato de que a
ligação proposta atravessa uma área de grande sensibilidade ambiental
e elevada diversidade da fauna;



Estudar necessidades futuras para ampliação de capacidade da PR-407,
mantendo seu caráter local e integrado no entorno. Este itinerário
poderia incorporar faixas preferenciais para ônibus durante a temporada
alta de turismo, podendo ser utilizadas para todos os tráfegos fora dos
períodos de pico. Poderá incorporar também uma ciclovia.

Estima-se um custo de R$ 300.000 para o EVTEA, entre R$ 1 milhão e R$ 3
milhões para o projeto construtivo e entre R$ 35 milhões e R$ 200 milhões para
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a execução do projeto (valores que podem mudar dependendo da solução
adotada).
 Requalificação da PR-508: acostamentos e canteiros centrais. Implantar
acostamentos e barreiras de separação entre as duas pistas de circulação para
aumentar a segurança dos deslocamentos viários. A implantação de
acostamentos facilitará também a maior qualidade dos fluxos viários. A médio
ou longo prazo, segregar a rodovia para evitar que existam acessos diretos desde
as propriedades lindeiras. Estima-se um custo de R$ 40 milhões.
 Faixas preferencias para ônibus na PR-407 e na PR-412. No médio e longo prazo,
implantar faixas reservadas para ônibus ao longo da PR-412 entre Guaratuba e
Pontal do Paraná, e na PR-407 entre Paranaguá e o Litoral Sul, para favorecer a
projeção do transporte coletivo entre as principais áreas mais povoadas da
região. As faixas de ônibus em entornos interurbanos poderiam ser utilizadas
para todos os tráfegos fora dos períodos de pico. Prevê-se um custo de R$ 25
milhões.
Estratégia 2: Transporte público eficiente e inclusivo. O objetivo dessa linha consiste
em melhorar os serviços de transporte coletivo, rodoviário e hidroviário, para facilitar a
acessibilidade dos moradores do Litoral e em especial das comunidades rurais mais
isoladas, otimizando os recursos públicos.
Dentro dessa estratégia sugerem-se as propostas a seguir:
 Plano de Ordenação do Transporte Hidroviário de Passageiros. O plano, que já
consta no calendário do BID, vai implementar um sistema de transporte hidroviário
intermunicipal eficaz, seguro, regular, moderno e confortável que facilite o
deslocamento entre os diferentes municípios e principalmente entre as
comunidades mais isoladas e os principais centros urbanos do Litoral. Aumentar as
frequências de passagem, garantir a regularidade do serviço, aumentar a oferta de
novos trajetos, investir em novas embarcações (de maior capacidade e velocidade)
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e melhorar a infraestrutura dos trapiches (mais acessíveis, seguros e com espaços
resguardados do sol e chuva durante a espera). Prevê-se um custo de R$ 1.2 milhão
para a elaboração do plano.
 Estruturação de um sistema de transporte público interurbano. Estruturação de
um sistema de transporte público mediante a criação de um Plano de Ordenação
do Transporte Rodoviário de Passageiros que tenha como objetivo melhorar a
informação, confiança, conforto, segurança e confiabilidade das frequências de
passagem com o objetivo de melhorar o sistema de transporte rodoviário entre os
municípios do Litoral. O Plano parte da criação de um site ou aplicativo que
centralize toda a oferta disponível em transporte coletivo e onde a população possa
consultar de maneira fácil e rápida horários, frequências e como se deslocar entre
dois pontos determinados. Propor também a realização de uma pesquisa anual
sobre a qualidade do serviço oferecido; se o resultado for positivo, beneficiar as
empresas concessionárias com algum incentivo econômico, caso o resultado for
negativo, retirar a concessão para operar o serviço. O Plano precisa de
levantamentos de demanda anuais do serviço e de um estudo de viabilidade da
implementação de terminais de intermodalidade entre o transporte de passageiros
hidroviário e rodoviário em Pontal do Paraná, Paranaguá e Antonina para favorecer
a integração física intermodal. O custo estimado para a elaboração do plano é de
R$ 1.2 milhão.
 Consórcio Intermunicipal para o transporte interurbano entre Pontal do Paraná,
Matinhos e Guaratuba. Criação de um Consórcio Intermunicipal entre Pontal do
Paraná, Matinhos e Guaratuba para propor e gerir novas linhas de ônibus
intermunicipais integradas que prestem serviço em todos os municípios,
aproveitando a configuração linear dos assentamentos urbanos. Este arranjo tem
que racionalizar os custos de utilização do ônibus, criar economias de escala que
viabilizem melhor os serviços, e evitar rupturas da cadeia de transporte nos limites
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dos municípios, ou seja, melhorando os tempos de percurso e o conforto dos
passageiros.
 Implantação de Fórmulas de Transporte Flexível nas Áreas Rurais. Estudo e
implantação de fórmulas de transporte flexível e adaptados à demanda,
especialmente apropriadas para áreas com baixa densidade. Os princípios do
transporte flexível são o máximo aproveitamento dos recursos disponíveis, públicos
e privados, e a melhoria da auto-organização dos usuários para compartilhar
viagens. Alguns exemplos de transporte flexível são soluções que permitem aos
usuários se organizarem para compartilhar viagens. Podem ser soluções baseadas
em smartphones (por exemplo, aplicativos como Libretaxi), ou em sistemas mais
tradicionais como o telefone. Os usuários podem se organizar como se fosse um
serviço de Uber, mas sem ter como fim o lucro. O serviço permite compartilhar
viagens com outros usuários que tenham planejado realizar o trajeto sozinhos, e
que juntos passam compartilhar despesas e aproveitar melhor as viagens. Outras
fórmulas permitem deslocar mercadorias de um local para outro (pequenos pacotes
por exemplo de produção agropecuária, em que o motorista aproveita seu percurso
para dar esse serviço ao produtor em troca de uma quantidade de mercadoria para
si mesmo). Existem muitas fórmulas possíveis. A elaboração de um estudo desta
caraterística tem que ser feito em colaboração com as comunidades locais para
explorar possíveis sinergias e mecanismos de colaboração. O custo previsto para a
elaboração do estudo é de R$ 500.000.
 Transporte Escolar Público para Áreas Rurais e Periféricas. No curto prazo, na
impossibilidade da construção de novos equipamentos nos setores rurais e
periféricos, sugere-se que seja implantado uma rede de transporte escolar público
capaz de atender à crescente demanda dessa população, em especial do segmento
residentes nas áreas rurais, cujos equipamentos foram fechados em 2018. Os
roteiros propostos para os transportes escolares deverão atender ao maior número
possível de alunos, conectando-os sempre que possível ao destino final ou à rede
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de transporte público que os conecte às suas respectivas escolas. No médio e no
longo prazos, com o oferecimento de vagas em novos equipamentos, os percursos
deverão ser revistos, mantendo o serviço prestado.
 Fortalecimento dos modais a pé e de bicicleta nos Municípios do Litoral. Para
compensar as externalidades provocadas como consequência do aumento dos
tráfegos, precisa-se de uma distribuição modal mais equilibrada, com menos
contribuição do veículo motorizado privado e uma maior contribuição dos modais
não motorizados, tornando as mobilidades a pé e de bicicleta mais atrativas,
confortáveis e seguras. Para isso, propor-se a criação de Planos de Mobilidade
Urbana (PMU), que atuam como ferramentas para as Prefeituras para gerar
soluções e reduzir os conflitos na mobilidade urbana. Nesse sentido, os PMUs
integrarão ações tais como a criação de ciclovias e ciclofaixas, a requalificação e
criação de calçadas em boas condições para caminhar e a implantação de calçadões
nas áreas centrais e de caráter comercial dos municípios. Os PMU representam uma
oportunidade de estabelecer as linhas de ação para melhorar e reorganizar a rede
de transporte coletivo, a infraestrutura para a mobilidade não motorizada
(pedestres e ciclistas) e a hierarquização do sistema viário, entre outros. Estima-se
um custo de R$ 1 milhão para elaboração de PMUs em cada município (Paranaguá
já conta com um PMU).
 Implantação de um Itinerário Ciclista/Pedestre na Orla Marítima de Guaratuba –
Matinhos – Pontal do Paraná. Implantação de itinerários contínuos para pedestres
e bicicletas ao longo de orla marítima de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.
A intervenção precisa ser integrada adequadamente ao meio natural, com
intervenções em infraestruturas leves, com materiais sustentáveis, ajustadas às
características de cada trecho da orla e com sinalização específica. O projeto deverá
facilitar a mobilidade ativa dos residentes, e oferecer um espaço para realização de
esporte, lazer e atividades turísticas. Nos balneários se poderá implantar uma
ciclovia segregada e criar calçadas contínuas para caminhar, com instalação de
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sistemas de iluminação de baixo consumo. Fora dos balneários, o itinerário pode
ser de terra, compartilhado com pedestres, e com instalação de mobiliário urbano
pontualmente para dar apoio aos usuários (como por exemplo bancos). Prevê-se
um custo de R$ 50 milhões para implantar o itinerário.
 Implantação de malha cicloviária no Litoral. Elaboração de um estudo que
planifique uma malha integrada de ciclovias/ciclofaixas a serem implantadas no
Litoral, permitindo a mobilidade urbana e interurbana de bicicleta de maneira
segura. Hoje, o modal cicloviário é utilizado frequentemente no contexto da
mobilidade cotidiana. Porém, as condições de segurança e conforto dos ciclistas são
insuficientes, circulando habitualmente sobre os acostamentos, em convivência
com o tráfego viário de veículos leves e pesados. O estudo deve avaliar a
implantação de itinerários ciclistas no eixo entre Guaratuba e Pontal de Paraná (ao
longo da PR-412), entre Morretes e Antonina (ver ficha específica) e entre
Paranaguá e Pontal de Paraná (ao longo da PR-407), entre outros. Esses itinerários
devem estar fisicamente separados das pistas de circulação de carros e apresentar
sinalização adequada. As ciclovias deveriam ser prioritariamente paralelas às
rodovias. A implantação pode seguir diferentes esquemas: usar trilhas já existentes,
requalificar espaços existentes para permitir o deslocamento de bicicletas em
segurança, criar novas ciclovias, permitir o uso misto entre pedestres e ciclistas em
determinados trechos, etc. O custo estimado para a realização do estudo é de R$ 1
milhão.
Estratégia 3: Compatibilização dos tráfegos de curto e longo percurso. O objetivo desta
linha consiste em melhorar a convivência dos diferentes tipos de usuários das vias do
litoral, para incrementar a segurança dos veículos e das pessoas, permitir melhores
condições de circulação, e facilitar a requalificação de espaço urbano para pedestres,
visitantes, ciclistas e transporte público coletivo.
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 Por um lado, propor que os tráfegos interurbanos de mercadorias e de passageiros
se desloquem por fora dos municípios em contornos urbanos, melhorando sua
velocidade de circulação e a segurança das vias.
 Por outro lado, propor a requalificação urbanística das rodovias deslocadas no seu
percurso dentro dos perímetros urbanos (travessias urbanas) para criação de ruas
urbanas, com passeios, ciclovias, espaço para transporte público onde fosse
necessário, e calçadões. Esta operação terá que criar municípios mais habitáveis
para os residentes locais e mais atrativos para os visitantes que o litoral queira
atrair.
Dentro dessa estratégia sugerem-se as propostas a seguir:
 Contorno urbano de Pontal do Paraná e Matinhos. Realização de um contorno
urbano em Pontal do Paraná e Matinhos que permita melhorar a segurança viária
no litoral, separando os tráfegos viários interurbanos de médio porte das
necessidades de mobilidade urbana local, facilitando as condições de circulação das
cargas, o acesso para o litoral a partir do interior do Estado, e propiciando a criação
de entornos urbanos mais calmos que permitam o desenvolvimento de mais
atividades econômicas, com ciclovias e melhorias no transporte público, entre
outros. O custo previsto é de entre R$ 75 milhões e 270 milhões para Pontal do
Paraná (dependendo da solução adotada).
 Melhoria do eixo da BR277 – Morretes – Antonina. Definir contornos urbanos em
Morretes e Antonina que permitam melhorar a segurança viária no litoral,
separando os tráfegos viários interurbanos de médio porte das necessidades de
mobilidade urbana local, reduzindo desse modo as externalidades geradas. Os
contornos urbanos têm que melhorar a segurança viária nas vias urbanas liberadas,
separando os tráfegos viários interurbanos de médio porte das necessidades de
mobilidade urbana local, facilitando as condições de circulação das cargas, e o
entorno urbano mais calmo que permita o desenvolvimento de mais atividades
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econômicas, inclusive vinculadas ao turismo. Prevê-se um custo de R$ 100.000 para
o EVTEA, R$ 500.000 para o projeto construtivo e R$ 70 milhões para a execução do
projeto (valores que podem variar dependendo das soluções adotadas).
 Especialização da PR-508 para tráfegos de médio e longo percurso, e a PR-407 para
tráfegos regionais. Como já foi exposto, a PR-508 seria dotada de acostamentos,
canteiro central e progressivamente seria mais segregada das propriedades
vizinhas. Enquanto a PR-407 poderia atender faixas para ônibus durante a
temporada alta (precisaria de duplicar as faixas, atendendo uma configuração como
a atual PR-508) e itinerário ciclista.
Estratégia 4: Produtividade portuária. O objetivo desta linha consiste em melhorar a
integração porto-cidade, facilitando fluxos mais rápidos das mercadorias, e criando
entornos urbanos requalificados e mais habitáveis pelos residentes vizinhos.
Dentro dessa estratégia sugerem-se as propostas a seguir:
 Condicionamento de acessos viários ao Porto de Paranaguá. Requalificação da
Avenida Ayrton Senna e melhoria da segurança, concentrando os fluxos nas vias
mais adequadas. Para isso propõe-se a construção de acostamentos, a implantação
de canteiros centrais para separar as pistas de circulação, limitando os acessos às
moradias vizinhas, e a limitação de interseções em nível com outras vias urbanas
(implantação de viadutos). Além disso, propor a requalificação do acesso do pátio
de triagem para a rodovia Ayrton Senna, ao longo do trecho de 1.5 km da Avenida
Senador Atilo Fontana, para diminuir as externalidades criadas pelos caminhões que
desde o pátio de triagem querem acessar o Porto utilizando a Av. Ayrton Senna:
implantação de canteiros centrais, acostamentos, melhoria do pavimento, entre
outros. Estima-se um custo de R$ 100 milhões para a implantação dessas ações.
 Ampliação do Pátio de triagem para caminhões. Ampliação do pátio de triagem em
18 hectares e 900 novas vagas de estacionamento para caminhões para melhorar a
organização do acesso de veículos pesados ao Porto, evitar seu estacionamento em
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áreas não permitidas e diminuir o impacto causado na área urbana. Estima-se um
custo de R$ 50 milhões.
 Desenvolvimento das infraestruturas portuárias em Paranaguá de acordo com
PDZPO da APPA. Desenvolvimento das diferentes infraestruturas portuárias
consideradas no PDZPO de Paranaguá, para adequação da capacidade do porto à
demanda prevista. Nesse sentido, é previsto, dentre outros, a implantação de:
 Píer em “F”: compreende a construção de dois píeres, totalizando quatro novos
berços para o carregamento de grãos. Os píeres serão paralelos e interligados
à extremidade oeste do cais acostável existente;
 Píer em “T”: abrange um píer de carregamento de grãos paralelo ao cais de
atracação existente com 2 berços externos e 2 berços internos para acostagem
e carregamento simultâneo de 4 navios;
 Píer em “L”: terá a construção de 2 novos berços para a movimentação de
inflamáveis, ligando ao atual cais do Terminal de Granéis Líquidos, por duas
pontes de acesso. A obra de ampliação permitirá que o Porto de Paranaguá
receba navios de maior porte.
 Implantação do Brasil-ID no Porto de Paranaguá. Instalação de um micro chip nos
caminhões das transportadoras e nos produtos, além de antenas de transmissão no
porto e nas estradas para envio da posição do chip nas cargas para uma central onde
será monitorado e controlado o trajeto. A implantação do Brasil-ID no Porto de
Paranaguá permitirá:
 Diminuição dos tempos de operação dos caminhões dentro do Porto;
 Limitação de perdas de cargas;
 Simplificação da logística dentro do Porto;
 Diminuição da necessidade de espaço de estocagem;
 Melhor organização dos fluxos regionais e fortalecimento do Sistema de Carga
Online pelo melhor monitoramento da carga que chega e sai do Litoral;
 Fiscalização de condutas não permitidas;
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 Conhecimento dos processos logísticos. Monitoramento e otimização de fluxos
portuários internos;
 Limitação do Contrabando. Com sistemas inteligentes de rastreamento da
carga no Brasil será mais simples detectar carga de contrabando;
 Segurança. Detecção de contêineres que foram manipulados depois das
inspeções oficiais, para trocar a carga no interior;
 Menor comprometimento da mobilidade urbana por conta da redução do
número de caminhões circulando pela cidade, obtendo uma menor pressão na
malha viária dos municípios e aumentando a segurança dos cidadãos;
 Melhoria na gestão municipal. Melhorar a gestão dos municípios em temas
relativos à mobilidade urbana, educação, meio ambiente, planejamento, etc.;
 Terminal para passageiros no Porto de Paranaguá. Projeto para a construção de
um Complexo Náutico que contemple em sua estrutura uma Marina e um Terminal
de Passageiros. Instalação de um Centro de Convivência onde se pretende alocar a
nova sede administrativa da APPA, dois prédios operacionais e dois prédios
administrativos para congregar empresas e outros intervenientes do setor
portuário. Além disso, outras estruturas para atendimento turístico serão
construídas, tais como: hotel, heliporto, restaurantes, estacionamentos e áreas de
lazer com ciclovia. A área reservada para esse empreendimento localiza-se no setor
leste do porto, a sudeste do Terminal de Contêineres de Paranaguá. O custo
estimado é de R$ 10 milhões.
 Nova ferrovia da Serra do Mar. A proposta é de que haja um novo traçado, paralelo
à Rodovia BR-277. Com isso, a nova ferrovia não usaria o trecho da ferrovia
histórica, que liga o litoral – Curitiba e que continuaria sendo explorado para fins
turísticos. Com esse novo traçado, conjuntamente com as outras propostas
vinculadas à FERROESTE, espera-se absorver maiores contribuições do modal
ferroviário e incrementar a competitividade do Porto de Paranaguá. A expectativa
é de que o modal sirva para escoar não apenas a crescente safra de grãos, mas
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também a produção da indústria pecuária. O custo esperado para a construção da
ferrovia é aproximadamente R$ 7.5 bilhões (valor dos investimentos no território
do Paraná).
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3.6.9 Avaliação de impacto sinérgico das propostas
Os impactos das estratégias propostas são determinados pela interação entre as ações
planejadas e os elementos que compõem o ambiente em que essas ações estão
localizadas, identificadas no Volume 4 da etapa de Contextualização do PDS_Litoral (V4
– Aspetos Ambientais). Desta forma, o impacto pode ser definido como a potencial
perda de qualidade ambiental causada pela implementação da proposta.
O processo de avaliação dos impactos ambientais potenciais das diferentes propostas
envolve duas etapas: 1) a identificação dos impactos diretos e indiretos derivados de
das ações, e 2) a avaliação subsequente dos impactos com base em suas características.
Para a identificação dos impactos, foi utilizada a metodologia das matrizes de causaefeito, baseada na matriz de Leopold (1971)4, que consiste em uma tabela de dupla
entrada na qual são especificadas as ações previstas (em colunas) e os fatores ou
elementos do ambiente suscetíveis a impactos (em linhas). Desta forma, cada impacto
ou interação é visualmente identificado pela grade correspondente ao cruzamento das
ações suscetíveis de produzir impactos, e os aspetos ambientais e sociais
potencialmente afetados.
Os aspectos considerados na avaliação incluem:
1. Meio físico e áreas protegidas: impactos potenciais sobre o meio ambiente do
litoral. Considera a afetação da geomorfologia e o solo, a hidrologia e a qualidade
da água, a qualidade do ar e o ruído, os processos de risco geológico e as
unidades de conservação, incluindo unidades de interesse paisagístico,
2. Meio biótico: impactos potenciais das propostas sobre a biodiversidade de flora
e fauna do litoral e as espécies ameaçadas.

4

LEOPOLD, L. B.; CLARKE, F. E.; HANSHAW, B. B.; BALSLEY, J. R. A Procedure for Evaluating Environmental Impact.
Geological Survey Circular, 645. Washington, U.S. 1971. (Matriz de Leopold)
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3. Meio socioeconômico: impactos positivos ou negativos sobre os usos do
território, as comunidades tradicionais e indígenas, a qualidade de vida dos
moradores do litoral (saúde, segurança, emprego e educação), sobre os serviços
básicos e infraestruturas, os valores patrimoniais, o turismo e a recreação e os
lugares de interesse histórico e arqueológico.
4. Equilíbrio territorial e relações ecológicas: indicam se as propostas tendem a
criar um território mais equilibrado, coeso, e com menores disparidades.
Consideram-se elementos tais como o equilíbrio populacional do litoral, a
prevenção do despovoamento do meio rural, a estrutura nodal do território e o
efeito malha das redes de mobilidade. Além disso, consideram-se os serviços
ecossistêmicos e o controle da expansão de espécies invasoras.
A avaliação considerou os impactos diretos (que se manifestam diretamente sobre o
aspecto ambiental considerado, e.g.: alterações dos cursos d´agua) e os impactos
indiretos (os quais não são efeito direto da proposta senão que podem manifestar-se
longe como resultado de cadeias causais complexas, e.g.: aumento da projeção
internacional do território). Além disso, foram considerados impactos induzidos, e.g.:
impactos multiplicadores dos investimentos e das novas atividades econômicas que
podem gerar outros impactos positivos ou negativos. Também foram considerados os
impactos acumulativos, que se manifestam progressivamente e de maneira crescente
quando a ação persiste de forma continuada no tempo, e.g.: os atropelamentos de
espécies de fauna ameaçadas. Finalmente, na matriz são identificados os impactos
sinérgicos que são resultado do efeito conjunto de várias propostas acontecendo
simultaneamente ocasionando um efeito positivo ou negativo maior do que a soma dos
efeitos das propostas contempladas isoladamente.
No entanto, deve-se-considerar que a avaliação de impactos ambientais através da
Matriz de Leopold é qualitativa. Para minimizar a subjetividade da avaliação, os
resultados devem ser analisados e interpretados. Outro aspecto importante a
considerar é o escopo da avaliação. Neste caso, trata-se de uma avaliação de escopo
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estratégico, que servirá de ferramenta para tomada de decisões sobre as diferentes
propostas existentes. Porém, a implementação final das propostas exigirá uma avaliação
de impacto ambiental mais detalhada, no nível de projeto, onde os impactos deverão
ser identificados e avaliados em todas as fases de implementação, incluindo a fase de
construção e operação, e deverão contemplar medidas corretivas e uma avaliação
justificada de alternativas.
O primeiro passo para a avaliação dos impactos na matriz foi a identificação das
interações existentes, considerando primeiro todas as ações previstas nas propostas de
melhora da conectividade do Litoral (em colunas). Seguidamente, os fatores ambientais
presentes no litoral que são potencialmente afetados pela implementação das ações
(em filas), traçando um diagonal nas grades correspondentes à interação entre a
proposta e o fator considerado.
Uma vez os impactos foram identificados, os mais importantes foram avaliados. Cada
impacto admite dois (2) valores:


MAGNITUDE: grau de alteração do fator ambiental considerado. É resultado da
avaliação da intensidade do impacto e de sua extensão ou influência, com valor
que varia entre 1 (baixa intensidade e extensão) e 10 (intensidade muito alta e
de extensão regional). O valor de magnitude é colocado na parte superior
esquerda da grade.



IMPORTÂNCIA: peso relativo que o impacto considerado tem no conjunto da
proposta, devido a sua duração e reversibilidade. Varia entre 1 (duração
temporal inferior a 1 ano e totalmente reversível de forma natural), e 10
(impacto de longa duração, acumulativo e irreversível). O valor de importância é
colocado na parte inferior direita da grade.

Os valores de magnitude são precedidos por um sinal positivo (+) ou negativo (-),
dependendo de se são benéficos ou prejudiciais para o fator ambiental considerado.
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O Quadro a seguir mostra os valores possíveis de magnitude e importância para a
avaliação qualitativa dos impactos.
Quadro 2: Valores de magnitude e importância para a avaliação estratégica dos impactos.
MAGNITUDE
INTENSIDADE

EXTENSÃO/
INFLUÊNCIA

IMPORTÂNCIA
VALOR

DURAÇÃO

REVERSIBILIDADE (-)

VALOR

(- / +)

BAIXA

PONTUAL

-1

1

TEMPORAL
(<1 ANO)

TOTAL
(meios naturais)

1

BAIXA

PARCIAL/ LOCAL

-2

2

TEMPORAL
(<1 ANO)

PARCIAL
(medidas
compensatórias)

2

BAIXA

EXTENSO/ REGIONAL

-3

3

TEMPORAL
(<1 ANO)

IRREVERSÍVEL

3

MEDIA

PONTUAL

-4

4

MÉDIO PRAZO
(1-10 ANOS)

TOTAL
(meios naturais)

4

MEDIA

PARCIAL/ LOCAL

-5

5

MÉDIO PRAZO
(1-10 ANOS)

PARCIAL
(medidas
compensatórias)

5

MEDIA

EXTENSO/ REGIONAL

-6

6

MÉDIO PRAZO
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(medidas
compensatórias)
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IRREVERSÍVEL
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MUITO ALTA

EXTENSO/ REGIONAL

-10

10

ACUMULATIVO

IRREVERSÍVEL

10

Fonte: os autores.

A Matriz de Identificação e Avaliação de Impactos das ações propostas a seguir, ajuda a
identificar visualmente quantos parâmetros ambientais são afetados pelas propostas, e
se são afetados negativamente ou positivamente, além do impacto total de cada
proposta considerando todos os aspectos.

Figura 37: Matriz de Leopold para a Identificação e Avaliação do Impacto Ambiental das ações propostas.

Fonte: Os autores

A maneira em que cada ação das propostas afeta ao conjunto dos parâmetros sociais e
ambientais (Valor Total do Impacto das Ações), pode ser visualizada através da soma
dos valores totais de cada grade calculados como a multiplicação da magnitude por
importância (variando entre -100 e 100). Segundo o valor total, o impacto pode ser
classificado como segue:


Impacto compatível (Valor < 25): aquele cuja recuperação é imediata após o
cesse da ação, não precisando medidas corretivas.



Impacto moderado (Valor = 25-50): aquele cuja recuperação não necessita de
medidas corretivas, mas de sim de um período de tempo para a recuperação das
condições iniciais (5-10 anos).



Impacto severo (Valor = 51-75): a recuperação das condições iniciais do meio
ambiente requer a adoção de medidas corretivas e de um período tempo para a
recuperação (5-10 anos).



Impacto crítico (Valor > 75): aquele cuja magnitude excede o limite aceitável,
causando perda significativa e permanente, sem possível recuperação da
qualidade ambiental, mesmo com a adoção de medidas corretivas.

Os impactos positivos são classificados como: não significativo, pouco significativo,
significativo ou muito significativo.
Como pode ser observado na Matriz de Avaliação do Impacto Total das Ações a seguir,
o cálculo do valor total dos impactos resulta na inexistência de impactos críticos nas
propostas. A maioria dos impactos negativos são moderados ou compatíveis, existindo
também impactos severos. Os impactos positivos mais significativos aparecem em
destaque em negrito.

Figura 38: Matriz de Leopold para a Avaliação do Impacto Ambiental Total das ações previstas.

Fonte: Os autores
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Segundo o observado na matriz, as duas ações com um impacto total negativo mais
elevado são incluídas na Estratégia 1 de Conectividade do Litoral. São:


Implantação da BR-101 (valor= -742)



Requalificação da PR-508, incluída dentro da proposta de Requalificação dos
Acessos ao Litoral Sul a partir de Paranaguá (valor = -723)

Os impactos negativos da implementação da BR-101 incluem a afetação de áreas
agrícolas, com impactos sobre a qualidade da água e a drenagem, e o efeito sobre
elementos singulares da paisagem. No caso da PR-508, o efeito barreira dos fluxos de
águas e os efeitos indiretos sobre clima, a qualidade do ar e a fauna, derivados do
aumento do tráfego são os principais efeitos prejudiciais considerados.
As duas propostas com impacto positivo mais elevado, as quais são parte da proposta
de Estruturação do Transporte Público, dentro da Estratégia 2 de Transporte Público
Eficiente e Inclusivo, são:


Estruturação de um sistema de transporte público interurbano (valor = 681)



Implantação de fórmulas de transporte flexível nas áreas rurais (valor = 637)

No caso da estruturação do transporte interurbano, os principais efeitos positivos
derivados da implementação da proposta são: o aumento da segurança e capacidade de
resposta ao atendimento de emergências, especialmente em áreas urbanas, e o
aumento da mobilidade e a comunicação entre núcleos urbanos de concentração da
população.
No que diz respeito da melhora do transporte em áreas rurais, destaca-se o efeito
positivo sobre o equilíbrio territorial, o que favorece a igualdade de oportunidades para
os moradores das áreas rurais e a melhora das comunicações desses territórios com os
núcleos urbanos e os centros de consumo e intercâmbio de conhecimento. Esses
impactos positivos induzem outros potenciais benefícios como a comercialização de
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produtos agrícolas produzidos na região, e o desenvolvimento do turismo de base
comunitária, entre outros.
Com relação aos impactos sinérgicos, esses tipos de impactos ocorrem quando o efeito
conjunto da presença simultânea de várias ações de uma mesma proposta, ou de várias
propostas, supõe um impacto ambiental maior que a soma dos impactos individuais
contemplados isoladamente. Por tanto, a aparição de efeitos sinérgicos acontece
quando: (a) várias causas ou ações de impacto afetam o mesmo elemento ou processo
ambiental; ou (b) o efeito produzido causa uma perda de qualidade ambiental superior
à soma simples que cada uma das causas ou ações de impacto produziria
separadamente.
A avaliação de impactos sinérgicos, normalmente, tem uma complexidade maior devido
à dificuldade de definir o escopo temporal para esse tipo de impactos que podem
acontecer a longo prazo, por exemplo, quando são somados os efeitos acumulativos de
diferentes projetos. Além disso, muitas vezes a avaliação deve acontecer numa área
territorial definida com base em unidades administrativas, por exemplo, a nível de
município, porém, desde uma perspectiva ecológica, os impactos sinérgicos se
manifestam em outras escalas independentemente da organização administrativa do
território.
Considerando as ações planejadas nas propostas estratégicas para o litoral do Paraná, a
avaliação de impacto ambiental realizada mostra dois tipos de impactos sinérgicos:
1. Fragmentação de ecossistemas e perda de hábitat.
2. Alterações dos recursos hídricos
Perda de hábitats e fragmentação
O escopo deste impacto é referido à destruição ou transformação de áreas de vegetação
nativa ou em estado de regeneração pela ocupação permanente das infraestruturas.
Isso afeta a áreas de alimentação, cria e passo da fauna, gerando um impacto prejudicial
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para a conservação da biodiversidade, que é agravado pela acumulação de
infraestruturas no território. Os impactos sobre a fauna são diretos (atropelamentos e
colisões) e indiretos (perda de hábitat para cria, refúgio e alimentação). A existência de
sinergia é devido ao efeito multiplicador das infraestruturas lineais concentradas num
mesmo território.
As ações que contribuem aos efeitos sinérgicos da fragmentação são:


Requalificação do acesso ao Litoral Sul a partir de Paranaguá com nova ligação
entre a PR-407 e PR-508, e aumento da capacidade da PR-407



Aumento das pistas de circulação na PR-508



Contorno urbano de Pontal do Paraná e Matinhos



Ampliação do pátrio de triagem para caminhões que acedem ao porto



Novo terminal de passageiros em Pontal do Paraná (efeito indireto de aumento
do tráfego)

As medidas corretivas que podem ser aplicadas para reduzir esse impacto incluem a
construção de passagens para fauna e a aplicação de critérios ecológicos no
planejamento de infraestruturas, para favorecer a integração paisagística, a atenuação
da poluição sonora e a permeabilidade das barreiras lineais.
Este impacto inclui o aumento do efeito de borda nas unidades de conservação,
especialmente no caso da BR-101 e a PR-508. As áreas protegidas perdem conectividade
com remanescentes de ecossistemas naturais presentes na Zona de Amortecimento que
ajudam à preservação das populações, especialmente, da avifauna e dos grandes
mamíferos, com distâncias de deslocamento mais grandes.
Outro importante efeito sinérgico das infraestruturas nas áreas mais próximas ao litoral,
e o aumento induzido da ocupação costeira em áreas de elevada vulnerabilidade
climática. O efeito acumulativo da ocupação costeira agrava de maneira exponencial os
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efeitos derivados da elevação do nível do mar. Caso que as propostas sejam
implementadas, a avaliação de impacto ambiental dos projetos deverá considerar os
efeitos a médio e longo prazo da mudança climática e a perda de biodiversidade.
Alteração dos recursos hídricos
Os impactos diretos aos recursos hídricos são basicamente resumidos em quatro
situações possíveis: (1) mudanças no fluxo de águas superficiais e subterrâneas, (2)
efeito de barreira, (3) impermeabilização de áreas de recarga de aquíferos e (4)
mudanças na qualidade da água.
Um aspecto importante a considerar é que os sistemas aquáticos são “vetores de
transmissão” de impactos (por exemplo, substâncias contaminantes); portanto,
qualquer alteração direta que ocorra sobre os fluxos hídricos naturais induzirá efeitos
em pontos próximos e/ou distantes, cujas consequências são difíceis de prever e
quantificar.
As atividades das propostas que impactam especificamente as águas subterrâneas são:
os processos de construção do “corpo” das estradas, o desvio temporário ou
permanente dos fluxos, e a impermeabilização das superfícies. Além disso, a erosão
hídrica, devido ao fato de a água seguir temporariamente outro canal, ocasiona o
arrastro de partículas e contaminantes (por exemplo: substâncias utilizadas para a
conservação da via, derrames acidentais de combustíveis, etc.).
As propostas que induzem esse tipo de impactos são:


Alternativas de conectividade norte-sul: BR-101 e PR-508



Requalificação de acessos ao litoral sul



Contorno urbano de Pontal do Paraná e Matinhos
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O efeito de barreira para as correntes de águas superficiais é um dos impactos potenciais
mais importantes que podem ocorrer e pode gerar um aumento nos riscos de enchentes
e inundações em zonas vulneráveis.
As propostas de requalificação ou construção de infraestruturas que envolvam cortes
do perfil, também aumentam o impacto sinérgico sobre os fluxos hídricos pois afeta,
não só as águas superficiais, mas também a os aquíferos cujo nível do lençol freático
está próximo à superfície da terra. As consequências desse impacto são o aumento da
instabilidade geológica e do risco de movimentos de terra e escorregamentos, com
riscos importantes para a segurança das pessoas.
As medidas corretivas para minimizar o impacto sinérgico sobre os recursos hídricos
incluem o estabelecimento de barragens temporais para coleta de sedimentos evitando
que sejam conduzidos livremente até os cursos naturais, evitar o armazenagem de
resíduos em áreas próximas a fluxos hídricos, respeitar sempre que seja possível os
fluxos naturais, planejar e implementar medidas de segurança de derramamentos,
preparar canais para desvio de águas pluviais, em lugares com risco de escorregamentos
e erosão hídrica e adaptação da infraestrutura, no possível à rede de drenagem natural.
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3.7 IDENTIFICAR E LOCALIZAR OS INVESTIMENTOS-CHAVE EM INFRAESTRUTURA
URBANA
Foram identificados os investimentos-chave em infraestrutura urbana necessária para
atender a capacidade de suporte dos municípios e apoiar o crescimento da área Litoral.

3.7.1 Educação, saúde, segurança, dentre outros
No caso da identificação e da localização de equipamentos sociais no Litoral do Paraná,
o diagnóstico atual da região aponta para a necessidade de novas vagas em creches e
de um aumento eminente no número de leitos hospitalares. Entretanto, a atual situação
financeira e administrativa das prefeituras impede que as mesmas realizem
investimentos em novas instalações e na contratação de pessoal no curto e no médio
prazos. Sem antes melhorar e incrementar a arrecadação e a capacidade de
investimentos, as administrações locais dificilmente poderão construir novas unidades
educacionais ou de saúde, nem mesmo equipamentos de cultura, esporte e lazer.
Para o curto e o médio prazos, a melhoria da arrecadação dos governos locais deverá
ser utilizada para melhorias, reformas e/ou ampliações dos equipamentos já existentes,
bem como para o aumento do quadro de funcionários que atende a rede atual, em
especial na área de saúde. Nesse sentido, apontaremos aqui apenas os custos
estimativos para atender a demanda futura prevista em nossas projeções, pois a efetiva
construção de novos equipamentos dependerá de as ações de melhoria da arrecadação
e das contas públicas serem bem-sucedidas no curto e no médio prazos.
O custo médio para levantar uma estrutura hospitalar com cerca de 8.500 m² de área
construída, com todas as dependências necessárias para atender uma população de 40
mil pessoas, com 160 leitos, sendo 12 para UTI, pronto socorro, triagem, farmácia,
cozinha, lavanderia, ou seja, com toda a estrutura necessária, custaria R$ 19,5 milhões,
já contabilizando os custos com central de ar condicionado, rede elétrica, telefônica,
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água e esgoto. Com mais R$ 22,3 milhões é possível comprar todos os equipamentos
hospitalares, incluindo os mais modernos do mercado, como também todas as mobílias
necessárias a um hospital. Resumindo, para construir e equipar um hospital regional
para atender pouco menos de 10% da população total prevista para 2035 e 16% da
demanda necessária de leitos (descontados os já existentes) são necessários, em valores
de hoje, cerca de R$ 42 milhões.
O custo anual com a mão de obra concursada e terceirizada, incluindo médicos,
enfermeiros, anestesistas, seguranças, recepcionistas etc., seriam mais R$ 44,5
milhões por ano (R$3,7 mi ao mês), considerando o salário de mercado.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) disponibiliza aos municípios,
Estados e ao Distrito Federal projetos padrão para a construção de escolas do modelo
Espaço Educacional Urbano e Rural. O valor do repasse varia de acordo com o modelo
de escola pleiteado, mas a média está na casa dos R$ 1.200,00 por m² de área
construída. As cifras aproximadas para cada modelo são:
 Projeto Tipo B (991,05 m² de área construída): R$ 1,2 milhão;
 Projeto Tipo C (668,30 m² de área construída): R$ 800 mil;
Custos para mobiliar e equipar uma creche variam entre R$ 95 mil e R$ 140 mil,
dependendo do número de crianças atendidas (60/120 por turno ou 120/220 integral).
Nesse sentido, uma creche nova sairia entre R$ 900 mil e R$ 1,35 milhão, valores atuais,
sem incluir gastos com contratação de pessoal, estimada entre R$ 300 mil e R$ 600 mil
anuais (creches entre 60 e 120 crianças por dia).

3.7.2 Energia e telecomunicação
Em relação à identificação e geolocalização das infraestruturas de energia (geração,
transmissão e distribuição) e de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
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destacadas como prioritárias para os municípios do litoral do Paraná, é importante,
antes da descrição de sua importância e impacto, realizar algumas observações acerca
da seleção dos mesmos.
Os projetos foram selecionados e priorizados para o Plano de Desenvolvimento
Sustentável do Litoral do Estado do Paraná considerando a oferta das infraestruturas
sobre o território, a realidade socioeconômica e a existência de populações isoladas no
litoral do Paraná, mantidas à margem do acesso à energia elétrica e tecnologias de
informação e comunicação, elementos essenciais para a integração social, a qualidade
de vida e o crescimento econômico e social da população.
Dessa forma os projetos apresentados se complementam na oferta dos serviços para a
população do litoral do Paraná, notadamente a mais desassistida. Assim os projetos,
mesmo aqueles de menor custo, possuem grande alcance populacional e territorial e
gerarão grande impacto social e de potencial econômico.
É importante destacar que os investimentos foram estimados nessa análise conceitual
com base em valores de mercado e dimensionados apenas para estabelecer um padrão
de valoração dos projetos. Ressaltamos o reconhecimento da situação financeira e
administrativa dos governos municipais, que impede que realizem novos investimentos,
especialmente não prioritários ou em resposta a grandes demandas sociais e para
geração de retorno econômico via aumento da arrecadação. Reconhecemos ainda que,
não havendo melhoria na arrecadação e na capacidade de investimentos, os governos
não terão condições de realizar suas contrapartidas de investimentos ou programas que
dependem unicamente dos cofres públicos. Destacamos, entretanto, que a totalidade
dos projetos apresentados possui linhas de financiamento, alguns não exigem quaisquer
contrapartidas e muitos são investimentos exclusivamente privados.
Especificamente, em relação aos projetos apresentados, estes serão descritos
isoladamente, mas abordados em suas complementariedades.
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O diagnóstico da região aponta baixo nível de acesso à internet banda larga nos sete
municípios da região. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
a infraestrutura de internet banda larga só atende a 14,4% da população do litoral
paranaense, sendo que em nenhum município o índice de cobertura ultrapassa a marca
de 20% da população. Para suprir essa carência uma série de projetos foi apresentada,
a maioria de baixo custo e com foco nas comunidades mais isoladas e/ou de baixa renda.
Para suprir a necessidade da população mais isolada de acesso à internet a proposta é a
criação de uma rede de estações digitais, em especial nas áreas mais carentes dos
municípios, permitindo acesso da população a serviços públicos digitais, estudo, lazer e
trabalho. Uma estação, já contando com sistema de conexão via rádio ou satélite (para
superar a barreira da falta de cabeamento ótico ou de cobre) e um módulo de geração
de energia fotovoltaica, além da manutenção dos computadores e periféricos e do
salário de um atendente (salário mínimo) tem custo estimado em R$ 200.000,00. A
partir do segundo ano o custo estimado é de R$ 36.000,00 por ano, por unidade.
Na mesma linha da inserção digital, mas com um foco mais educacional e social, o
projeto dos telecentros nas escolas e associações de moradores (preferencialmente)
permitirá que estudantes e público em geral sejam inseridos no mundo digital de forma
mais ampla. O custo do projeto está estimado em R$ 36.000,00 por cada unidade, uma
vez que aqui não haveria necessidade de se implantar sistemas de geração de energia.
Nos dois casos o foco é a inserção das comunidades economicamente mais debilitadas,
isoladas ou comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, que se espalham pelos
municípios do litoral do Paraná. Podemos destacar nesse grupo comunidades próximas
do isolamento, como Puruquara, Guapecum, Tibicanga e Bertioga, Barbados, Sebuí,
Varadouro e Barra do Ararapira.
O programa Conhecimento Digital tem por objetivo garantir o acesso dos estudantes da
região a uma vasta biblioteca digital, com obras de todas as matizes, de escolares a
clássicos, além de arquivos de áudio e vídeo. Livros paradidáticos poderão ser baixados
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diretamente do site Domínio Público e utilizados livremente. O acesso ao acervo é livre.
O projeto se articula com o Litoral Digital e o Litoral Digital – Inclusivo.
Na mesma linha de disseminação do acesso à banda larga, com foco na divulgação e
geração de conhecimento técnico-científico, o programa Litoral Sem Fronteiras propõe
criar uma rede de conhecimento integrando todas as escolas e universidades do litoral
do Paraná, para permitir compartilhamento de atividades de pesquisa técnico-científica.
Além do compartilhamento, a integração, que está diretamente relacionada com os
demais programas de acesso às tecnologias de informação e comunicação, irá fomentar
a estruturação de grupos de estudos, pesquisa e inovação com foco nas potencialidades
e demandas do Litoral do Paraná, em especial no que refere ao desenvolvimento
sustentável e à preservação da tradição cultural. O custo estimado para o projeto é de
R$ 10.000.000,00 para a estruturação da rede entre universidades, escolas e
comunidades e para fomentar os trabalhos iniciais dos grupos de pesquisa com foco nos
temas de interesse dos municípios do Litoral do Paraná.
Destaca-se que essas populações convivem ainda com questões como acesso à energia
elétrica. Muitas dessas comunidades tradicionais são atendidas por sistemas
fotovoltaicos, que apesar de suprirem minimamente a necessidade de energia, não
permitem, por exemplo, o uso de refrigeradores para a conservação do pescado, o que
reduz a capacidade de comercialização e ganho por parte dos pescadores. A solução
para esses casos é a ampliação do programa de cabos subaquáticos pela Copel,
avançando para o uso de cabeamento enterrado para chegar até as unidades
habitacionais isoladas sem que haja conflitos com o meio ambiente. Dessa forma esses
moradores poderão ter acesso a energia firme e melhorar seu padrão de vida.
A implantação dos cabos subaquáticos e enterrados tem um custo estimado de R$
15.000.000,00.
Para aumentar a capacidade de oferta de energia é necessário aumentar a produção,
especialmente através de fontes sustentáveis com sistemas de transmissão e
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distribuição que sejam pouco ou nada agressivos ao meio ambiente regional, marcado
por áreas de preservação e de interesse ecológico. Nesse sentido, utilizar as
potencialidades locais para a geração de energia sustentável é uma decisão lógica. Nessa
linha dois projetos atendem a esses critérios, enquadrados no programa Litoral
Sustentável:
 Geração de energia eólica offshore, com uma usina localizada em linha com o
município de Pontal do Paraná, com a infraestrutura a 30km do litoral, evitando
dessa forma canais de acesso e fundeadores dos portos da região. O modelo
proposto é de torres em linhas paralelas para aumentar a eficiência, em uma área
de 20 km/2, com uso de aerogeradores com capacidade entre 4 MW e 6 MW de
potência. Cabos subaquáticos farão a ligação das torres com o Sistema Interligado
para a distribuição da energia gerada. O custo da implantação do parque é estimado
em R$ 5,46 milhões por MW instalado. O modelo proposto é de uma usina com
distância de 700 metros entre as torres, resultado em um parque com 42 turbinas
com potência de 252 MW, ao custo de R$ 1.375.920.000,00.
 Geração oceânica, através de usina de correntes, ondas ou maré. Localizada em
linha com o município de Matinhos, a infraestrutura da usina de geração oceânica
estará há cerca de 20km do litoral, entre duas formações rochosas (ilhotas), com
área de 20 km/2 a 30 km/2. Cabos subaquáticos farão a ligação do complexo com o
Sistema Interligado para a distribuição da energia gerada. A capacidade de geração
estimada para a usina é de 5 MW, o que representa um investimento de R$
18.500.000,00. Importante ressaltar que, segundo o estudo Avaliação do Potencial
de Energias Oceânicas no Brasil (Fleming, Fernanda P., Instituto Alberto Luiz
Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia / COPPE, 2012) o potencial
teórico do estado, de 2,50 GW ou de 0,0250 GW por km de litoral.
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Figura 39: Localização potencial dos parques eólico e de geração oceânica

Fonte: Google Earth (2019)

O programa Paraná Smart Port visa reduzir a pegada de carbono gerada pelas operações
portuárias e o custo de energia elétrica da APPA e dos terminais, que impactam as
tarifas. A redução desse custo irá se refletir em maior competitividade dos portos, além
das vantagens do selo internacional de portos sustentáveis. Procedimento cada vez mais
disseminado no mundo, a instalação de unidades de geração de energia solar e eólica
nos portos de Paranaguá e Antonina e no futuro Porto do Pontal, dentro do conceito de
smart ports, além de reduzir a pegada de carbono das operações e reduzir o custo com
energia elétrica, pode dar aos portos um selo ambiental internacionalmente
reconhecido e cada vez mais utilizado para atrair movimentação de cargas de baixo risco
de poluição, especialmente conteinerizadas. O investimento estimado no projeto é de
R$ 840.000,00 por 176 KW (Quilowatts-pico) em um sistema com 640 placas, que
atenderia à parte administrativa dos portos. O custo de R$ 4.772,73 por KW pode ser
multiplicado para o tamanho desejado do projeto conforme a especificidade desejada
pela APPA em cada porto.
O programa Governo Sustentável prevê a implantação de sistemas de geração solar nos
prédios públicos (prefeitura, escolas, postos de saúde, etc…), concomitante a um

174

programa de eficiência energética, alinhando os governos estadual, municipais e federal
(em suas unidades existentes no litoral) aos princípios de sustentabilidade. O custo
estimado para uma escola, por exemplo, é de R$ 210.000,00 para a instalação de um
sistema de 44 KW (Quilowatts-pico) em um sistema com 160 placas.
Com os investimentos delineados a expectativa é de que o Litoral do Paraná registre
uma grande transformação socioeconômica, com a integração das comunidades
isoladas, desenvolvimento de centros de geração de conhecimento integrados aos
interesses e potencialidades locais, que haja melhora significativa no desempenho
escolar e que a região, alinhada com suas características naturais de grande área polo
ecológico, se torne cada vez mais sustentável e que isso atraia investimentos em setores
não poluentes, em especial na geração de conhecimento e turismo.

3.7.3 Coleta e tratamento de esgoto
A região litorânea paranaense vem passando nas últimas décadas por crescimento da
população residente que pressiona toda a infraestrutura urbana. De modo geral, o
adensamento populacional reforçou a ocupação vertical na faixa da orla e o
espraiamento em direção às áreas de encostas. Esse crescimento populacional
acelerado teve como reflexo a carência de serviços básicos e de infraestrutura. Desta
infraestrutura, destacam-se negativamente os serviços de coleta e tratamento de
esgoto, já que a sua ausência afeta a qualidade de vida da população, reduz a qualidade
da água nos balneários e compromete a saúde pública na região.
Os investimentos financeiros aportados nos últimos anos, em Sistema de Esgoto
Sanitário, pela SANEPAR e Paranaguá Saneamento, aumentaram significativamente o
índice de atendimento com esgoto na área urbana do Litoral, que atualmente é de
79,85%, acima da média nacional que é de 44,90%. As ações a serem desenvolvidas têm
o objetivo de aumentar esse índice, considerando-se o aumento de demanda em função
do crescimento populacional e do movimento de alta temporada.
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As ações relativas ao Sistema de Esgoto e destacadas no Plano de Desenvolvimento
Sustentável do Litoral do Estado do Paraná como prioritárias para os municípios do
litoral do Paraná foram visualizadas a partir do diagnóstico da situação atual do esgoto
de cada município, considerando-se o seguinte:
a) A inexistência de um Plano Diretor de Esgotamento Sanitário;
b) Os planos de Investimentos elaborados pela SANEPAR;
c) Os planos de Investimentos elaborados pela Paranaguá Saneamento;
d) A inexistência de projetos e estudos atualizados elaborados pelo SAMAE Antonina;
e) O Aumento populacional até o ano de 2035;
f) O atendimento com Sistema de Esgoto nos períodos de alta temporada;
g) O Aproveitamento e aperfeiçoamento das unidades existentes;
h) A elevação da qualidade de vida da população;
i) A redução da incidência de doenças de veiculação hídrica.
É importante ressaltar que as intervenções indicadas neste documento para os
municípios de Pontal do Paraná, Matinhos, Morretes, Guaratuba e Guaraqueçaba já
fazem parte do plano de investimentos da SANEPAR. Para os municípios de Paranaguá
e Antonina as intervenções foram propostas com base nas informações prestadas pela
Paranaguá Saneamento e SAMAE Antonina respectivamente. Os custos foram
estimados com base em valores de mercado e dimensionados apenas para estabelecer
um padrão de valoração dos projetos. Ressaltamos o reconhecimento da situação
financeira e administrativa dos governos municipais, que impede que realizem novos
investimentos, especialmente não prioritários ou em resposta a grandes demandas
sociais e para geração de retorno econômico via aumento da arrecadação.
Reconhecemos ainda que, não havendo melhoria na arrecadação e na capacidade de
investimentos, os governos não terão condições de realizar suas contrapartidas de
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investimentos ou programas que dependem unicamente dos cofres públicos.
Especificamente, em relação ao projeto apresentado, este será descrito isoladamente,
mas abordados em suas complementariedades.
O diagnóstico do Sistema de Esgoto dos Municípios do Litoral, com exceção do município
de Antonina, revela um alto índice de atendimento na área urbana, porém o que já é
bom precisa ser melhorado continuamente e ter sua capacidade ampliada em função
do crescimento populacional e da demanda em alta temporada.
Na área rural dos municípios o índice de atendimento do litoral com esgoto é de apenas
16,59%. Esse dado é preocupante e como possível solução recomenda-se a adoção de
sistemas individuais de tratamento composto por fossas biodigestoras.
Para que ocorra uma melhoria contínua na prestação dos serviços estão sendo
propostas as seguintes intervenções nos Sistemas de Esgoto dos Municípios do Litoral:
Município de Pontal do Paraná:
a) Ampliação de rede coletora de esgoto: Para atender a crescente expansão
urbanística fazem-se necessários constantes investimentos para ampliação da rede
de coleta;
b) Implantação de estações elevatórias: Com a expansão da rede coletora, torna-se
necessária a implantação de estações elevatórias, as quais são definidas em função
da topografia do terreno. As elevatórias têm a função de bombear o esgoto
direcionando o efluente para as Estações de Tratamento de Esgoto;
c) Linhas de Recalque: Têm a função de transportar o esgoto bombeado pelas
estações elevatórias. Consistem em tubulações devidamente dimensionadas e
apropriadas para este fim;
Atualmente a Estação de Tratamento de Esgoto de Pontal do Paraná está sendo
ampliada em sua capacidade, passando de 141 l/s para 441 l/s. Com essa ampliação a
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ETE terá capacidade para atender às vazões de fim de plano, por isso não foram previstas
novas intervenções nessa estrutura.
Para as ações previstas estima-se um investimento de R$ 12.551.400,00.
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Município de Matinhos:
a) Ampliação de rede coletora de esgoto: Para atender a crescente expansão
urbanística fazem-se necessários constantes investimentos para ampliação da rede
de coleta;
b) Implantação de estações elevatórias: Com a expansão da rede coletora, torna-se
necessária a implantação de estações elevatórias, as quais são definidas em função
da topografia do terreno. As elevatórias têm a função de bombear o esgoto
direcionando o efluente para as estações de tratamento de esgoto;
c) Linhas de Recalque: Têm a função de transportar o esgoto bombeado pelas
estações elevatórias. Consistem em tubulações devidamente dimensionadas e
apropriadas para este fim;
Atualmente a Estação de Tratamento de Esgoto de Matinhos está sendo ampliada em
sua capacidade, passando de 210 l/s para 518 l/s. Com essa ampliação a ETE terá
capacidade para atender às vazões de fim de plano, por isso não foram previstas novas
intervenções nessa estrutura.
Para as ações previstas estima-se um investimento de R$ 20.070.000,00.
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Município de Guaratuba:
a) Ampliação de rede coletora de esgoto: Para atender a crescente expansão
urbanística fazem-se necessários constantes investimentos para ampliação da rede
de coleta;
b) Implantação de estações elevatórias: Com a expansão da rede coletora, torna-se
necessária a implantação de estações elevatórias, as quais são definidas em função
da topografia do terreno. As elevatórias têm a função de bombear o esgoto
direcionando o efluente para as Estações de Tratamento de Esgoto;
c) Linhas de Recalque: Têm a função de transportar o esgoto bombeado pelas
Estações elevatórias. Consistem em tubulações devidamente dimensionadas e
apropriadas para este fim;
d) Pelas informações apuradas durante o diagnóstico, a Estação de Tratamento de
Esgoto de Guaratuba apresenta uma capacidade de Tratamento que atende ao final
de plano, por isso não estão sendo previstas intervenções futuras nesta unidade.
Para as ações previstas estima-se um investimento de R$ 19.164.000,00.
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Município de Guaraqueçaba:
a) Ampliação de rede coletora de esgoto: Para atender a crescente expansão
urbanística fazem-se necessários constantes investimentos para ampliação da rede
de coleta;
b) Implantação de estações elevatórias: Com a expansão da rede coletora, torna-se
necessária a implantação de estações elevatórias, as quais são definidas em função
da topografia do terreno. As elevatórias têm a função de bombear o esgoto
direcionando o efluente para as estações de tratamento de esgoto;
c) Linhas de Recalque: Têm a função de transportar o esgoto bombeado pelas
Estações elevatórias. Consistem em tubulações devidamente dimensionadas e
apropriadas para este fim;
Pelas informações apuradas durante o diagnóstico, a Estação de Tratamento de Esgoto
de Guaraqueçaba apresenta uma capacidade de Tratamento que atende ao final de
plano, por isso não estão sendo previstas intervenções futuras nesta unidade.
Para as ações previstas estima-se um investimento de R$ 6.499.200,00.
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Município de Morretes:
a) Ampliação de rede coletora de esgoto: Para atender a crescente expansão
urbanística fazem-se necessários constantes investimentos para ampliação da rede
de coleta;
b) Implantação de estações elevatórias: Com a expansão da rede coletora, torna-se
necessária a implantação de estações elevatórias, as quais são definidas em função
da topografia do terreno. As elevatórias têm a função de bombear o esgoto
direcionando o efluente para as estações de tratamento de esgoto;
c) Linhas de Recalque: Têm a função de transportar o esgoto bombeado pelas
Estações elevatórias. Consistem em tubulações devidamente dimensionadas e
apropriadas para este fim;
Pelas informações apuradas durante o diagnóstico, a Estação de Tratamento de Esgoto
de Morretes apresenta uma capacidade de Tratamento que atende ao final de plano,
por isso não estão sendo previstas intervenções futuras nesta unidade.
Para as ações previstas estima-se um investimento de R$ 11.295.000,00.

186

187

Município de Paranaguá:
a) Ampliação de rede coletora de esgoto: Para atender a crescente expansão
urbanística fazem-se necessários constantes investimentos para ampliação da rede
de coleta;
b) Implantação de estações elevatórias: Com a expansão da rede coletora, torna-se
necessária a implantação de estações elevatórias, as quais são definidas em função
da topografia do terreno. As elevatórias têm a função de bombear o esgoto
direcionando o efluente para as estações de tratamento de esgoto;
c) Linhas de Recalque: Têm a função de transportar o esgoto bombeado pelas
Estações elevatórias. Consistem em tubulações devidamente dimensionadas e
apropriadas para este fim;
Estima-se que a atual Estação de Tratamento de Esgoto de Paranaguá necessite
ampliada em sua capacidade através da implantação de novas estações compactas. Para
as ações previstas estima-se um investimento de R$ 219.502.500,00.
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Município de Antonina:
a) Rede coletora de esgoto: Para atender a área urbana do município, inclusive a
crescente expansão urbanística, faz-se necessária a implantação da rede de coleta;
b) Implantação de estações elevatórias: Com a implantação da rede coletora, torna-se
necessária a implantação de estações elevatórias, as quais são definidas em função
da topografia do terreno. As elevatórias têm a função de bombear o esgoto
direcionando o efluente para as estações de tratamento de esgoto;
c) Linhas de Recalque: Têm a função de transportar o esgoto bombeado pelas
Estações elevatórias. Consistem em tubulações devidamente dimensionadas e
apropriadas para este fim;
d) ETE- Estação de Tratamento de Esgoto: Implantação de Estação de Tratamento de
Esgoto para atender a demanda atual e futura.
Para as ações previstas estima-se um investimento de R$ 99.054.000,00.
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Com as ações e investimentos propostos a expectativa é de que os municípios do Litoral
garantam a sustentabilidade desejada, promovendo a efetiva coleta, transporte e
tratamento dos efluentes de esgoto, reduzindo a carga poluente despejada nos cursos
d’água e reduzindo a incidência de doenças de veiculação hídrica.

3.7.4 Abastecimento de água
A região litorânea paranaense vem passando nas últimas décadas por crescimento da
população residente que pressiona toda a infraestrutura urbana. De modo geral, o
adensamento populacional reforçou a ocupação vertical na faixa da orla e o
espraiamento em direção às áreas de encostas. Esse crescimento populacional
acelerado tem como reflexo a necessidade de constantes investimento em
infraestrutura de abastecimento de água.
Os investimentos financeiros aportados nos últimos anos, em Sistema de Abastecimento
de Água, pela SANEPAR e Paranaguá Saneamento e SAMAE Antonina aumentaram
significativamente o índice de atendimento com abastecimento de água na área urbana
do Litoral, que atualmente é de 94,08%, acima da média nacional que é de 83,30%. As
ações a serem desenvolvidas têm o objetivo de aumentar esse índice, considerando-se
o aumento de demanda em função do crescimento populacional e do movimento de
alta temporada.
As ações relativas ao Sistema de Abastecimento de Água destacadas no Plano de
Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Estado do Paraná como prioritárias para os
municípios do litoral do Paraná foram visualizadas a partir do diagnóstico da situação
atual do Abastecimento de Água, considerando-se o seguinte:
a) A existência de um Plano Diretor de Águas elaborado pela SANEPAR;
b) Os planos de Investimentos elaborados pela Paranaguá Saneamento;
c) Os planos de Investimentos elaborados pelo SAMAE Antonina;
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d) O Aumento populacional até o ano de 2035;
e) O atendimento com água nos períodos de alta temporada;
f) População fixa (reside no local);
g) População flutuante (frequenta a região de dezembro a março);
h) População total (residente + flutuante);
i) População de pico (frequenta a região no período das festas de final de
ano/Carnaval).
j) O Aproveitamento e aperfeiçoamento das unidades existentes
k) A elevação da qualidade de vida da população;
l) A redução da incidência de doenças de veiculação hídrica.
É importante ressaltar que as intervenções indicadas neste documento para os
municípios de Pontal do Paraná, Matinhos, Morretes, Guaratuba e Guaraqueçaba já
fazem parte do Plano Diretor de Águas da Região Litorânea do Paraná elaborado pela
SANEPAR. Para os municípios de Paranaguá e Antonina as intervenções foram propostas
com base nas informações prestadas pela Paranaguá Saneamento e SAMAE Antonina
respectivamente. Os custos também foram extraídos do Plano Diretor de Águas da
SANEPAR e para os Municípios de Antonina e Paranaguá foram estimados com base em
valores de mercado e dimensionados apenas para estabelecer um padrão de valoração
dos projetos. Ressaltamos o reconhecimento da situação financeira e administrativa dos
governos municipais, que impede que realizem novos investimentos, especialmente não
prioritários ou em resposta a grandes demandas sociais e para geração de retorno
econômico via aumento da arrecadação. Reconhecemos ainda que, não havendo
melhoria na arrecadação e na capacidade de investimentos, os governos não terão
condições de realizar suas contrapartidas de investimentos ou programas que
dependem unicamente dos cofres públicos. Especificamente, em relação ao projeto
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apresentado,

este

será

descrito

isoladamente,

mas

abordados

em

suas

complementariedades.
O diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água dos Municípios do Litoral do Paraná
revela um alto índice de atendimento na área urbana e na área rural, porém o que já é
bom precisa ser melhorado continuamente e ter sua capacidade ampliada em função
do crescimento populacional e da demanda em alta temporada.
Para que ocorra uma melhoria contínua na prestação dos serviços estão sendo
propostas as seguintes intervenções:
Município de Pontal do Paraná:
a) Ampliação da Produção: A ampliação da capacidade do sistema produtor
acontecerá através da substituição do conjunto Motobomba da Elevatória da ETA
Praia Leste;
b) Melhoria do Tratamento: A melhoria de tratamento da ETA Praia Leste virá através
de uma revisão do processo de tratamento, dando melhor eficiência ao mesmo,
fazendo com que a ETA atinja a capacidade de tratamento de 800 l/s para a qual foi
projetada;
c) Ampliação do Sistema de Armazenamento: Será necessária a implantação de dois
novos reservatórios apoiados. Um RAP de 2000 m³ no Centro de Reservação Canoas
e outro RAP de 1000 m³ no Centro de Reservação Atami;
d) Implantação de Elevatórias: Para a melhoria na distribuição das águas produzidas
serão instaladas novas elevatórias, conforme abaixo relacionado:
 Elevatória do CR Praia Leste irá recalcar água tratada para o CR Canoas;
 Elevatória do CR Canoas irá recalcar água tratada para o CR Ipanema;
 Elevatória do CR Ipanema irá recalcar água tratada para o CR Shangrilá;
 Elevatória do CR Shangrilá irá recalcar água tratada para o CR Atami;
e) Substituição de trechos de redes antigas ou que apresentem problemas de
vazamento;
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f) Implantação de micromedição;
g) Implantação de macromedição.
Para as ações previstas estima-se um investimento de R$ 4.813.514,21.
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Município de Matinhos:
a) Melhoria do Tratamento: A melhoria de tratamento da ETA Matinhos virá através
de uma revisão do processo de tratamento, dando melhor eficiência ao mesmo,
fazendo com que a ETA garanta a capacidade de tratamento de 140 l/s para a qual
foi projetada;
b) Implantação de Adutora: Para a melhoria na distribuição das águas produzidas será
implantada uma adutora de água tratada a qual irá transportar água tratada para o
CR Caiobá;
c) Substituição de trechos de redes antigas ou que apresentem problemas de
vazamento;
d) Implantação de micromedição;
e) Implantação de macromedição.
Para as ações previstas estima-se um investimento de R$ 2.922.137,48.
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Município de Guaratuba:
a) Ampliação da Produção: A ampliação da capacidade de do Sistema produtor
acontecerá através da implantação de uma segunda elevatória na ETA Saí-Guaçu
passando de 270 para 600 l/s;
b) Melhoria do Tratamento: A melhoria de tratamento da ETA Guaratuba virá através
do aumento da capacidade de tratamento das ETA Saí-Guaçu de 260 para 600 l/s
através da construção de um novo módulo de 340 l/s.
c) Ampliação do Sistema de Armazenamento: Será necessária a implantação de dois
novos reservatórios apoiados. Ambos os RAP’s de 5000 m³ no Centro de Reservação
Aeroporto;
d) Implantação de Elevatórias: Para a melhoria na distribuição das águas produzidas
será instalada uma nova elevatória na área do CR Aeroporto que irá recalcar água
tratada para o CR Brejatuba;
e) Implantação de Adutora de Água Tratada: Implantação de aproximadamente 9.000
metros de Adutora de Água Tratada com diâmetro de 500mm transportando água
tratada da ETA Saí-Guaçu até o CR Brejatuba; implantação de aproximadamente
1.000 metros de Adutora de Água Tratada com diâmetro de 400mm transportando
água tratada do CR Brejatuba ao CR Aeroporto;
f) Substituição de trechos de redes antigas ou que apresentem problemas de
vazamento;
g) Implantação de micromedição;
h) Implantação de macromedição.
Para as ações previstas estima-se um investimento de R$ 34.211.640,21.
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Município de Guaraqueçaba:
a) Ampliação da Produção: O aumento da capacidade de do Sistema produtor
acontecerá através do aumento da capacidade de bombeamento da captação do
Rio Cerquinho de 10 para 30 l/s;
b) Melhoria do Tratamento: A melhoria de tratamento da ETA virá através de uma
revisão do processo de tratamento, dando melhor eficiência ao mesmo, fazendo
com que a ETA atinja a capacidade de tratamento de 22 l/s para a qual foi projetada;
c) Ampliação do Sistema de Armazenamento: Será necessária a implantação de um
novo reservatório apoiado. Um RAP de 600 m³ em local a ser definido;
d) Implantação de Elevatórias: Para a melhoria na distribuição das águas produzidas
será instalada uma nova elevatória na área da ETA que irá recalcar água tratada para
o novo RAP;
e) Implantação de Adutora de Água Bruta: Implantação de aproximadamente 200
metros de Adutora com diâmetro de 150mm transportando água bruta da captação
para a ETA;
f) Implantação de Adutora de Água Tratada: Implantação de Adutora de Água Tratada
com diâmetro e extensão a serem definidos transportando água tratada da ETA até
o novo RAP;
g) Substituição de trechos de redes antigas ou que apresentem problemas de
vazamento;
h) Implantação de micromedição;
i) Implantação de macromedição.
Para as ações previstas estima-se um investimento de R$ 1.585.092,04.

201

202

Município de Morretes:
a) Ampliação da Produção: A ampliação da capacidade de do Sistema produtor
acontecerá através da implantação de uma nova captação de 76 l/s, a ser instalada
no Rio Nhundiaquara aumentando a produção de 35 para 111 l/s;
b) Ampliação do Tratamento: A ampliação da capacidade de tratamento acontecerá
através da implantação de uma nova ETA com capacidade para tratar 76 l/s,
aumentando também o tratamento de 35 para 111 l/s;
c) Ampliação do Sistema de Armazenamento: Será necessária a implantação de um
novo reservatório apoiado de 2000 m³ a ser localizado próximo à nova ETA;
d) Implantação de Elevatórias: Para a melhoria na distribuição das águas produzidas
será instalada uma nova elevatória na área da nova ETA que irá recalcar água
tratada para o CR Central;
e) Implantação de Adutora de Água Tratada: o transporte das águas produzidas na
nova ETA para o RAP do CR Central;
f) Substituição de trechos de redes antigas ou que apresentem problemas de
vazamento;
g) Implantação de micromedição;
h) Implantação de macromedição.
Para as ações previstas estima-se um investimento de R$ 8.988.873,32.
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Município de Paranaguá:
a) Ampliação da Produção: A ampliação da capacidade do Sistema produtor
acontecerá através da implantação de uma nova captação e elevatória com
capacidade para 250 l/s;
b) Melhoria do Tratamento: A melhoria de tratamento das ETA virá através de da
implantação de um novo módulo de tratamento com capacidade para 200 l/s;
c) Ampliação do Sistema de Armazenamento: Será necessária a implantação de um
novo reservatório apoiado. Um RAP de 2500 m³ em local a ser definido;
d) Substituição de trechos de redes antigas ou que apresentem problemas de
vazamento;
e) Implantação de micromedição;
f) Implantação de macromedição.
Para as ações previstas estima-se um investimento de R$ 6.500.000,00.
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Município de Antonina:
a) Melhoria do Tratamento: A melhoria de tratamento das ETA virá através da
implantação de um novo módulo de tratamento com capacidade para 35 l/s;
b) Ampliação do Sistema de Armazenamento: Será necessária a implantação de um
novo reservatório apoiado. Um RAP volume de 2.000 m³ em local a ser definido;
c) Implantação de Elevatórias: Para a melhoria na distribuição das águas produzidas
será instalada uma nova elevatória na área da ETA que irá recalcar água tratada para
o novo RAP;
d) Implantação de Adutora de Água Tratada: Implantação de Adutora de Água Tratada
com diâmetro e extensão a serem definidos transportando água tratada da ETA até
o novo RAP;
e) Substituição de trechos de redes antigas ou que apresentem problemas de
vazamento;
f) Implantação de micromedição;
g) Implantação de macromedição.
Para as ações previstas estima-se um investimento de R$ 8.000.000,00.
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Com as ações e investimentos propostos a expectativa é de que os municípios do Litoral
garantam a distribuição ininterrupta de água potável em qualquer época do ano até o
período de alcance do projeto, aumentando a qualidade de vida da população e dando
condições de atender aos períodos sazonais.

3.8 ORIENTAÇÃO ÀS MUNICIPALIDADES: PLANEJAMENTO URBANO E PADRÕES DE
DESENVOLVIMENTO

3.8.1 Estímulo ao adensamento urbano
A Lei do Bioma Mata Atlântica (Lei Federal n º 11.428/2006, Art. 30) determina uma
série de restrições e condicionantes à supressão da vegetação para fins de parcelamento
e edificação em áreas urbanas. A expansão das áreas urbanas do Litoral do Paraná está
totalmente condicionada ao cumprimento dessa norma federal, exigindo que
municípios criem mecanismos inteligentes de ocupação do solo urbano.
O critério fundamental proposto para o planejamento de áreas urbanas no Litoral do
Paraná é o de adensamento – a adequada densidade urbana permite a otimização da
infraestrutura, equipamentos e serviços públicos e evita o espraiamento de loteamentos
em áreas de Mata Atlântica.
O maior entrave à diretriz de adensamento é o grande número de assentamentos
urbanos com problemas de regularização fundiária e urbanística. Por esse motivo,
recomenda-se a priorização das ações de regularização fundiária de forma a permitir
que as malhas urbanas dos municípios do Litoral Sul e Paranaguá possam ser adensadas,
e não espraiadas.
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Recomenda-se aos municípios os seguintes critérios para a promoção do adequado
adensamento: (i) evitar o adensamento em situações de habitabilidade precária e
coabitação, (ii) incentivar a verticalização das edificações, sendo necessário o correto
direcionamento do mercado imobiliário; (iii) recompensar os empreendimentos
voltados à habitação de interesse social, (iii) recompensar os empreendimentos que
preservem remanescentes de vegetação de Mata Atlântica, (iv) regular adequadamente
a delimitação de perímetros urbanos, como forma de regular a oferta e demanda por
solo urbanizável, (v) utilizar instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade que
permitam, ao poder público, a recuperação das mais-valias fundiárias resultantes da
valorização do solo devido aos investimentos públicos.

3.8.2 Requalificação da PR 412 como eixo de estruturação urbana
Se for confirmada a possibilidade da implantação de vias para o tráfego de passagem
entre Matinhos e Pontal do Sul, seria possível promover a requalificação da PR 412 como
eixo de estruturação urbana. Esse eixo permitiria a integração das principais diretrizes
urbanas relacionadas ao sistema viário, uso e ocupação do solo e transporte coletivo. O
eixo urbano formado por esta avenida seria prioritariamente destinado ao tráfego local,
ao transporte coletivo urbano, implantação de ciclovias e áreas de pedestres, e suas
áreas lindeiras ao uso misto de habitação de média densidade, comércio e serviços de
pequeno porte. Na sua área de influência se localizariam preferencialmente os
equipamentos públicos (educação, saúde, esporte e lazer, segurança, entre outros) e as
iniciativas de produção de habitação de interesse social. Tendo em vista que a rodovia
PR 412 tem extensão aproximada de 30 quilômetros, entre Matinhos e Pontal do Sul,
propõe-se a distribuição de centralidades ao longo do eixo para orientar o adensamento
urbano e a implantação de equipamentos públicos.
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3.8.3 Fortalecimento e criação de eixos urbanos locais
Com o objetivo de fomentar atividades econômicas nos balneários, as centralidades
distribuídas ao longo do eixo de estruturação urbana devem se conectar,
transversalmente, a eixos urbanos locais, onde poderá ocorrer uma concentração
adequada dos usos do solo comercial e de serviços. A criação dessas áreas diferenciadas
oportunizará maior identidade a cada balneário, tornando-os mais atrativos aos turistas
e favorecendo a ampliação do gasto dos visitantes, além de beneficiar a população local.
Os eixos urbanos locais devem ser espaços urbanos requalificados, incluindo a melhoria
de vias, passeios, ciclovias, acessos à praia e equipamento público relevante ao longo do
eixo urbano local.
A proposta inspira-se nas iniciativas já executadas como o calçadão São Luís na Praia de
Ipanema, ou o calçadão Albano Müler, em Matinhos. Em ambos casos, observou-se um
incremento rápido das atividades econômicas implantadas após os trabalhos de
requalificação urbana serem empreendidos.
Figura 40: Calçadão Albano Müler em Matinhos, antes e após requalificação (2011, 2014)

Fonte: Google Street View, 2019.

3.8.4 Construção de equipamentos públicos multifuncionais
Devido à escassez de terra pública vazia nos municípios, em especial nas áreas de
consolidação e de expansão urbanas, bem como graças a uma mudança no perfil
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populacional, onde teremos um número maior de idosos e menos bebês num futuro
próximo, sugere-se a construção de equipamentos públicos multifuncionais.
Equipamentos multifuncionais são edifícios que congregam diferentes serviços públicos
no mesmo lugar. Escolas, teatros, bibliotecas, Centros de Referências de Assistência
Social, creches, equipamentos esportivos e áreas de lazer podem dividir a mesma área,
concentrando atividades e permitindo a revisão da utilização dos espaços no decorrer
dos anos.
Os exemplos mais conhecidos desse tipo de equipamentos são os Centros Educacionais
Unificados da Prefeitura de São Paulo (CEUs), as Praças CEUs (Centros de Artes e
Esportes Unificados) e as Bibliotecas Parque do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
As três propostas mesclam serviços públicos na mesma edificação, atendendo de
maneira mais ampla as necessidades da população, permitindo uma ampliação no
horário e nos dias de atendimento de equipamentos públicos, notadamente conhecidos
por ficarem fechados em finais de semana, como é o caso das escolas.
Nos CEUs (http://www.capital.sp.gov.br/cidadao/educacao/ceus), além das escolas e
creches municipais, há espaço para práticas de esportes, além de teatro, biblioteca e
cinema, que ficam abertos ao público no final de semana.
Nas Praças CEUs (http://ceus.cultura.gov.br/), cineteatro, biblioteca e equipamentos de
esportes, dividem o mesmo espaço que um CRAS e espaços multiuso, permitindo a
utilização também para cursos e atividades da comunidade. Tudo isso numa praça.
Já as Bibliotecas Parque (http://www.bibliotecasparque.rj.gov.br/) seguem o modelo
colombiano de Medellin e integram atividades de educação e cultura ao espaço clássico
das bibliotecas, ampliando suas possibilidades de uso e de atendimento.
Projetos assim poderão servir de base para a construção de equipamentos multiuso nos
diferentes municípios, a partir de uma análise da demanda necessária nas regiões onde
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haja terrenos públicos vazios disponíveis. Os gastos de construção e manutenção podem
ser divididos por várias secretarias, que inclusive possuem subsídios dos governos
estadual e federal para compra de equipamentos e pagamento de pessoal.
O mesmo projeto poderá ser implementado em edifícios públicos que se encontrem
vazios ou edifícios/terrenos privados abandonados (função pública da propriedade) e
que poderão ser declarados de interesse público e reaproveitados após uma reforma,
alterando seu uso e funções.

3.8.5 Implantação de linha de transporte coletivo urbano entre Guaratuba, Matinhos
e Pontal do Paraná
Uma linha de transporte coletivo poderia se estender ao longo de toda a área
urbanizada da orla, de Guaratuba a Pontal do Sul, facilitando os deslocamentos entre a
moradia e o trabalho e o acesso aos equipamentos públicos. Essa linha poderia ser
viabilizada, em princípio, mediante a formação de um consórcio entre os municípios
com esse objetivo.

3.8.6 Homogeneização das zonas / zoneamento / nomenclatura
Com o objetivo de promover o amplo entendimento acerca do que expressam os
zoneamentos urbanos municipais, propõe-se a adoção de nomenclatura e
parametrização de uso e ocupação do solo comum para as zonas urbanas. Significa dizer,
a título de exemplo, que na região do Litoral do Paraná, todos os municípios adotarão a
nomenclatura “ZR-1” nas situações em que convencionem delimitar áreas uso
residencial, com limite de edificação em dois pavimentos, coeficiente de
aproveitamento igual a um, taxa de ocupação igual a 50% e taxa de permeabilidade igual
a 25%. Essa recomendação é especialmente importante para os municípios limítrofes de
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Matinhos e Pontal do Paraná, visto a relevância da continuidade da paisagem ao longo
do eixo de estruturação urbana proposto e da orla marítima ao longo dos dois
municípios.

3.8.7 Zonas de Proteção Ambiental - ZPAs
Conforme descrito na etapa 2 (Contextualização) do PDS_Litoral, o Decreto Estadual
2.722/1984 delimitou quatro áreas em Pontal do Paraná como “Zonas de Proteção
Ambiental”. O Zoneamento atual do município permite a edificação nessas áreas.
Recomenda-se que essa situação seja revertida, considerando o princípio da função
social da propriedade, visto que são áreas que possuem remanescentes de vegetação
com interesse de preservação e possuem potencial para transformarem-se em áreas
verdes de uso público e de constituírem corredores ecológicos.

3.8.8 Adoção do instrumento “Transferência do Direito de Construir”
Tendo em vista as restrições ao parcelamento e edificação em áreas com vegetação de
Mata Atlântica, conforme disposto na Lei Federal no 11.428/2006, recomenda-se que os
municípios estudem, na ocasião de revisão de seus planos diretores municipais, a
adoção do instrumento urbanístico “transferência do direito de construir”, conforme
previsto no Estatuto da Cidade.
Esse instrumento pode contribuir para a gestão da expansão e adensamento da malha
urbana dos municípios e para o parcelamento regular de novas áreas urbanizadas,
permitindo ao proprietário a transferência do potencial construtivo não utilizado em seu
lote para outro, mediante pagamento. Lei municipal deve regulamentar quais são as
zonas urbana passíveis de transferência e recepção de potencial construtivo, assim
como os mecanismos de operacionalização do instrumento. Também é fundamental a
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comprovação de situação fundiária e urbanística regular dos lotes envolvidos na
operação.

Figura 41: Esquema da transferência do direito de construir para preservação ambiental

Fonte: Os autores.

Seguindo lógica semelhante, o instrumento “transferência do direito de construir”
também pode ser regulamentado para incentivar a preservação do patrimônio histórico.
Figura 42: Esquema da transferência do direito de construir para preservação do patrimônio histórico

Fonte: Os autores.

215

3.8.9 Ajustes perímetros urbanos e planos diretores
Recomenda-se que as antinomias relativas a perímetros urbanos e planos diretores,
identificadas na etapa 2 (Contextualização) do PDS_Litoral, sejam extinguidas a partir da
revisão de normas, conforme detalhado adiante no item 3.9 Aspectos Legais.
Recomendações sobre a revisão de perímetros urbanos, em função da necessidade de
terras urbanizadas para uso habitacional até 2035, são elencadas adiante no item 4.2.4.

3.8.10 Criação de um consórcio intermunicipal para a manutenção e melhora das
estradas rurais
O estado de manutenção de algumas estradas rurais dificulta o escoamento da
produção agrícola, principalmente em condições meteorológicas adversas. Nesse
sentido, propõe-se para o curto prazo a criação de um Consórcio Intermunicipal para
organizar Patrulhas Rurais que realizem de maneira periódica trabalhos rotineiros de
manutenção e limpeza dessas estradas envolvendo serviços tais como pequenos
reparos de lombadas, de terraços, do abaulamento da pista de rolamento, bem como a
eventual necessidade de reposição de material granular e reparos do sistema de
drenagem (nos casos onde exista), a implantação de sistemas de canalização e
drenagem que permitam a transitabilidade das estradas durante e após períodos de
chuvas intensas e a substituição de infraestruturas precárias para cruzar ribeirões e
riachos.
Esta ação pode ser enquadrada no Programa de Desenvolvimento Econômico e
Territorial: Renda e Cidadania no Campo (PRÓ-RURAL), executado pela Secretaria da
Agricultura e Abastecimento (SEAB), por intermédio do Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e do Instituto de Terras, Cartografia e
Geociências (ITCG). O programa faz parte do Projeto Multissetorial para o
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Desenvolvimento do Paraná. O objetivo central do programa é aumentar a
competitividade dos agricultores familiares. Para isso, apresenta diversos objetivos
específicos, entre os quais a promoção da regularização fundiária e da adequação de
estradas rurais.
Os consórcios intermunicipais são formas organizativas que facilitam a cooperação
entre as diferentes administrações públicas (locais e estaduais) e que permitem adequar
e modernizar a gestão da infraestrutura viária rural. A criação de consórcios
intermunicipais para gerar a manutenção e melhoria de estradas rurais é uma ação
consolidada no Estado, que já conta com cerca de 15 consórcios que agrupam
aproximadamente uma centena de municípios.

3.9 ASPECTOS LEGAIS
3.9.1 Recomendações para a implementação do macrozoneamento proposto
O macrozoneamento do litoral é elemento instrumental do Plano de Desenvolvimento
Sustentável, onde é possível ter a noção das potencialidades de seu alcance, mas,
principalmente, dos requisitos antecedentes e imprescindíveis à plena gestão da região.
O macrozoneamento proposto durante a elaboração do presente plano não abrange
somente um registro da unidade territorial, mas, especialmente, as diretrizes
resultantes das visões e dos cenários de desenvolvimento futuro do litoral do Paraná e
deve encaminhar os processos para desenvolver os projetos e apontar os instrumentos
indispensáveis e apropriados ao desenvolvimento de cada macrozona do litoral, com a
intenção de alcançar os propósitos destinados exclusivamente aos territórios de cada
macrozona.
Do ponto de vista jurídico, é possível se afirmar que o macrozoneamento e o
zoneamento são instrumentos distintos. Este, em regra, é matéria da política urbana e,
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portanto, de competência dos municípios, cujas diretrizes são fixadas no plano diretor
municipal e visa definir o parcelamento, o uso e a ocupação do solo nas áreas públicas
e privadas através de parâmetros e zonas.
Em que pese o macrozoneamento não ser um instrumento de regulação do solo, pois, o
parcelamento, o uso e a ocupação do solo são matérias atribuídas aos municípios, o
Plano de Desenvolvimento Sustentável deve traçar diretrizes e recomendações a serem
levadas em consideração para as revisões dos planos diretores, dos planos setoriais e da
legislação dos municípios.
Por outro lado, há outra espécie de recomendações para as revisões da legislação
municipal: as que, independentemente de constituírem diretrizes para o atingimento
dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Sustentável, são necessárias em razão do
descumprimento, violação ou conflito da legislação municipal com a legislação federal
ou estadual.
Cabe rememorar aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mencionada na
segunda etapa de elaboração do presente plano (Contextualização), no sentido que
cabe, com preeminência, ao Município fixar a política de desenvolvimento urbano do
seu território, observando, contudo, as normas gerais editadas pela União, sendo certo
que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a
competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e promover
o adequado ordenamento territorial urbano não afasta a incidência das normas federais
e estaduais expedidas com base na competência concorrente para legislar sobre direito
urbanístico, meio ambiente e patrimônio turístico e paisagístico.
Considerando os estudos realizados segunda etapa de elaboração do presente plano
(Contextualização), eis as recomendações e as diretrizes que deverão orientar a revisão
dos planos diretores e as legislações municipais, de acordo com uma visão de interesse
comum – e não predominantemente local - da promoção do adequado adensamento
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habitacional e a promoção da conservação e preservação das áreas de interesse
ambiental do Litoral do Paraná:
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Quadro 3: Recomendações para revisões da legislação municipal
Município:
Municípios de Guaraqueçaba, Guaratuba,
Matinhos e Paranaguá

Ação:
Revisão dos Planos Diretores

Justificativa:
Os Planos Diretores já ultrapassaram o prazo de 10
anos para a sua revisão

Município de Guaratuba

Compatibilizar a sua legislação, em especial, o Plano
Diretor, as leis de zoneamento do uso e ocupação do
solo e a que define o perímetro urbano, com os usos e
ocupações permitidos pelo plano de manejo da Área
de Proteção Ambiental de Guaratuba;
Adequação da legislação, em especial, o Plano Diretor,
as leis de zoneamento do uso e ocupação do solo e a
que define o perímetro urbano, para reconhecer os
limites do Parque Estadual do Boguaçu e do Parque
Nacional de Saint-Hilaire-Lange.
- Compatibilizar a sua legislação, em especial, o Plano
Diretor, as leis de zoneamento do uso e ocupação do
solo e a que define o perímetro urbano, com os limites
do Parque Nacional de Saint-Hilaire-Lange. E ainda que
não reduza o seu perímetro urbano para adequá-lo aos
limites do parque, deve deixar claro que na área
sobreposta serão adotados apenas os usos
compatíveis com o plano de manejo da unidade;
- Compatibilização entre o plano de manejo do Parque
Estadual Rio da Onça e a legislação municipal, em
especial, a de uso do solo.
continua

A Lei Municipal n° 1.166/2005 ao definir o seu
perímetro urbano desconsiderou os limites da
referida APA, criada pelo Decreto Estadual n°
1.234/1992, do Parque Estadual, foi criado pelo
Decreto Estadual n° 4.056/1998, e do Parque
Nacional, criado pela Lei Federal nº 10.227/2001.

Município de Matinhos

- Sobreposição entre o perímetro urbano e os
limites do Parque Nacional;
- Sobreposição entre o perímetro urbano e a zona
de amortecimento do Parque Estadual Rio da
Onça.
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Município:
Município de Morretes

Ação:
- Revisão da legislação que alterou o perímetro
urbanos (Lei Complementar n° 34/2016).

Município de Paranaguá

Adequação de sua legislação, em especial, as leis de
zoneamento do uso e ocupação do solo e a que define
o perímetro urbano, para reconhecer os novos limites
do Parque Estadual do Palmito e da Estação Ecológica
de Guaraguaçu.
- Revisão do Plano Diretor e adequação das demais
normas do ordenamento do solo, em especial, as leis
de zoneamento do uso e ocupação do solo, para
excluir do perímetro urbano e da Zona Especial
Portuária área da zona de amortecimento da Estação
Ecológica de Guaraguaçu;
- Revisão da legislação que alterou o perímetro
urbanos (Leis Complementares n° 11/2014 e 16/2015).

Município de Pontal do Paraná

Fonte: Os autores.

Justificativa:
- A edição da legislação sobre expansão do
perímetro urbano não atendeu ao disposto no art.
42-B, § 2º da Lei Federal n 10.257.
Sobreposição entre o perímetro urbano e os novos
limites das duas unidades de conservação.

A Estação Ecológica de Guaraguaçu foi criada pelo
Decreto Estadual n° 1.230/92. Posteriormente, o
seu plano de manejo foi aprovado pela Portaria
IAP n° 103, de 12/06/2006.
A Lei Complementar n° 11/2014 do Município de
Pontal do Paraná ao definir o seu perímetro
urbano desconsiderou os limites da referida zona
de amortecimento.
Ocorre que a Lei Federal n° 9.985/2000 estabelece
que as zonas de amortecimento de unidades de
conservação de proteção integral, quando
definidas formalmente, não podem ser transformadas em zonas urbanas (art. 49, parágrafo
único).
- A edição da legislação sobre expansão do
perímetro urbano não atendeu ao disposto no art.
42-B, § 2º da Lei Federal n 10.257.
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Há, ainda, recomendações para o Estado do Paraná visando a implementação do
macrozoneamento proposto pelo presente estudo:
Quadro 4: Recomendações para o Estado do Paraná
Ação:
Celebração de convênios com os Municípios de
Matinhos e Pontal do Paraná para a
municipalização da Rodovia PR 412

Justificativa:
Permite a transformação da atual PR 412 em
avenida estruturante da faixa urbana contínua ao
longo da orla marítima, com prioridade para o
transporte coletivo, implantação de ciclovias,
adensamento urbano em centralidades ao longo
do eixo, uso diversificado de habitação, comércio
e serviços de pequeno porte.
Fonte: Os autores

Observe-se que, independentemente da natureza das recomendações, os estudos
urbanos, econômicos, sociais e ambientais, as discussões e os debates, fundamentais à
ação pública para a execução das mencionadas revisões das legislações, sugeridas
durante a elaboração do presente plano, devem ocorrer em comum acordo entre os
entes federados no âmbito de uma governança interfederativa, criada para esse fim, na
forma do modelo proposto no item 5.2.2 do presente trabalho, em processo
participativo com a sociedade civil.
O ambiente interfederativo é apropriado ao debate técnico-político entre os atores de
distintas áreas e de diversos entes federativos.
Por fim, recomenda-se que o macrozoneamento elaborado no decorrer do presente
trabalho seja aprovado na mesma lei complementar que estabelecer o modelo de
governança interfederativa proposto (item 5.2.2).
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3.9.2 Instrumentos regulatórios das Zonas Funcionais
3.9.2.1 Zonas Especiais de Interesse Social
O item 3.2.4 recomendou a demarcação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) ou
Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) pelos Municípios. Tratam-se de instrumentos
urbanísticos previstos no art. 4.º, inciso V, alínea f, do Estatuto da Cidade, que definem
áreas da cidade destinadas para construção de moradia popular. Tais zonas são uma
categoria de zoneamento onde é permitido o estabelecimento de padrão urbanístico
próprio com regras especiais para determinadas áreas da cidade.
Há dois tipos de ZEIS: as ZEIS Ocupadas, onde existe assentamento de população de
baixa renda que precisa ser requalificado e regularizado, e as ZEIS de vazios, áreas mal
aproveitadas que podem ser destinadas à construção de Habitações de Interesse Social
(HIS).
A demarcação de ZEIS ocupadas tem como finalidade o reconhecimento, a inclusão e a
regularização, por meio de um zoneamento e plano específico, de parcelas da cidade
que não observaram os padrões construtivos legais, permitindo a introdução de serviços
de infraestrutura e equipamentos básicos, melhorando significativamente as condições
de vida da população.
Por outro lado, a demarcação de ZEIS vazias asseguraria a ampliação da destinação de
terras bem localizadas e com infraestrutura implantada para a população de baixa
renda, criando uma reserva de mercado de terras para a produção de habitação de
interesse social. As ZEIS vazias também podem ter parâmetros específicos de ocupação.
Destaque-se, por fim, que o Plano Diretor deve prever expressamente as ZEIS.
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3.9.2.2 Proteção e preservação do patrimônio histórico, paisagístico e cultural
No que diz respeito à proteção e preservação do patrimônio cultural, há a necessidade
de utilização de vários instrumentos conjuntamente, para ser efetiva. Além dos
instrumentos usais de proteção, tais como, o tombamento, o inventário, a listagem,
também deve ser contemplada no plano diretor municipal, onde devem ser
explicitamente relacionados os bens protegidos, bem como os seus respectivos
entornos, que deverão receber tratamento diferenciado.
A transferência de potencial construtivo pode ser um instrumento eficiente para auxiliar
na preservação do patrimônio.
A preservação do patrimônio cultural é uma das diretrizes para as políticas públicas
recomendadas no Estatuto da Cidade, no artigo 2º, XII, ao estabelecer que elas visam a
proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico.

3.9.2.3 Áreas de risco e preservação ambiental
O planejamento urbano deve mapear as áreas de risco (encostas de morros suscetíveis
de deslizamentos, áreas alagáveis, planícies de inundação, linhas de transmissão de
energia elétrica etc), as áreas de preservação permanente e outras áreas não
urbanizáveis (Bioma da Mata Atlântica).
O artigo 42-A, §3.º, do Estatuto da Cidade, estabelece, quando da revisão dos planos, a
obrigação de identificar essas áreas e determinar parâmetros de parcelamento, uso e
ocupação do solo.
As mencionadas áreas devem ser delimitadas nos mapas constantes do plano diretor e
outros instrumentos de planejamento como áreas não edificáveis, pois não podem
receber moradias nem quaisquer outras atividades, razão pela qual também não
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recebem obras e serviços de infraestrutura urbana. Portanto, não cabe estabelecer para
essas áreas índices urbanísticos.
Como se vê, a prevenção de desastres deve ser a regra.
Para tanto, é possível adotar medidas não estruturais de zoneamento, proibindo o
parcelamento do solo em tais áreas, e medidas estruturais extensivas, tais como a
melhora de cobertura vegetal, diretrizes e medidas de melhorias para drenagem urbana.

3.9.3 Mobilidade urbana
A Lei nº 12.587/2012 instituiu a política nacional de mobilidade urbana e estabeleceu
uma diretriz: todo o desenvolvimento urbano passa a ser orientado ao transporte
público e ao não motorizado. O referido diploma legal exige que o espaço urbano deve
ser requalificado e pensado com base nos princípios da mobilidade urbana: desenho
urbano que priorize o pedestre e ciclista; restrição ao estacionamento e circulação do
automóvel; incentivo ao transporte de massa; parâmetros urbanísticos com foco em
cidades compactas, adensadas, bem conectadas e com uso misto do solo.
O papel da legislação municipal, que determina e orienta a política de uso e ocupação
do solo e expansão urbana, é fundamental para induzir e propiciar uma mobilidade
sustentável e pensar as cidades com essas diretrizes, impactando na melhor qualidade
de vida aos seus habitantes.

3.9.4 Saneamento
A Lei n° 11.445/2007, que instituiu diretrizes nacionais para o saneamento básico, define
os municípios, como regra geral, como titulares dos serviços de saneamento
(abastecimento de água, esgotamento sanitários, drenagem urbana e manejo de
resíduos sólidos urbanos), cabendo a eles a implantação da política e a elaboração do
plano municipal de saneamento básico (PMSB).
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No litoral do Paraná, apenas os Municípios de Antonina e de Paranaguá prestam o
mencionado serviço, aquele por uma autarquia municipal, este por meio de concessão.
O PMSB deve abranger integralmente o território do município (áreas urbanas e rurais).
Dessa forma, pode-se dizer que o PMSB é um documento que estabelece regras para a
universalização dos serviços de saneamento básico.
A elaboração do Plano Diretor deve ser realizada de forma integrada como o PMSB.
Explica-se: ao se propor um determinado índice urbanístico para zona do Município, ele
deve ser compatível com a capacidade de instalação e operação do sistema de
esgotamento sanitário existente ou planejado para o local.
No demais municípios do litoral, ocorre a prestação regional dos serviços públicos de
água e esgoto realizada pela Sanepar, sendo que sua prestação no âmbito da gestão
associada é disciplinada por Contrato de Programa celebrado entre o município e a
Sanepar, autorizado em Convênio de Cooperação, conforme previsto no § 5º do art. 13
da Lei Federal nº 11.107, de 2005, dispensada a licitação, nos termos do inciso XXVI do
art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (§§ 1.° e 2.° do art. 36-B, da Lei
Complementar 94/2002, acrescidos pelo art. 14, da Lei Complementar 202/2016).
A prestação regional dos serviços públicos de água e esgoto deve observar, nos
contratos celebrados depois de 22 de fevereiro de 2007, o respectivo Plano Municipal
de Saneamento, que deverá ser compatível com o planejamento estadual desenvolvido
pelo ente da Administração Estadual competente, o qual deverá ser uniforme com
relação à regulação, fiscalização e fixação de tarifa para o conjunto dos Municípios
atendidos pela Sanepar, observado o seu plano de gestão (§ 5.° do art. 36-B, da Lei
Complementar 94/2002, acrescido pelo art. 14, da Lei Complementar 202/2016).
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3.9.5 Fortalecimento da Gestão Ambiental
Para viabilizar a implementação do Plano de Desenvolvimento Sustentável será
necessário enfrentar os seguintes temas extremamente sensíveis: o ordenamento
territorial, a regularização fundiária e a gestão ambiental.
Em relação ao ordenamento territorial, deve-se buscar a efetiva implementação do
macrozoneamento proposto pelo presente estudo, a revisão do Zoneamento
Econômico-Ecológico (ZEE) do Litoral e das legislações municipais, instrumentos
fundamentais para nortear a ocupação e o uso das terras na região.
Quanto à regularização fundiária, o quadro é de má gestão e ausência de articulação
institucional dos órgãos competentes.
Dessa forma, a estratégia central no Litoral do Paraná para enfrentar essa fragilidade
deve visar uma maior presença institucional e uma melhor articulação das ações dos
órgãos que tratam direta e indiretamente do tema.
No que diz toca à gestão ambiental, é indispensável o fortalecimento institucional, que
é inclusive condição para a promoção da regularização nas áreas protegidas e a sua
efetiva fiscalização, assim como para a efetuação do licenciamento ambiental dos
empreendimentos. Deve-se ressaltar que a implementação dessas ações contribui para
evitar as ocupações irregulares e para combater o desmatamento ilegal.
Os maiores problemas relacionados ao tema ambiental são os seguintes:
 A ausência de uma gestão integrada e efetiva das unidades de conservação
existentes no Litoral do Paraná, sendo certo que muitas não contam sequer com
planos de manejo e não conseguem cumprir o papel de garantir a integridade do
bioma da Mata Atlântica;
 Questionamentos judiciais dos licenciamentos ambientais;
Em sendo assim, é necessário instituir e fortalecer os instrumentos de cooperação entre
os entes federativos previstos no art. 4º, da Lei Complementar nº 140/11, tais como,
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consórcios públicos, convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos
similares com órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o art. 241 da Constituição
Federal; Comissão Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Estaduais; fundos públicos
e privados e outros instrumentos econômicos; delegação de atribuições de um ente
federativo a outro e delegação da execução de ações administrativas de um ente
federativo a outro.
Tais instrumentos podem dar suporte técnico, financeiro e institucional, principalmente,
aos municípios para a execução de ações administrativas a eles atribuídos.
Indispensável, ainda, o fortalecimento de todos os órgãos ambientais de todos os entes
federativos da região, em especial, o Instituto Ambiental do Paraná.
Com efeito, os órgãos ambientais precisam ter suas estruturas e quadros funcionais
aprimorados para atender às demandas de fiscalização e do licenciamento, bem como
reforçar seu papel de gestor no processo por meio da implementação de mecanismos
que assegurem melhor produtividade e desempenho e capacitação permanentes.
Registre-se que a Lei Complementar 140/2011 reputa órgão ambiental capacitado,
aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados e em
número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas (art.
5º§. Parágrafo Único).
Ademais, a autonomia do órgão licenciador no procedimento de licenciamento
ambiental é outra medida que se impõe para a eficaz gestão ambiental.
Isto porque o órgão licenciador é o condutor do processo de licenciamento ambiental,
a quem cabe definir com clareza e transparência os limites e as prerrogativas nas
manifestações dos demais órgãos envolvidos no processo de licenciamento; fazer
cumprir os prazos legalmente determinados; definir e verificar o cumprimento de
exigências técnicas, termos de referência, estudos, condicionantes e medidas
compensatórias impostas pelo estudo ambiental, considerando, a seu critério, as
recomendações dos órgãos envolvidos.
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Repise-se à exaustão: deve ser garantida a autonomia ao órgão licenciador para
conduzir o procedimento de licenciamento ambiental, permitindo-se, a todas as luzes,
a manifestação dos demais órgãos envolvidos, sem, contudo, eficácia vinculante.
Ocioso gizar que o órgão ambiental deve garantir que as condicionantes indicadas no
procedimento de licenciamento ambiental guardem relação direta com o estudo
ambiental, bem como que fiscalize não apenas o seu cumprimento, mas, acima de tudo,
se foram efetivas.
Relativamente às unidades de conservação, seus serviços, suas áreas ou suas instalações
poderiam ser objeto de concessão para a exploração de atividades de visitação voltadas
à educação ambiental, à preservação e conservação do meio ambiente, ao turismo
ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza,
precedidos ou não da execução de obras de infraestrutura, mediante regular
procedimento licitatório.
Para tanto, o Estado do Paraná precisaria editar lei alterando a Lei nº 11054, de 11 de
janeiro de 1995, Lei Florestal do Estado, ou a Lei Complementar nº 76, de 21 de
dezembro de 1995, que dispõe sobre as concessões e permissões de serviços públicos
no Estado do Paraná, para incluir essa possibilidade.
Nesse contexto, a União Federal editou a Lei nº 13.668, de 28 de maio de 2018,
autorizando a concessão de serviços, áreas ou instalações de unidades de conservação
federais, sendo certo que tem promovido licitações com essa finalidade, como, por
exemplo, a concorrência pública para a concessão de serviços de apoio à visitação das
áreas localizadas no Parque Nacional de Itatiaia.
Por fim, mas não menos importante, os entes devem aprimorar e aplicar as regras que
orientem a realização de audiências públicas, consultas e oitivas junto às comunidades
que ocupam a área de influência direta do empreendimento, inclusive as tradicionais.
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3.10 IDENTIFICAR OUTRAS INICIATIVAS QUE IRÃO APOIAR A VISÃO PARA A ÁREA
LITORAL A LONGO PRAZO
Foi elaborado um mapeamento para identificação de iniciativas já existentes para o
Litoral do Paraná, sendo apresentadas a seguir aquelas que se destacam como as mais
relevantes e prioritárias para a região.
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Ambiental /
Projeto
Emater e Estado
Inclusão
Inclusão Social
do Paraná
Social

Promoção da cidadania e da organização social, incluindo
iniciativas relacionadas aos direitos e ações sociais,
políticas de relação de gênero, relações geracionais
(jovens, adultos e idosos), públicos diferenciados
(Indígenas, povos e comunidades tradicionais) e famílias
em estado de vulnerabilidade social; Fortalecimento do
capital humano e social, à educação e a promoção da
saúde, à segurança alimentar, a ocupação em atividades
agrícolas e não agrícolas, à geração de renda;

Curso de curto prazo

Implementado

O projeto é desenvolvido em todas as Regiões do
Estado, alcançando 36.500 pessoas nas diversas
ações prioritárias, entre os quais se destacam: 1.000
famílias orientadas para melhoria do abastecimento
de água; 2.000 pessoas cadastradas para o acesso
as políticas públicas; 5.000 pessoas orientadas em
ações de segurança alimentar; 3.000 pessoas
atendidas em atividades para geração de renda. No
aspecto de gênero e geração a atuação alcança
4.000 mulheres e 3.000 jovens, organizados em
grupos para acesso as diversas atividades do
projeto.

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

Comunidades Tradicionais

Variado /
Quadro
técnicos da
Emater

http://www.emat
er.pr.gov.br/mod
ules/conteudo/co
nteudo.php?cont
eudo=87

Valor não
estimado

https://www.emb
rapa.br/busca-denoticias//noticia/3326312
8/norte-pioneirodo-paranarecebe-sistemade-saneamentobasico-rural

Em habitação rural foram atendidos 9.200
agricultores familiares de 227 municípios, sendo
que 4.900 tiveram seus projetos contratados ou
estão em fase de contratação.

Sistema de
saneamento
básico rural

A montagem de um
conjunto básico da
tecnologia, projetado
para uma residência com
cinco moradores, é feita
com três caixas d´água de
1000 litros (fibrocimento,
A Fossa Séptica Biodigestora trata o esgoto do vaso
fibra de vidro, alvenaria,
sanitário de forma eficiente; o efluente do sistema, rico em ou outro material que
nitrogênio e outros nutrientes, pode ser utilizado no solo
não deforme), tubos,
Ambiental / Embrapa / Emater como fertilizante. Com mais de 11 mil unidades instaladas conexões, válvulas e
Implementado
econômico / Estado do Paraná em todo o Brasil, não produz odores desagradáveis, não
registros. A tubulação do
procria ratos e baratas, não contamina o meio ambiente,
vaso sanitário é desviada
além de gerar produtividade saudável e economia em
para a Fossa Séptica
insumos na agricultura familiar.
Biodigestora, onde o
esgoto doméstico, com o
auxílio de um pouco de
esterco bovino fresco, é
tratado e transformado
em adubo orgânico pelo
processo de biodigestão
anaeróbia.

Regional
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Programa
Integrado de
Conservação
de Solo e Água Ambiental /
do Paraná
Econômico
(Decreto
Estadual nº
4.966/2016

Sistema Faep /
SENAR / Sindicato
Rural / Emater /
Sanepar / Estado
do Paraná

O programa prevê um conjunto de ações que vão desde a
sensibilização, capacitação, transferência e a difusão das
tecnologias para produtores e especialistas e a interação
entre órgãos públicos de todas as esferas e instâncias, a
sociedade e as organizações civis.

Contínuo

"Cardápio" de atrações
diárias

Projeto
Guarapés

Turismo /
Econômico
/ Inclusão
Social

UFPR - Setor
Litoral

O projeto de extensão “Fortalecimento do
empreendedorismo, inovação e gestão familiar para o
turismo da Baía de Guaratuba”, da Universidade Federal
do Paraná – Setor Litoral tem por objetivo fortalecer a
gestão familiar para o turismo, a diversificação dos
produtos turísticos na Baía de Guaratuba e o fomento ao
empreendedorismo local.

Rede Caiçaras

Turismo /
Econômico
/ Inclusão
Social

Rede Caiçara de
Turismo
Comunitário

Turismo de Base Comunitária para valorização da cultura,
geração de renda, empreendedorismo.

Implementado

Regional

Valor não
estimado

Implementado

Guaratuba

Valor não
estimado

Paranaguá

Valor não
estimado

Implementado

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

Comunidades Tradicionais

http://www.pros
olo.pr.gov.br/

http://www.proe
c.ufpr.br/maiscult
ura/links/eixo6.ht
ml

https://redecaicar
a.wordpress.com/
cardapioturistico/
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Planos Locais
de
Desenvolvime
nto de
Maricultura

Econômica
/ Inclusão
social

UFPR / Secretarias
Estaduais do Meio
Ambiente e da
Administração e
Previdência /
Emater / Fiep /
Força Verde e
Secretaria de
Patrimônio da
União

O PLDM tem o objetivo de planejar o desenvolvimento da
maricultura utilizando ferramentas de microzoneamento
numa escala municipal e promover este planejamento
para baías, enseadas, lagoas costeiras e estuários.

Contínuo

Implementado

Paranaguá e Guaratuba

Valor não
estimado

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

Comunidades Tradicionais

https://www.para
nagua.com.br/par
ana-concluiplanos-paradesenvolvimentoda-maricultura/
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Programa
Cidade
Empreende
dora

Instituciona
l (Gestão
SEBRAE
Pública)
Economia

O Cidade Empreendedora é um programa de
transformação econômica de municípios voltado
para a gestão pública e lideranças locais
(prefeitos).
O programa tem como foco melhorar o ambiente
de negócios através da implantação de políticas
públicas e ações de desenvolvimento para os
pequenos negócios, fazendo com que os
benefícios da Lei Geral das MPEs sejam
implantados no município.

Implantaçã
o de
transporte
turístico
hidroviário

Infraestrutu
ra
PDITS
Turismo

Integrar os destinos e atrativos turísticos e
melhorar as condições de visitação por meio da
implantação de linha turística aquaviária.

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

Reuniões com as Partes Interessadas

Curto prazo (20 meses)

Em
implementaç
ão

Paranaguá
Matinhos
Pontal do Paraná

?

Sebrae
http://www.sebra
e.com.br/sites/Po
rtalSebrae/ufs/ms
/sebraeaz/progra
ma-cidadeempreendedoratransforme-arealidade-do-seumunicipio,24da91
9b97f12610VgnV
CM1000004c0021
0aRCRD

Curto prazo (24 meses)

Previsto

Região

R$ 2.5
milhões

PDITS
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Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Uso e
ocupação
do solo

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Estabelecimento de áreas de consolidação e ampliação de atividades
urbanas e balneárias, empresariais e de infraestrutura de transporte
e saneamento, conforme planos diretores municipais

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Aspectos
ambientai Zoneamento
s,
Ecológico-Econômico
infraestrut do Litoral do Paraná
ura

Conversão parcial da vegetação de restinga degradada para os
projetos de investimentos urbanos, empresariais e de infraestrutura,
que deverão submeter-se às medidas de compensação ambiental,
conforme discrimina as leis federais e estaduais

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Resíduos

Os projetos de investimentos urbanos, empresariais e de
infraestrutura deverão dar destino adequado aos resíduos sólidos e
líquidos, conforme lei específica

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Os projetos de investimentos urbanos, industriais e de infraestrutura,
ainda que de interesse social ou de utilidade pública, que
converterem a vegetação de restinga, deverão submeter-se às
seguintes condições:
1) a remoção da vegetação nativa degradada só deverá ocorrer nas
áreas onde serão instaladas edificações, pátios de estacionamento e
obras de infraestrutura
2) a supressão da cobertura vegetal não deverá ultrapassar 50% da
área, seja propriedade pública ou privada
Não determinado no
3) as áreas convertidas de vegetação para pátios de estacionamento ZEE
e áreas livres devem receber tratamento paisagístico adequado às
condições ecológicas locais e pavimentação que permita a infiltração
das águas pluviais no solo
4) os remanescentes florestais de cada imóvel rural ou urbano deverá
submeter-se ao que estabelece a legislação específica em vigor
5) quando ocorrer desmembramento ou unificação de propriedades
públicas ou privadas, as áreas florestais contidas em tais
propriedades não poderão ser convertidas em outros usos

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Implantar áreas de moradias de interesse social, com prioridade às
populações já residentes

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Habitação
e
Zoneamento
Regulariza Ecológico-Econômico
ção
do Litoral do Paraná
Fundiária

O cenário
prospectivo do
ZEE indica as
seguintes
recomendaçõe
s gerais para a
Zona de
Desenvolvimen
to
Diferenciado:

Não determinado no
ZEE
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Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Aspectos
ambientai
s

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Realizar o cadastramento de áreas sujeitas a enchentes/inundações e Não determinado no
alagamentos e o mapeamento dos riscos relacionados
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Infraestrut
ura e
Zoneamento
aspectos
Ecológico-Econômico
ambientai do Litoral do Paraná
s

Desenvolver projetos integrados de utilidade pública como os de
infraestrutura portuária e rodoferroviária, polidutos (gás, petróleo,
etanol), em face do potencial de expansão das atividades portuárias
de Pontal do Paraná, considerando um cenário futuro de médio e
longo prazo e o contexto das fragilidades dos ambientes costeiros

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Infraestrut
Ecológico-Econômico
ura
do Litoral do Paraná

Implementar sistema de drenagem para evitar os alagamentos
recorrentes nas áreas urbanas em expansão

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Infraestrut
ura e uso Zoneamento
e
Ecológico-Econômico
ocupação do Litoral do Paraná
do solo

Expandir a infraestrutura planejada e vinculada aos planos diretores
dos municípios, com atenção especial ao saneamento básico

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Patrimôni
o

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Aspectos
ambientai
s,
educação

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Infraestrut
Ecológico-Econômico
ura
do Litoral do Paraná

Ampliar as vias terrestres existentes para melhorar a mobilidade
entre as cidades balneárias e as portuárias e a área metropolitana de
Curitiba

Não determinado no
ZEE

não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Saneamen
Ecológico-Econômico
to
do Litoral do Paraná

Desenvolver sistemas de monitoramento das emissões de efluentes

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

O cenário
prospectivo do
Preservar os sítios arqueológicos
ZEE indica as
seguintes
recomendaçõe
s específicas
para a Zona de
Desenvolvimen Desenvolver programas de educação ambiental
to
Diferenciado:

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
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Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Aspectos Zoneamento
Ambientai Ecológico-Econômico
s
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Aspectos
jurídicos

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Mapear riscos geológicos e hidrológicos

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Desenvolvimento/aplicação dos Planos Diretores municipais em
consonância com as diretrizes do ZEE, das leis de recursos hídricos e
de saneamento básico e outros dispositivos legais

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
Saneamen
Ecológico-Econômico
to
do Litoral do Paraná

Implantar rede de coleta e tratamento de efluentes, rede pluvial,
Não determinado no
coleta seletiva e destinação dos resíduos sólidos, conforme legislação
ZEE
específica

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Saneamen
Ecológico-Econômico
to
do Litoral do Paraná

Tratamento dos efluentes nos balneários, para que os mesmos não
contaminem os cursos de água e os ambientes de banho

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

FORA DO
Zoneamento
ESCOPO
Ecológico-Econômico
REGIONAL
do Litoral do Paraná
DO PDS

Recompor e ampliar as áreas verdes e espaços livres por meio de
projetos de paisagismo urbano

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Aspectos
Ambientai
s,
Zoneamento
comunida
Ecológico-Econômico
des
do Litoral do Paraná
tradicionai
s,
economia

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Implementar diretrizes que visem à melhoria da gestão do turismo e
ações integradas entre os municípios balneários, bem como o
Não determinado no
desenvolvimento de atividades alternativas que visem gerar emprego ZEE
e renda

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Turismo

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

O cenário
prospectivo do
ZEE indica as
seguintes
recomendaçõe
s gerais para a
Zona Urbana:

Incentivar o desenvolvimento das atividades pesqueiras e
aquicultura, com inserção de técnicas modernas e monitoramento
ambiental
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Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Educação
e Saúde

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Regulariza Zoneamento
ção
Ecológico-Econômico
fundiária
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná
Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Regulariza
ção
fundiária,
aspectos
jurídicos
Patrimôni
o,
Aspectos
ambientai
s

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Implementar programas para elevar os indicadores de educação e
saúde

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Regularizar a área de conflito de ocupação da Ilha de Valadares e
elaborar um plano urbanístico

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Regularizar a área de conflito de ocupação, entre a área de expansão
urbana e o zoneamento da APA de Guaratuba

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Realizar a preservação e pesquisa de sítios arqueológicos e dos
Não determinado no
ambientes naturais existentes, especialmente praias, dunas frontais e
ZEE
respectivas flora e fauna

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Incentivar e promover atividades voltadas à produção e
comercialização de artesanato

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

?

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Habitação
e
Zoneamento
Regulariza Ecológico-Econômico
ção
do Litoral do Paraná
Fundiária

Implementar programas de moradias populares articulados com
políticas federais para a população de baixa renda

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Aspectos
ambientai
s

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Elaborar mapeamentos de riscos a desastres naturais e antrópicos
Não determinado no
nas áreas urbanas, incluindo o cadastro e caracterização das áreas de
ZEE
alagamentos e enchentes, para implantação de medidas corretivas

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Patrimôni
o

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Elaborar projetos de revitalização das cidades históricas e do
patrimônio histórico

Não
determinado
no ZEE

Não determinado no
ZEE

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

Temas relacionados

ZEE-Litoral

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
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Todos os
temas

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Viabilizar planos e programas de políticas públicas que visem ao
desenvolvimento das cidades portuárias e balneárias, de forma
integrada, com uma perspectiva de crescimento mais harmoniosa e
com sustentabilidade socioambiental para gerar emprego, renda e
preservação ambiental

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Aspectos
jurídicos

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Realizar a revisão do perímetro da APA de Guaratuba de forma a
permitir a expansão urbana em áreas apropriadas, objetivando
resolver o conflito existente

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Saneamen
Ecológico-Econômico
to
do Litoral do Paraná

Preservar a balneabilidade das praias atuais

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Aspectos
ambientai
s

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Proteger áreas de dunas frontais

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Transport
e

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Implantar infraestrutura de transporte coletivo integrado

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Uso e
ocupação
do solo

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Disciplinar e limitar usos da terra conforme plano diretor

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Saneamen
Ecológico-Econômico
to
do Litoral do Paraná

Melhorar o sistema de drenagem e tratamento dos efluentes

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Saneamen
Ecológico-Econômico
to
do Litoral do Paraná

Expandir infraestrutura com especial atenção ao saneamento básico
e aos serviços de saúde

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

O cenário
prospectivo do
ZEE indica as
seguintes
recomendaçõe
s específicas
para a Zona
Urbana:

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
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Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Aspectos
jurídicos

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Considerar a legislação federal e estadual relativa ao uso e cobertura
da terra na orla marítima e estuarina

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Aspectos
ambientai
s

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Desenvolver programas de educação ambiental

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Mobilidad
e

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Implantar ciclovias interligando as cidades, sobretudo as balneárias

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

turismo

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Ampliar e qualificar os equipamentos e serviços do turismo

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Regulariza Zoneamento
ção
Ecológico-Econômico
Fundiária do Litoral do Paraná

Regularizar a condição fundiária

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Resíduos
sólidos

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Construir aterros sanitários para disposição final de resíduos sólidos
domésticos

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Fiscalizar e controlar a expansão urbana para impedir o surgimento
de novas áreas de conflitos na área da APA de Guaratuba, bem como
nas demais áreas protegidas por lei:

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Para Antonina: criação de conselhos e fundos de desenvolvimento
urbano e de meio ambiente, do fundo de cultura, de RPPNs e de
cursos (técnicos profissionalizantes e superiores); incentivo a
convênios, parcerias, consórcios interinstitucionais e sistema de
Pagamento por Serviços Ambientais, potencial turístico,

Não determinado no
ZEE

Antonina

Não
determinado
no ZEE

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
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Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

gastronômico, cultural e ambiental e tombamento da parte histórica
do município como Patrimônio Natural e Histórico do Paraná e
Nacional.

Para Guaratuba: criação do Conselho de Cultura, dos fundos de
desenvolvimento urbano e de meio ambiente; participação em
convênios, parcerias e consórcios interinstitucionais; solicitação do
reconhecimento de cursos profi ssionalizantes, de mestrado e de
doutorado, junto à CAPES, incentivo ao turismo náutico e à
maricultura (cultivo de organismos marinhos em seu habitat natural).
Para Guaraqueçaba: participação nos Comitês de Bacia Hidrográfi ca;
criação dos conselhos de meio ambiente e de cultura e respectivos
fundos, e do fundo de desenvolvimento urbano; participação em
convênios, parcerias e consórcios interinstitucionais; incentivo ao
cooperativismo e às atividades de ecoturismo; instalação de unidades
do corpo de bombeiros e da polícia civil.
Para Matinhos: elaboração de cadastro técnico e imobiliário; criação
de fundos de desenvolvimento urbano, de cultura; instalação de
RPPNs; incentivo à participação em convênios, parcerias e consórcios
interinstitucionais; solicitação da instalação de cursos técnicos
profissionalizantes e superior; incentivo ao Pagamento por Serviços
Ambientais e ao desenvolvimento do potencial ecoturístico,
gastronômico e de lazer.

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Para Morretes: criação de conselhos de desenvolvimento urbano e
de cultura e respectivos fundos; incentivo para estabelecer
convênios, parcerias e consórcios interinstitucionais; implantação de
cursos profissionalizantes e superior.

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Para Paranaguá: criação de fundo de desenvolvimento urbano e de
RPPNs; incentivo a convênios, parceiras e consórcios
interinstitucionais e implantação de sistema de Pagamento por
Serviços Ambientais; incentivo ao potencial turístico ambiental,
Não determinado no
gastronômico e cultural e ao tombamento do setor histórico do
ZEE
município como Patrimônio Natural e Histórico do Paraná e Nacional;
solicitação do reconhecimento de cursos profissionalizantes, de
mestrado e doutorado, junto à CAPES e órgãos competentes;
instalação de estruturas faltantes do Sistema S.

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Não determinado no
ZEE

Não determinado no
ZEE

Não determinado no
ZEE

Não determinado no
ZEE

Guaratuba

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Guaraqueçaba

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Matinhos

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Morretes

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Paranaguá

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
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Pontal do Paraná: instalação de sede de comarca e de escritórios
regionais dos órgãos estaduais; criação de RPPNs e das varas da
justiça e do trabalho, bem como representação junto ao Ministério
Público; implantação de cursos profi ssionalizantes e ampliação de
cursos superiores; incentivo ao Pagamento por Serviços Ambientais;
incentivo ao potencial ecoturístico, ao turismo de aventura e de
lazer.
Consolidar e ampliar áreas com atividades urbanas, empresariais,
agropecuárias e de infraestrutura, conforme os planos diretores
municipais, salvaguardando obrigatoriamente os remanescentes
florestais e as demais áreas protegidas por leis ambientais, como: Lei
Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (dispõe sobre a proteção
da vegetação nativa) e Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de
2006 (dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do
Bioma Mata Atlântica)

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Definir com critérios adequados as áreas para instalar atividades de
retroporto, como armazéns gerais e terminais de carga e descarga,
depósitos de contêineres e estacionamentos de caminhões

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Evitar instalações ou expansão de atividades industriais
potencialmente poluidoras, sobretudo as de origem química e
petroquímica

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Implantar áreas residenciais de interesse social

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Incentivar nas atividades agropecuárias a adoção de práticas
conservacionistas e de valorização ecológica

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Incentivar e valorizar o ecoturismo e o turismo rural, e a qualificação
dos equipamentos e serviços de apoio a estes segmentos

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná
Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

O cenário
prospectivo do
ZEE indica as
seguintes
recomendaçõe
s gerais para a
Zona de
Desenvolvimen
to das Terras
Ocupadas:

Não determinado no
ZEE

Pontal do
Paraná

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
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Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Realizar o acompanhamento do fluxo de visitantes

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Incentivar a preservação e pesquisa de sítios arqueológicos

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Controlar e fiscalizar para preservar os remanescentes florestais

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Desenvolver programas de educação ambiental

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Ampliar os sistemas de saneamento, coleta e destinação de resíduos
sólidos

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Gerar mapas de riscos geológicos e hidrológicos em escala de
detalhe, como subsídio às revisões dos Planos
Diretores Municipais

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Solos Espodossolos hidromórficos, Gleissolos e Organossolos, com
caráter tiomórficos e sob influência marinha, na perspectiva das
práticas agropecuárias devem permanecer sob condições naturais

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Limpeza dos cursos de água assoreados nas áreas urbanizadas

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

O cenário
prospectivo do
ZEE indica as
seguintes
recomendaçõe
s específicas
para a Zona de
Desenvolvimen
to das Terras
Ocupadas:

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
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Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Manter a cobertura florestal natural das encostas e morros

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Implementar sistemas de drenagem para o manejo adequado do
nível do lençol freático

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Realizar a inserção de técnicas modernas de Sistema Agroflorestal
Natural para recuperação de áreas degradadas

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Ampliar os sistemas de saneamento e coleta e destinação dos
resíduos sólidos

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Investir em educação e saúde

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Desenvolver programas de educação ambiental

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Estudos para identificar áreas possíveis de criação de unidades de
proteção integral no interior da ZPL

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Atualização dos planos de manejo (se necessário) e elaboração
destes nas áreas que ainda não os possuem

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

O cenário
prospectivo do
ZEE indica as
seguintes
recomendaçõe
s gerais para a
Zona Protegida
por Legislação
Ambiental
Específica:

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
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Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Incentivo à implantação de Sistema Agroflorestal Natural (SAFn) em
áreas restritas, conforme critérios dos planos de manejo

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Exploração monitorada do potencial pesqueiro nos estuários e baías
com base em estudo técnico específico

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Incentivo às atividades de ecoturismo, turismo náutico e pesca
esportiva, com regulamentos e monitoramento ambiental

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Implantação de sistema de Pagamento por Serviços Ambientais
(PSA), diretamente aos produtores desses serviços, para manutenção
de recursos hídricos de qualidade, da biodiversidade e da paisagem
Não determinado no
natural. A remuneração por esses serviços ambientais poderá ter
ZEE
como fonte os recursos provenientes de multas e os de
compensações ambientais, de acordo com a legislação específica

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Proteção à biodiversidade com práticas de controle de espécies
invasoras de flora e fauna

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Incentivo à pesquisa e disseminação do conhecimento da
biodiversidade quanto ao princípio ativo da fauna e flora

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Capacitar a população para a defesa da riqueza natural quanto à
biopirataria

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Incentivo ao uso de fontes de energia alternativas e renováveis
(eólica/solar/biodigestores)

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
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Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

do.php?conteudo
=153
Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Implantação de Parques Lineares (Estrada Parque) no trecho
Antonina-Guaraqueçaba

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Adensamento da rede de monitoramento hidrometeorológico no
Não determinado no
litoral, levando em consideração os compartimentos geomorfológicos
ZEE
da região

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Nas práticas agrícolas existentes evitar controles químicos industriais

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Incentivo à pesquisa e preservação dos sítios arqueológicos
(sambaquis)

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Desenvolvimento de programas sociais visando melhorar as
condições de vida das populações tradicionais, sobretudo nas
questões de saúde, educação, trabalho e renda

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Seleção de áreas para extração de minerais de interesse social (argila, Não determinado no
areia, brita e cascalho)
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Mapeamento de riscos geológicos e hidrológicos para ordenamento
territorial, e subsídios aos planos diretores e de gerenciamento de
riscos

Não
determinado
no ZEE

O cenário
prospectivo do
ZEE indica as
seguintes
recomendaçõe

Não determinado no
ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
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Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

s específicas
para a Zona
Protegida por
Legislação
Ambiental
Específica:

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Os solos Espodossolos hidromórficos, os Gleissolos e os Organossolos
com caráter tiomórficos e sob influência marinha, por não serem
aptos à agricultura, não devem ser utilizados. Nos solos inaptos para Não determinado no
agricultura convencional, em função das limitações por riscos de
ZEE
erosão e contaminação por agrotóxicos, recomenda-se a implantação
do Sistema Agroflorestal Natural nas áreas antropizadas

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Seleção de áreas para mineração de pequeno porte para prefeituras

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Atividades agrosilvipastoris tradicionais existentes devem ter
acompanhamento técnico-ambiental adequado

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Proteção da biodiversidade dos ambientes estuarinos e terrestres

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Ecoturismo, turismo náutico com pesca esportiva, com regulamento
Não determinado no
e monitoramento ambiental, turismo de aventura de baixo impacto e
ZEE
turismo cultural

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Fortalecimento das atividades de pesquisa científica nacional e dos
projetos de educação ambiental

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Adequar o uso da terra atual de acordo com a legislação ambiental

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Desenvolver programas sociais que visem melhorar a qualidade de
vida das comunidades caiçaras e da população local

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
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Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

do.php?conteudo
=153
Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Melhoria e ampliação da rede de abastecimento de água e instalação
Não determinado no
de sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário, disposição
ZEE
final do lixo e coleta sistemática dos resíduos sólidos

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Ampliação das UCs de proteção integral e incentivo às RPPNs

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Incentivo à adoção do Sistema de Pagamento por Serviços
Ambientais

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Reforço às ações de fiscalização e controle ambiental

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Desenvolvimento de estudos antropológicos sobre as necessidades
indígenas locais

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Elaborar um plano de bacia hidrográfica do litoral visando uma
melhor distribuição das áreas de captação e repartição das águas

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Privilegiar a captação de água nas áreas florestadas em função de sua Não determinado no
melhor qualidade
ZEE

Não
determinado
no ZEE

O cenário
prospectivo do
ZEE indica as
seguintes
recomendaçõe
s gerais para a
Zona de
Proteção dos
Mananciais:

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
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Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Monitorar a qualidade e quantidade da água para abastecimento
público de forma contínua por rede telemétrica

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Instalar sistemas de saneamento básico nas comunidades rurais

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Constituir um sistema de abastecimento de água integrando as redes Não determinado no
superficial e subterrânea
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Estabelecer mecanismos de prevenção e resolução de acidentes
potencialmente contaminantes dos recursos
hídricos

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Reduzir a poluição na área de abrangência no interior e no entorno
dos mananciais de abastecimento

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Nas áreas de captação de água para abastecimento público, executar
a construção de estruturas de contenção dos movimentos de massa
para evitar a interrupção do fornecimento

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Adequar o uso da terra de acordo com a legislação dos mananciais

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

O cenário
prospectivo do
ZEE indica as
seguintes
recomendaçõe
s específicas
para a Zona de
Proteção dos
Mananciais:

Solos espodossolos hidromórficos, gleissolos e organossolos, com
caráter tiomórficos e sob influência marinha, devem permanecer sob
condições naturais. Nos solos inaptos para agricultura convencional,
em função das limitações por riscos de erosão e contaminação por
agrotóxicos, recomenda-se implantação do Sistema Agroflorestal
Natural, nas terras antropizadas
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Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

ZEE-Litoral

do.php?conteudo
=153
Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

Zoneamento
EcológicoEconômico do
Litoral do Paraná

Zoneamento
Ecológico-Econômico
do Litoral do Paraná

O cenário
prospectivo do
ZEE indica as
seguintes
recomendaçõe
s gerais para a
Zona de
Expansão para
UCs de
Proteção
Integral:

O cenário
prospectivo do
ZEE indica as
seguintes
recomendaçõe
s específicas
para a Zona de
Expansão para
UCs de
Proteção
Integral:

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153

Criação de corredores ecológicos para interligar a Zona de Expansão
para UCs de Proteção Integral, a Zona de Proteção por Legislação
Específica e a Zona de Proteção dos Mananciais

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Incentivo à pesquisa científica e a programas de educação ambiental

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Preservação dos sítios arqueológicos

Não determinado no
ZEE

Não
determinado
no ZEE

Manutenção, conforme estabelecem as leis ambientais

Criação de uma unidade de proteção integral e elaboração de seu
plano de manejo, ou expansão das unidades já existentes para
abranger esta área

http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
http://www.itcg.p
r.gov.br/modules/
conteudo/conteu
do.php?conteudo
=153
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Mar e Costa.
Diagnóstico para o
Turismo e
subsídio a aplicação
Infraestrutura
dos instrumentos de
gerenciamento.

GERCO/PR

Turismo e
Infraestrutura

Laboratório de
Investigação Geográfica
em Territórios Costeiros
e Marinhos
(GEOCOST/CEM) e a
Coordenadoria da Bacia
Litorânea do Ministério
Público do Estado do
Paraná (CRBL/MPPR)

II Workshop GERCO:
maior enfoque nas
Turismo e
discussões sobre
Infraestrutura
mar-costa

Laboratório de
Investigação Geográfica
em Territórios Costeiros
e Marinhos
(GEOCOST/CEM) e a
Coordenadoria da Bacia
Litorânea do Ministério
Público do Estado do
Paraná (CRBL/MPPR)

I Workshop:
GERCO/PR:
Entender, Envolver,
Executar

Planejamento integrado dos recursos
costeiros, visando a melhor organização
da ocupação do espaço litorâneo.
Realizado o 19 de outubro de 2017.
Revisitado o histórico do GERCO no
Paraná, com a participação de técnicos e
pesquisadores que acompanharam o
assunto desde sua gênese, também
foram lembrados nomes importantes na
trajetória dos cuidados com a natureza e
os modos de vida no litoral paranaense.
Destacou-se a importância de se assumir
e elucidar o entendimento do que se
constitui a Zona Costeira: este território
de natureza e fatores de configuração
territorial específicos, muitas vezes,
tratado como um terreno qualquer a ser
usado pelos interesses de grupos
dominantes descomprometidos com a
realidade, em detrimento dos interesses
das populações que o habitam.
Realizado o 20 de abril de 2018. O
objetivo é unir uma conversa entre a
comunidade acadêmica e governo, e
também conhecer experiências exitosas,
avanços e decisões judiciais sobre o
assunto.
Para as palestras, foram convidados os
professores Flávia Moraes Lins de Barros
(UFRJ), Marcus Polette (Univali) e Thiago
Serafini (UNIFESP), especialistas no
assunto, além do apoio do Centro de
Estudos do Mar e do Departamento de
Geografia, ambos vinculados ao Setor de
Ciências da Terra.

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

Mar e Costa GERCO

Médio

Em fase de
atualização
(diagnóstico
Região costeira
publicado em 2006);
não implementado
no GERCO/PR

Sem dados

UFPR / Resumen seminário
sobre estado
do
GERCO/PR: https://docs.ufpr.br/~edugeo/GB082
/Seminarios/Seminario7_Noturno_MarCosta.pdf

Curto

Finalizado

Sem dados

UFPR / Carta síntese:
https://docs.ufpr.br/~edugeo/GB736
/Carta_I-Workshop_GERCO.pdf

Sem dados

UFPR / Seção de notícias e event
os: http://www.ufpr.br/por
talufpr/eventos/ufpr-receb
e-o-ii-work
shop-de-gerenciamentocosteiro-do-parana-20-de-abril/

Curto

Finalizado

Região costeira

Região costeira
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III Workshop de
Gerenciamento
Costeiro do Paraná

Turismo e
Infraestrutura

Realizado o 7 de novembro de 2018. O
evento voltado para integrantes de
Instituições Públicas que atuam na área
ambiental discutiu a atuação do sistema
Ministério Público do
de gerenciamento costeiro no Paraná e a
Estado do Paraná implementação de uma maior integração
MPPR, em parceria com
entre as instituições de pesquisa e de
a Universidade Federal
governo. Também foi proposta uma
Curto
do Paraná – UFPR e a
discussão sobre a revisão do zoneamento
Secretaria de Estado do
marinho proposto no “Paraná Mar e
Meio Ambiente e
Costa”, visando ao aprimoramento de
Recursos Hídricos
uma plataforma integrada de
comunicação e efetivação das políticas
públicas entre a Academia, a sociedade
civil e as instituições públicas.

Finalizado

Região costeira

Sem dados

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

Mar e Costa GERCO

Ministério Público /
Vídeo do
Workshop: http://apps.mppr.mp.br
/videos/play/7
56b1ecc48f62dc068517291282e3ee8
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Parana Doze
Meses

Agricultura,
planejamento, Secretaria de Estado de
infraestruturas, Agricultura
turismo

Diagnóstico
Socioambiental
da APA

Agricultura,
planejamento, Equipe multidisciplinar de
infraestruturas, especialistas / IAP
turismo

Seu objetivo geral é aliviar a situação da pobreza rural, através
da capacitação dos pequenos produtores, apoio à modernização
tecnológica, geração de novos empregos, proteção ambiental,
melhoria das condições de habitação e saneamento básico.
Conservação dos Solos, Agroecologia, Cozinhas Comunitárias e
Fábrica do Agricultor são seus subcomponentes mais
encontrados na APA de Guaratuba, via de regra acionados por
ação dos escritórios locais da EMATER. Incluí projetos
Médio
específicos para:
- Plantar palmito
- Recuperar a mata ciliar
- ICMS Ecológico
- Desenvolvimento integrado dos municípios Matinhos e
Guaratuba
- Apoio a ações de agroecologia
- Gerenciamento costeiro
Identificação é avaliação do estado atual dos aspectos
socioambientais da APA, com o objetivo de identificar
vulnerabilidades e potencialidades de melhoria e recuperação:
- Identificação das áreas degradadas (áreas de exploração
mineral como areais, saibreiras, pedreiras, cascalheiras, aterros
sanitários); áreas alteradas (bananais, plantações de Pinus);
recuperação de áreas degradadas e medidas de rehabilitação;
- Valores arqueológicos (características ambientais de relevância
arqueológica, contextualização etno-histórica da APA, uso e
ocupação do solo, levantamento arqueológico da área da APA e
riscos para sua conservação).
- Definição de áreas críticas (agropecuária/silvicultura,
Médio
exploração mineral, erosão, turismo/pesca, ocupação sobre
Sambaquis, zonas de expansão de infraestruturas urbanas,
bananais e arrozais).
- Identificação de potencialidades dos valores culturais e
arqueológicos (pesquisa, conservação, preservação, educação
patrimonial e ambiental, desenvolvimento socioeconômico) e
ações para a valorização dos recursos culturais e arqueológicos.
- Identificação e avaliação do estado de conservação da flora e
da fauna.
- Análise dos aspectos de socioeconomia (população, qualidade
de vida, indicadores econômicos, participação pública.

Sem informações para avaliar o
grau de implementação

Sem informações para avaliar o
grau de implementação

Subregião

Subregião

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M. APA Guaratuba

Sem dados

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)

Sem dados

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)
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Zoneamento
Económico
Ecológico da
APA

Programa de
Participação
pública

Agricultura,
planejamento, Equipe multidisciplinar de
infraestruturas, especialistas / IAP
turismo

Articulação
institucional

Monitorado pelo IAP e IAG, com
participação de ONGs locais, ONGs
de âmbito estadual; Associação
Comercial e Industrial de
Guaratuba; Fórum de
Desenvolvimento de
Matinhos/SEBRAE; Associação Pró
Agricultura Sustentável de
Guaratuba/Cubatão; Associação
de Moradores; Grêmios de escolas
municipais e estaduais. A
organização social tem
participação das Prefeituras
Municipais que compõem a APA
de Guaratuba; e executado pelas
Prefeituras Municipais e IBAMA,
em parceria com a PUC, o NIMAD,
e ONGs locais e de âmbito
estadual, com apoio do IAP e do
IAG. O subprograma de lideranças
é coordenado pelo IAP e IAG, com
apoio do IBAMA, EMATER, da PUC,
da Universidade Federal do

- Análise de atividades produtivas (agricultura e pecuária).
- Recreação e turismo sustentável.
Integração harmônica de um conjunto de zonas ambientais com
seu respectivo corpo normativo. Possui objetivos de manejo e
normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios e
as condições para que todos os objetivos da Unidade possam
ser alcançados. É instrumento normativo do Plano de Gestão
Ambiental, tendo como pressuposto um cenário formulado a
partir de peculiaridades ambientais diante dos processos
sociais, culturais, econômicos e política vigentes e
Médio
prognosticados para a APA e sua região. Compreende:
- Definição de áreas críticas.
- Avaliação da fragilidade ambiental.
- Consolidação das zonas.
- Definição das zonas (zonas de proteção, zonas de conservação,
zonas de uso agropecuário, zonas de uso especial, zonas de
proteção ambiental, baía de Guaratuba).

Os objetivos deste programa são:
- Construção da identidade da APA de Guaratuba.
- Ampliação do apoio das sociedades locais à unidade de
Longo
conservação e ampliação do compromisso da gestão da unidade
de conservação com as sociedades locais.

Sem informações para avaliar o
grau de implementação

Sem informações para avaliar o
grau de implementação

Subregião

Subregião

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M. APA Guaratuba

Sem dados

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)

R$ 297.000

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)
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Programa de
Operacionalizaç
ão

Programa de
Implantação do
Cadastro Rural

Programa de
Recuperação de
Áreas
Degradadas

Conservação,
Uso e Manejo
de Sítios
Arqueológicos

Articulação
institucional

Agricultura

Conservação,
ONGs

Patrimônio,
cultura,
planejamento,
turismo e
infraestruturas

Paraná, e outras insituições
sociais.
Coordenado pelo IAP e IAG, com
suporte de consultoria e
facilitação especializada; e apoio
das Prefeituras Municipais,
EMATER, PUC, NIMAD, ONGs
locais e de âmbito estadual, clubes
de serviços, associações da
sociedade civil.
Prefeituras Municipais, IAP, INCRA
e EMATER, com apoio de ONGs
capacitadas, eventualmente
universidades.
Coordenado pela gerência da APA
com o apoio das seguintes
instituições:
SEMA
Instituto Ambiental do Paraná –
DIRAM, DIBAP e escritórios do
litoral
IAG - Instituto Ambiental de
Guaratuba
Ministério Público
Mineropar
EMATER
Secretarias Municipais de
Turismo
Organizações NãoGovernamentais (ex: SPVS,
Instituto Hórus, Mater Natura, SOS
Mata Atlântica, SOBRADE Sociedade Brasileira de
Recuperação de Áreas
Degradadas, ONGs locais).
Municípios através das Secretarias
de Cultura e Turismo, SEBRAE,
EMBRATUR
, ONGs ambientalistas e culturais

Os objetivos deste programa são:
- Constituição do Conselho Gestor da APA de Guaratuba.
- Criação de sistema de trabalho que assegure planos de ação
cooperativos entre as instituições que atuam na APA de
Guaratuba e na sua gestão.

Organização do registro e monitoramento da ocupação
territorial na APA de Guaratuba.

Médio

Implementado (parcialmente)
sem dados para analisar o nível
de implementação

Longo

Em fase de implementação

Médio

Sem informações para analisar o
grau de implementação

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M. APA Guaratuba

Subregião

R$ 142.000

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)

Subregião

Não
estimado

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)

R$ 30.000

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)

R$ 155.000

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)

Os objetivos deste programa são:
- Incentivar a recuperação de áreas degradadas pela mineração
ou outras atividades impactantes ao ambiente.
- Promover o aproveitamento do potencial turístico e
paisagístico de antigas áreas mineradas (passivos ambientais).

Subregião

- Promover a recomposição das áreas de Preservação
Permanente (topo de morros e faixa mínima de 30 m ao longo
de corpos hídricos).

Os objetivos do programa são:
- Preservar os sítios arqueológicos protegendo os aspectos
estéticos, físicos e funcionais dos sítios e seu entorno.
- Realizar ações visando a implantação de levantamentos mais
detalhados e cadastro de sítios arqueológicos, bem como

Médio

Sem informações para analisar o
grau de implementação

Subregião
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, IPHAN
, Pontifícia Universidade Católica
do Paraná (PUC – PR)
, Universidade Federal do Paraná
(UFPR)
, Empresariado do setor de
Turismo

Agroecologia e
agricultura
orgânica

Agricultura

IAPAR, EMTER, UFPR, ONGs,
Associação Comercial e Industrial
de Guaratuba, Fórum de
Desenvolvimento de
Matinhos/SEBRAE; Associação Pró
Agricultura Sustentável de
Guaratuba/Cubatão.

atividades ligadas a conservação, recuperação, controle e
monitoramento.
- Promover a pesquisa científica e o estudo dos sítios
arqueológicos, garantindo o retorno dos conhecimentos às
comunidades da APA de Guaratuba.
- Definição de normas gerais e específicas para a gestão do
Patrimônio Arqueológico, com base no ZEE da APA de
Guaratuba, estabelecendo mecanismos de apoio a fiscalização e
o controle dos recursos culturais.
- Utilização da Educação Patrimonial com instrumento de
conscientização e fortalecimento da identidade e cidadania das
comunidades locais, através da apropriação consciente e do uso
sustentável do patrimônio cultural e ambiental da região.
- Permitir a circulação de conhecimento entre as comunidades,
poder público e instituições de pesquisa, com a formação de
parcerias visando a divulgação, valorização e proteção do
Patrimônio Cultural da APA de Guaratuba.
- Incentivar o desenvolvimento regional mediante a utilização
de determinados sítios arqueológicos para fins educativos e
ecoturísticos.
- Promover alternativas econômicas para as comunidades locais
com base na valorização do Patrimônio Cultural e Ambiental da
APA e na formação técnica especializada.
Gerais:
- Promover e incentivar o sistema de produção orgânica como
uma das opções para a Agropecuária da APA de Guaratuba.
- Promover a produção integral da banana.
Específicos:
- Trabalhar a organização da produção dos agricultores
envolvidos no processo;
- Proceder negociações com o governo da Alemanha para abrir
o mercado e facilitar a compra da produção orgânica da APA de Médio
Guaratuba, com preferência comercial;
- Articular com o KFW a liberação de recursos para a adaptação
das propriedades rurais, especialmente no que diz respeito no
procedimento pós-colheita, como instalação de cabos aéreos
para o transporte da fruta, das lavouras até o packing-house,
bem como a modernização destas para poder atender a
qualidade exigida pelo mercado europeu;
- Criar o fundo de garantia da rentabilidade agropecuária de

Sem informações para analisar o
grau de implementação

Subregião

R$ 282.000

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M. APA Guaratuba

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)
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Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M. APA Guaratuba

forma a promover a forma a promover a manutenção do fluxo
econômico para os produtores que optarem pela conversão do
sistema;
- Buscar alternativas de transformação da produção, com
financiamento pelo Governo da Alemanha, para a implantação
de uma unidade industrial de porte médio, visando agregação
de valor e viabilização de parte importante das lavouras
existentes;
- Trabalhar todas as formas possíveis de diversificação da
produção propostas pelos agricultores, compatíveis com as
condições edafoclimáticas da região;
- Fornecer os meios para a organização dos produtores afim de
que estas promovam a capacitação dos agricultores e
pecuaristas no sistema de produção orgânica;
- Estabelecer planos de conversão das propriedades para o
sistema de produção orgânica;
- Trabalhar a utilização destes produtos na merenda escolar do
município.
- Desenvolver tecnologia de produção integrada da banana para
a APA de Guaratuba;
- Incentivar a conversão de agricultores convencionais de
banana, para o sistema da produção integrada;
- Otimizar o uso de insumos químicos e mecanização;

Programa de
Conservação da
Biodiversidade

Conservação,
planejamento,
IAP, prefeituras e ONGs
infraestruturas,
turismo

Programa de
Qualidade das
Águas

Conservação,
agricultura

IAP, SANEPAR, Centro de Estudos
do Mar (CEM-UFPR) e outras
instituições

- Agregar valor à produção regional de banana, a partir do
processo de certificação.
Incentivar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio
Natural (RPPn’s) na APA de Guaratuba, de modo a ampliar o
grau de conservação e a qualidade ambiental na unidade.
Inicialmente, priorizar o entorno das unidades de conservação
de proteção integral (P.E do Boguaçu e P.N.Saint-Hilaire/Lange)
e as áreas potenciais de conectividade entre os fragmentos
florestais existentes.
Objetivos:
- Ter definida uma classificação, baseada em critérios
qualitativos, do grau de comprometimento das águas das
diversas bacias hidrográficas da APA de Guaratuba, sob o ponto
de vista da vulnerabilidade do ambiente ao tipo de ocupação.

Médio

Sem informações para analisar o
grau de implementação

Curto

Sem informações para analisar o
grau de implementação

Subregião

Subregião

R$ 68.000

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)

R$ 38.000

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)
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Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M. APA Guaratuba

- Ter determinadas áreas prioritárias para amostragem das
águas (estações de amostragem), em diversas bacias, para
parâmetros físico-químicos, microbiológicos e para amostragens
biológicas (peixes).
- Ter definidos os parâmetros físico-químicos e microbiológicos
para todas as estações de amostragem propostas.
- Em função do resultado da análise das bacias hidrográficas, ter
definidos programas de diagnóstico da qualidade das águas.
Programa de
Gestão do Meio
Físico

Programa de
Turismo
Sustentável

Programa de
Pesquisa

Conservação,
planejamento,
MINEROPAR, UFPR: Setores de
infraestruturas,
Ciências da Terra e Agrárias
controle de
riscos
EMATER, FUNBIO, IAG, Iniciativa
privada, ONGS’s, SEBRAE,
Turismo,
Secretarias de Turismo,
articulação
Universidades e outras instituições
institucional
de ensino, Ecoparaná, SEMA/PróAtlântica

Universidades,
ONGs

Programa de
Monitoramento, Articulação
Controle e
insitucional
Fiscalização

Instituições de pesquisa (UFPR,
PUC, Museus e outras instituições
correlatas), ONGs, FNMA/MMA,
Probio, PNMA, Fundação O
Boticário de Proteção à Natureza

IAP (DIRAM, DIBAP e escritórios
locais), Batalhão da Polícia
Florestal (BPFLO) e IBAMA e
prefeituras.

Identificar, caracterizar e mapear os aspectos do meio físico
com impactos potenciais sobre os meios biótico e social.

Médio

Ordenar as atividades de recreação e turismo na APA Guaratuba
e minimizar possíveis impactos ambientais, sociais e culturais
Médio
decorrentes, e maximizar a qualidade dos produtos turísticos.
Os objetivos do programa são:
- Diagnosticar as áreas de vida, evidenciando os padrões de
deslocamento e utilização de habitats de mamíferos
considerados como espécies ameaçadas e espécie-chave dentro
da APA de Guaratuba;
- Realizar estudo visando resgatar o conhecimento e as relações
das comunidades com os recursos botânicos e zoológicos na
Longo
APA de Guaratuba.
- Criar um banco de dados digital sobre a APA para a aquisição
rápida da informações.
- Ampliar o conhecimento sobre a composição e estrutura da
vegetação da APA de Guaratuba, a fim de embasar ações de
manejo e conservação.
O objetivo do programa é definir estratégias para o adequado
controle e fiscalização dos diversos tipos de usos e
empreendimentos existentes e a serem implantados na APA de
Curto
Guaratuba, visando o efetivo controle ambiental das atividades
e suas decorrências, bem como o cumprimento da legislação
relacionada, de modo integrado.

Sem informações para analisar o
grau de implementação

Subregião

Sem informações para analisar o
Subregião
grau de implementação

Sem informações para analisar o
grau de implementação

Subregião

Sem informações para analisar o
Subregião
grau de implementação

R$ 20.000

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)

R$ 85.000

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)

R$ 156.000

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)

R$ 27.000

Plano de Manejo
da APA de
Guaratuba (IAP,
2006)
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Zoneamento da ESEC de
Guaraguaçu

Programa de Proteção e
Manejo

Programa de
Conhecimento

Programa de visitação

Programa da divulgação da
ESEC

Estabelecer usos diferenciados para cada zona, segundo seus
Conservação,
Plano de Manejo da objetivos. Desta forma é possível garantir maior proteção dos
ONGs, Fiscalização ESEC de Guaraguaçu patrimônios protegidos pela UC, pois cada zona é manejada de
acordo com normas específicas.
Garantir a proteção dos recursos naturais da UCs. Projetos
específicos:
- Proteção da infraestrutura
Conservação,
Plano de Manejo da
- Sinalização
ONGs, Fiscalização ESEC de Guaraguaçu
- Fiscalização de usos e atividades
- Manejo das espécies exóticas
- Menejo de espécies nativas
Proporcionar subsídios mais detalhados para a proteção e o manejo
ambiental que está relacionado aos estudos, pesquisas e
Conservação,
Plano de Manejo da monitoramento ambiental a serem desenvolvidos na EEG. Suas
ONGs, Academia
ESEC de Guaraguaçu atividades devem orientar as áreas temáticas das investigações
científicas e os pesquisadores. Compreende dois subprogramas:
Pesquisa e Monitoramento
Ordenar, direcionar e estabelecer atividades de uso público para a
EEG, promovendo o conhecimento e a valorização dos seus recursos
ambientais e culturais.
Por se tratar de uma Estação Ecológica, a visitação será de baixa
Conservação,
intensidade, em espaço restrito e destinada à Educação Ambiental.
fiscalização,
Plano de Manejo da
Objetivos específicos:
turismo,
ESEC de Guaraguaçu
-Destacar e divulgar a relevância da conservação da Floresta
infraestruturas
Ombrófila Densa das Terras Baixas e Formações Pioneiras.
- Levar o público a compreender os recursos hídricos e geoambientais
específicos da EEG, com vistas a melhor protegê-los.
- Promover a educação ambiental, desenvolvendo-a na EEG.
Estimular a mudança de comportamento da população local em prol
da conservação do meio ambiente, fomentando a percepção de que
a ESEC é guardiã dos recursos naturais e culturais da região e uma
postura mais consciente e crítica diante do uso dos recursos naturais.
Conservação,
Plano de Manejo da Tem como objetivo maior a integração da UC no contexto
educação, turismo ESEC de Guaraguaçu educacional da região. Objetivos específicos:
Proporcionar às comunidades da região o acesso a um centro de
excelência nas questões de educação ambiental.
- Despertar nas populações vizinhas o sentido do seu papel de co-

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos geral e
específicos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M.ESEC Guaraguaçu

Longo prazo

Aprovado, sem
dados para
avaliar o grau de
implementação.

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo

Médio prazo

Aprovado, sem
dados para
avaliar o grau de
implementação.

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo

Médio prazo

Aprovado, sem
dados para
avaliar o grau de
implementação.

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo

Médio prazo

Aprovado, sem
dados para
avaliar o grau de
implementação.

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo

Médio prazo

Aprovado, sem
dados para
avaliar o grau de
implementação.

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo
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Programa de integração
externa

Âmbito legal,
articulação
interinstitucional

Programa de alternativas
de desenvolvimento

Desenvolvimento
das comunidades

Programa de
operacionalizaciónção
interna

Infraestruturas,
resíduos,

responsável na proteção de recursos naturais.
- Contribuir para o resgate, a divulgação e a valorização de aspectos
culturais e tradicionais da região.
Estender à ZA da EEG o comprometimento dos seus moradores e das
instituições que ali atuam com a conservação da biodiversidade da
região e o não-isolamento da UC. Deve promover uma imagem
positiva da EEG para as populações locais e as instituições
relacionadas à área ambiental. Tem, também, por objetivo controlar,
fiscalizar e monitorar a Zona de Amortecimento da EEG, propondo
soluções aos impactos identificados. Objetivos específicos
:
- Controlar, fiscalizar e monitorar o uso e a ocupação do solo e dos
recursos naturais da ZA.
Plano de Manejo da
- Coibir ações prejudiciais à EEG e à sua ZA.
ESEC de Guaraguaçu
- Contribuir para a diminuição da fragmentação de hábitats na região
e a conseqüente insularização da EEG.
Monitorar a qualidade da água dos rios Guaraguaçu e tributários.
- Divulgar benefícios gerados, objetivos, normas e atividades da EEG
junto ao seu público-alvo.
Captar recursos necessários ao desenvolvimento das atividades da
EEG.
- Levar a sociedade a conhecer e a entender os benefícios
proporcionados pela EEG, especialmente os indiretos.
Este Programa tem por objetivo envolver as populações locais, os
setores produtivos e as lideranças comunitárias com os objetivos da
EEG, através da difusão e apoio a alternativas produtivas com menor
impacto, com garantias do aumento de rentabilidade e da melhoria
da qualidade de vida. Objetivos específicos:
Plano de Manejo da
Difundir técnicas sustentáveis como a agricultura orgânica e a
ESEC de Guaraguaçu
silvicultura com espécies nativas, como referência de ações
ambientais harmônicas entre a EEG e o Entorno.
- Divulgar e apoiar alternativas econômicas como o ecoturismo,
pisciculturas e silvicultura com espécies nativas regionais.
Estimular a ampliação dos critérios de aplicação do ICMS Ecológico.
Garantir o funcionamento da UC, abordando a organização, a
Plano de Manejo da
manutenção da área e controle da EEG. Tem por objetivo também, o
ESEC de Guaraguaçu
conhecimento da situação fundiária da UC e a definição da estratégia

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos geral e
específicos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M.ESEC Guaraguaçu

Médio prazo

Aprovado, sem
dados para
avaliar o grau de
implementação.

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo

Médio prazo

Aprovado, sem
dados para
avaliar o grau de
implementação.

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo

Médio prazo

Aprovado, sem
dados para

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo
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regularização
fundiária

para que se obtenha a posse da área, de forma gradativa e
priorizada. Objetivos específicos
:
- Obter o domínio das áreas e instalações da EEG.
Assegurar o bom funcionamento da EEG, permitindo a este atender
as necessidades de sua categoria de manejo.
- Dotar e manter a infraestrutura da UC de forma apropriada ao
atendimento de suas necessidades.
- Dotar a EEG de equipe técnica operativa. Possibilitar a
implementação do PM e seus ajustes.
Contribuir para a conservação do papagaio-de-cara-roxa Amazona
brasiliensis no Estado do Paraná, por meio de conhecimentos
científicos, manejo e sensibilização da sociedade quanto à
importância da conservação do papagaio e da biodiversidade da
Floresta Atlântica. Objetivos específicos:

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos geral e
específicos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M.ESEC Guaraguaçu

avaliar o grau de
implementação.

- Registrar o modo pelo qual o papagaio utiliza o ambiente (através
do tamanho dos grupos, dos sítios reprodutivos, dos dormitórios e
dos locais de alimentação).
- Localizar ocos em árvores da floresta que sejam utilizados como
ninho pelo papagaio-de- cara-roxa durante o período reprodutivo.
Projeto MANEJO DO
PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA
Amazona brasiliensis

Conservação,
biodiversidade,
pesquisa

Plano de Manejo da - Acompanhar o desenvolvimento de filhotes durante o período
ESEC de Guaraguaçu reprodutivo.
- Comparar a saúde e o desenvolvimento da espécie com o estado do
ambiente.
- Relacionar as espécies vegetais utilizadas como alimento pelo
papagaio na área de estudo;
- Avaliar o incremento anual da população.
- Gerar um referencial cartográfico (localização dos sítios
reprodutivos, dos dormitórios, das áreas de alimentação, dos
deslocamentos), que servirá de base para o manejo de áreas
utilizadas pela espécie.

Médio prazo

Aprovado, sem
dados para
avaliar o grau de
implementação.

Subregião

R$ 309.000,00

Plano de
Manejo
(Projetos
específicos)
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A EEG é hoje a única Unidade de Conservação que abriga parte de
uma população de bicudinhos-do-brejo. A existência dessa reserva
possibilita a implantação de ações que, além de contribuir para a
conservação da espécie e de seu ambiente, podem futuramente
servir de modelo para outras Unidades de Conservação.
Projeto MANEJO DO
BICUDINHO-DO-BREJO
Stymphalornis acutirostris

Conservação,
biodiversidade,
pesquisa

PROJETO DE MANEJO DA
LONTRA Lontra longicaudis

Conservação,
biodiversidade,
pesquisa

Plano de Manejo da
A EEG desempenha um papel importante que se estende além da
Médio prazo
ESEC de Guaraguaçu
conservação propriamente dita, pois ali também podem ser
implementadas atividades que contribuam para a conscientização da
importância dos ambientes nela representados. Essas atividades
podem ser, entre outras, palestras, distribuição de folhetos
informativos, instrução de funcionários da EEG e colocação de placas
informativas.
Contribuir para a conservação da lontra neotropical, Lontra
longicaudis no Estado do Paraná, por meio de conhecimento
científico, do manejo e sensibilização da sociedade quanto a
importância da conservação da lontra e da biodiversidade da Floresta
Atlântica.
Objetivos específicos:
- Zoneamento dos rios Guaraguaçu e Pequeno de acordo com a
salinidade, temperatura, pH, turbidez, condutividade, oxigênio
dissolvido e presença de coliformes fecais.
- Zoneamento das margens dos rios Guaraguaçu e Pequeno de
Plano de Manejo da
acordo com a vegetação e o tipo de solo.
Médio prazo
ESEC de Guaraguaçu
- Localização e descrição de tocas, refúgios, locais de repouso e sítios
de defecação.
- Avaliação da estrutura populacional, abundância e disponibilidade
das espécies-presa
(peixes e crustáceos).
- Caracterização da dieta das lontras.
- Avaliação ictiossanitária.
- Análise da preferência alimentar e ambiental das lontras.
- Interpretação dos resultados obtidos para a conservação das lontras
na área.

Aprovado, sem
dados para
avaliar o grau de
implementação.

Aprovado, sem
dados para
avaliar o grau de
implementação.

Subregião

Subregião

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos geral e
específicos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M.ESEC Guaraguaçu

R$ 350.088,00

Plano de
Manejo
(Projetos
específicos)

R$ 20.000,00

Plano de
Manejo
(Projetos
específicos)
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Diagnóstico ambiental e
macrozoneamento da
APA de Guaraqueçaba

Turismo,
infraestruturas,
planejamento

Diagnóstico ambiental da APA de
Guaraqueçaba (IPARDES)

Programa de
Administração e
Gerenciamento

Marco legal,
Organização
institucional

Plano de Manejo da APA de
Guaraqueçaba

Educação,
academia,
Programa de Educação e
voluntariado,
Comunicação
comunidade,
ONGs

Plano de Manejo da APA de
Guaraqueçaba

Programa de Manejo
Conservacionista

Conservação,
Turismo,
Infraestruturas

Plano de Manejo da APA de
Guaraqueçaba

Programa de Pesquisa

Academia,
Pesquisa, ONGs

Plano de Manejo da APA de
Guaraqueçaba

Caraterização ambiental da APA contemplando aspetos
físicos, biológicos, ecológicos e antrópicos com o objetivo de
compatibilizar as atividades humanas com o meio ambiente.
Inclui o macrozoneamento da APA que propõe um conjunto
de diretrizes e normas para a proteção ambiental e a
regulamentação de atividades, bem como um elenco de
propostas com o objetivo de dar continuidade a estudos e
ações que permitam o desenvolvimento harmônico das
atividades produtivas e o ambiente natural.
Este Programa objetiva operacionalizar os procedimentos
burocráticos e organizacionais de gestão, ao mesmo tempo
em que ordena as ações dos diferentes órgãos e instituições
de ação na região.
Suas atividades estão direcionadas à integrar esforços e
promover a participação popular na gestão ambiental.
Esse programa tem como objetivo buscar o apoio para a APA
de Guaraqueçaba, tanto junto à população local, ao público
em geral, visitante ou não, quanto à comunidade científica.
As comunidades locais devem estar envolvidas no processo de
gestão ambiental de forma efetiva e como parte da instância
de decisão da mesma. Para tanto, é essencial o
desenvolvimento de processos de informação e comunicação.
Inclui as atividades relativas à educação ambiental, à
comunicação inter e intrainstitucional, ao acesso público e ao
conhecimento produzido sobre a região.
O manejo conservacionista compreende o conjunto de
procedimentos relacionados à intervenção nos ecossistemas
locais, tanto sob a forma de ação direta quanto indireta.
Enquanto programa compreende as atividades / ações que
visam promover o uso apropriado do ambiente - bancos
genéticos, ecossistemas, espécies - dentro de limites capazes
de manter sua qualidade e seu equilíbrio em níveis
biologicamente aceitáveis.
O presente programa objetiva buscar o conhecimento
necessário e suficiente para a correta gestão, bem como
organizar e sistematizar o conhecimento já existente. De
forma a torná-lo conhecido e de acesso à comunidade
científica, aos gestores e ao público em geral.

Curto

Finalizado
(macrozoneamento
não temos dados
para confirmar que
foi implementado)

Médio

Aprovado. Sem
informação sobre o
grau de
implementação

Médio

Aprovado. Sem
informação sobre o
grau de
implementação

Médio

Aprovado. Sem
informação sobre o
grau de
implementação

Médio

Aprovado. Sem
informação sobre o
grau de
implementação

Subregião

Subregião

Subregião

Subregião

Subregião

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M. APA Guaraqueçaba

Sem dados

Documento do
diagnóstico
(IPARDES, 1995)

Sem dados

Plano de
Manejo
(Programas).
IAP, 1995

Sem dados

Plano de
Manejo
(Programas).
IAP, 1995

Sem dados

Plano de
Manejo
(Programas).
IAP, 1995

Sem dados

Plano de
Manejo
(Programas).
IAP, 1995
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Programa de
Desenvolvimento
Sustentável

Planejamento

Programa de
monitoramento

Organização
institucional,
Academia,
ONGs,
voluntariado

Compreende um amplo conjunto de atividades que visam
readequar os processos produtivos atualmente desenvolvidos Médio
na região ao mesmo tempo em que se desenvolvem novos.

Aprovado. Sem
informação sobre o
grau de
implementação

Plano de Manejo da APA de
Guaraqueçaba

Consiste nas atividades de acompanhamento sistemático das
condições e qualidade ambiental, visando fornecer os
elementos essenciais ao processo contínuo e adaptativo de
planejamento e gestão ambiental pretendida.

Aprovado. Sem
informação sobre o
grau de
implementação

Plano de Manejo da APA de
Guaraqueçaba

Programa de
infraestrutura e
ocupação do espaço

Plano de Manejo da APA de
Guaraqueçaba

Médio

Consiste no conjunto de procedimentos relativos à prevenção
e punição de atividades incompatíveis com os diplomas legais.
Esses são desenvolvidos atualmente pelo IAP, BPFIo e IBAMA.
Médio
O programa objetiva prevenir e punir os atos que estejam em
desacordo com os princípios de conservação, promovendo
cumprimento da lei de forma igualitária e com justiça social.
Compõem-se de atividades relativas, principalmente, ao
poder público estadual e municipal, os quais são os atores
legítimos da viabilização de condições dignas de permanência
da população e da determinação da ordem estrutural da
Médio
ocupação do espaço.
O programa da prioridade à sanidade e a educação no
planejamento territorial.

Aprovado. Sem
informação sobre o
grau de
implementação

Aprovado. Sem
informação sobre o
grau de
implementação

Subregião

Subregião

Subregião

Subregião

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Plano de Manejo da APA de
Guaraqueçaba

Organização
Programa de fiscalização
institucional

Infraestrutura e
planejamento

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M. APA Guaraqueçaba

Sem dados

Plano de
Manejo
(Programas).
IAP, 1995

Sem dados

Plano de
Manejo
(Programas).
IAP, 1995

Sem dados

Plano de
Manejo
(Programas).
IAP, 1995

Sem dados

Plano de
Manejo
(Programas).
IAP, 1995
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Planejamento,
Zoneamento do Parque
infraestrutura,
Estadual da Ilha do Mel
turismo

Programa de
operacionalização

Programa de proteção
e manejo

Planejamento,
articulação
interinstitucional,
academia,
pesquisa, ONGs

Conservação,
pesquisa, ONGs

Programas de pesquisa Conservação,
e monitoramento
pesquisa, ONGs

Plano de Manejo do Parque
Estadual da Ilha do Mel

Plano de Manejo do Parque
Estadual da Ilha do Mel

Plano de Manejo do Parque
Estadual da Ilha do Mel

Plano de Manejo do Parque
Estadual da Ilha do Mel

Tem o objetivo de proporcionar o ordenamento territorial, utilizado como
recurso para se atingir melhores resultados no manejo da Unidade, pois
estabelece diferentes usos para cada zona, segundo seus objetivos,
obtendo-se assim uma maior proteção, pois cada zona será manejada de
acordo com as normas para ela estabelecidas.
Na definição do zoneamento do Parque Estadual da Ilha do Mel, foram
considerados critérios como: representatividade, riqueza e diversidade de
espécies, grau de conservação da vegetação, susceptibilidade ambiental,
relevo, potencial para visitação e educação ambiental e infraestruturas
existentes. Baseados nesses critérios e nos objetivos de manejo do Parque
foram definidas as seguintes zonas: Primitiva, Uso Extensivo, Uso Intensivo,
Uso Conflitante, Ocupação Temporária, Uso Especial e Recuperação.
O objetivo do Programa Temático de Operacionalização é definir e organizar
o planejamento das principais ações necessárias à correta operação das
Unidades de Conservação, abordando aspectos relativos à administração da
Unidade, garantindo sua funcionalidade e fornecendo a estrutura e
infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades e demais
programas.
O Programa de Operacionalização considerou a gestão integrada do Parque
e da Estação Ecológica da Ilha do Mel. As atividades a serem desenvolvidas
no Programa de Operacionalização foram agrupadas em quatro
Subprogramas:
a) Subprograma de Administração;
b) Subprograma de Edificações e Infraestrutura;
c) Subprograma de Consolidação dos Limites do Parque; d) Subprograma de
Fiscalização.
O Programa de Proteção e Manejo diz respeito às ações e atividades
necessárias para proporcionar a melhoria da qualidade ambiental das
Unidades, disponibilizar recursos suficientes para o restabelecimento e
manutenção da biodiversidade, por meio das ações de manejo.
Este é constituído pelos subprogramas:
a) Subprograma de Gestão dos Resíduos Sólidos;
b) Subprograma de Prevenção e Combate Incêndios;
c) Subprograma de Recuperação de Ecossistemas Degradados.
O presente programa objetiva a obtenção de informações práticas sobre as
condições ambientais do Parque Estadual da Ilha do Mel, inclusive com
vistas a propiciar melhorias contínuas no processo de gestão. Tais
programas foram concebidos em conformidade com os objetivos gerais
preconizados no SNUC para Unidades de Conservação na categoria
“Parque”.

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.s M.Ilha do Mel

Curto

Aprovado, sem
dados que
permitam
determinar o grau
de implementação

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo (STCP,
2011)

Longo

Aprovado, sem
dados que
permitam
determinar o grau
de implementação

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo (STCP,
2011)

Médio

Aprovado, sem
dados que
permitam
determinar o grau
de implementação

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo (STCP,
2011)

Longo

Aprovado, sem
dados que
permitam
determinar o grau
de implementação

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo (STCP,
2011)
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Programa de espécies
exóticas

Conservação,
pesquisa, ONGs

Programa de Uso
Público

Conservação,
Infraestruturas,
Turismo,
Comunidades,
Educação, ONGs

Programa de
Integração Interna

Articulação
interinstitucional

Plano de Manejo do Parque
Estadual da Ilha do Mel

Plano de Manejo do Parque
Estadual da Ilha do Mel

Plano de Manejo do Parque
Estadual da Ilha do Mel

O programa inclui ate 10 subprogramas de monitoramento dos diferentes
tipos de ambientes presentes na UC e dos grupos faunísticos que requerem
de um melhor conhecimento e conservação.
O objetivo do Programa é eliminar as espécies exóticas do Parque Estadual
com um Plano de Ação que envolve: − Estabelecer um plano de ação para
exóticas no Parque Estadual da Ilha do Mel.
− Priorizar a eliminação das exóticas no entorno da Trilha da Figueira e na
praia do Miguel.
− Realizar estudos para definição de técnicas de controle e erradicação de
espécies exóticas;
− Buscar a destinação de verbas para implantação desse programa.
O objetivo do programa é organizar as atividades de visitação na Unidade.
Atualmente essas atividades não possuem nenhum controle e estão
causando pressões significativas sobre a UC.
Dessa forma, foram estruturados quatro subprogramas para o Uso Público
visando atender a visitação, a educação ambiental e a comunicação visual
do Parque:
a) Subprograma de Controle e Monitoramento das Trilhas;
b) Subprograma de Visitação e Interpretação Ambiental;
c) Subprograma de Educação Ambiental;
d) Subprograma de Comunicação Social.
O Programa de Integração Externa apresenta as linhas de ações específicas
para serem realizadas junto à comunidade residente no entorno das
Unidades de Conservação (Parque e Estação Ecológica), com o objetivo de
integrar as comunidades com o Parque Estadual e com a Estação Ecológica
da Ilha do Mel.

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.s M.Ilha do Mel

Longo

Aprovado, sem
dados que
permitam
determinar o grau
de implementação

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo (STCP,
2011)

Longo

Aprovado, sem
dados que
permitam
determinar o grau
de implementação

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo (STCP,
2011)

Médio

Aprovado, sem
dados que
permitam
determinar o grau
de implementação

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo (STCP,
2011)
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Zoneamento da
Unidade de
Conservação

Programa de
proteção e manejo

Programa de
pesquisa e
monitoramento

Planejamento,
infraestrutura,
turismo

Coordenado pelo IAP

Conservação,
articulação
institucional

SEMA/IAP, EMBRAPA,
EMATER - PR, universidades
estaduais, organizações não
governamentais, empresas,
Defesa Civil, Polícia
Militar/Corpo de
Bombeiros,
IBAMA/PREVFOGO.

Conservação,
infraestruturas e
planejamento

SEMA/IAP, TECPAR,
universidades, museus e
organizações não
governamentais.

Objetivo: definição de setores ou zonas em uma Unidade de Conservação
com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de
proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da
unidade possam ser alcançados de forma
harmônica e eficaz.
A definição do zoneamento do Parque Estadual do Rio da Onça obedeceu
alguns critérios e etapas fundamentais:
a) Os conceitos definidos para cada zona existentes no Roteiro
Metodológico (IBAMA, 2002);
b) Os objetivos de criação e manejo da unidade e sua categoria;
Médio
c) A distribuição e o mapeamento das tipologias vegetais;
d) Os atuais usos estabelecidos na Unidade de Conservação;
e) O grau de intervenção averiguado para cada área avaliada;
f) Os potenciais usos indicados para a Unidade de Conservação;
g) As necessidades de intervenção para a recuperação ambiental de áreas
internas;
h) As discussões técnicas realizadas junto aos gestores do IAP/DIBAP;
i) As reuniões internas com os pesquisadores consultores;
j) As áreas estratégicas definidas a partir dos trabalhos de campo e Oficina
de Planejamento Participativo.
Estes subprogramas permitem à gestão um maior controle sobre as
condições dentro do Parque. O manejo, alinhado à correta recuperação dos
ecossistemas presentes e ainda à prevenção contra incêndios e minimização
de impactos decorrentes, são ações que devem ser cuidadosamente
planejadas e aplicadas para a melhoria das condições que a Unidade de
Conservação pode oferecer. Inclui os programas:
Longo
- Subprograma - Manejo Florestal;
- Subprograma - Restauração do Ambiente Físico na Zona de Recuperação;
- Subprograma - Espécies Exóticas;
- Subprograma - Prevenção e Combate a Incêndios e Minimização de
Impactos Decorrentes.
Objetivos:
- Avaliar a efetividade do subprograma das atividades de manejo, tendo a
fauna como elemento indicador;
- Gerar informações para dar suporte às atividades de educação ambiental
na Zona de Recuperação.
Longo
- Orientar possíveis adequações das atividades de recuperação conduzidas
no Parque;
- Conhecer aspectos ecológicos relacionados à dinâmica da recuperação de
florestas na região.

Implementado

Sem informações
que permitam
avaliar o
grau/efetividade
da
implementação

Sem informações
que permitam
avaliar o
grau/efetividade
da
implementação

Subregião

Subregião

Subregião

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M. Rio da Onça

Sem dados

Plano de
Manejo do
Parque Estadual
do Rio Onça
(IAP/IGPlan,
2015)

Sem dados

Plano de
Manejo do
Parque Estadual
do Rio Onça
(IAP/IGPlan,
2015)

Sem dados

Plano de
Manejo do
Parque Estadual
do Rio Onça
(IAP/IGPlan,
2015)
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Programa de Uso
Público e Educação
Ambiental

Conservação,
Educação, ONGs,
Universidades

Programa de
Comunicação

Educação,
conservação,
universidades,
ONGs

Programa de
operacionalização

Conservação,
infraestruturas,
articulação
institucional

- Reconhecer e controlar eventuais processos de contaminação da água
decorrentes da deposição de resíduos sólidos no interior do Parque e de
efluentes gerados nas estruturas e no entorno;
As atividades de uso público necessitam de uma base de informações e da
SEMA/IAP, Secretaria de
sistematização de procedimentos organizados para que o Parque se
Estado de Educação,
consolide como um centro de referência regional e utilize os atributos
Secretaria Municipal de
ambientais existentes da melhor maneira possível.
Educação,
Objetivos:
Longo
Secretaria Municipal de
- Qualificar o uso dos ambientes naturais do Parque Estadual do Rio da Onça
Meio Ambiente,
para o
universidades, organizações desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental;
não governamentais.
Aumentar a satisfação de usuários do Parque e a qualidade das experiências
relacionadas à educação ambiental.
O Programa de Comunicação visa estabelecer procedimentos para
divulgação da importância da UC para a comunidade e instituições
intervenientes sobre o seu manejo.
Instituições públicas
Objetivos específicos:
(Prefeitura e suas
- Estabelecer uma via de comunicação contínua entre a gestão do Parque,
respectivas Secretarias);
os usuários, os demais representantes governamentais, entidades privadas
Instituições da Sociedade
e a população residente no entorno;
Civil (ONGs ambientalistas,
- Estabelecer procedimentos para divulgação da importância da UC;
Longo
associações de moradores,
- A divulgação do seu Plano de Manejo entre órgãos gestores, de pesquisa,
sindicatos,); veículos de
organizações não governamentais e público interessado;
mídia (rádios, jornais e
- Promover a continuidade das ações Conselho Consultivo do Parque
canais de TV), universidades,
utilizando seu Plano de Manejo como norteador de suas pautas e
IAP/DIBAP/DUC
atividades;
- Democratizar os resultados das pesquisas e as ações de manejo do Parque.
- Informar e propiciar maior segurança aos usuários do Parque.
IAP/DIBAP/DUCSEMA/IAP,
O Programa de Operacionalização inclui as atividades relacionadas aos
Secretaria de Estado de
procedimentos administrativos, de manutenção, de planejamento e
Educação, Secretaria
edificação de novas estruturas, bem como de fiscalização da UC.
Municipal de Educação,
O objetivo essencial deste programa é organizar os procedimentos e
Secretaria Municipal de
equipamentos de modo a assegurar a adoção de processos administrativos
Meio Ambiente, Secretaria
adequado à unidade de conservação.
Longo
de Estado de Planejamento e Objetivos específicos:
Coordenação Geral, ITCG,
- Manutenção das estruturas e da área de alojamento dos pesquisadores.
Instituto de Florestas do
- Possibilitar o acesso e permanência de ônibus escolares e de número
Paraná, instituições de
mínimo de
ensino, organizações não
automóveis no interior da UC;
governamentais.
- Disponibilizar, por meio de mídia eletrônica, informações sobre os

Sem informações
que permitam
avaliar o
grau/efetividade
da
implementação

Sem informações
que permitam
avaliar o
grau/efetividade
da
implementação

Sem informações
que permitam
avaliar o
grau/efetividade
da
implementação

Subregião

Subregião

Subregião

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M. Rio da Onça

Sem dados

Plano de
Manejo do
Parque Estadual
do Rio Onça
(IAP/IGPlan,
2015)

Sem dados

Plano de
Manejo do
Parque Estadual
do Rio Onça
(IAP/IGPlan,
2015)

Sem dados

Plano de
Manejo do
Parque Estadual
do Rio Onça
(IAP/IGPlan,
2015)
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Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M. Rio da Onça

aspectos bióticos e abióticos do Parque Estadual de Ibiporã, bem como as
características socioeconômicas e culturais da região na qual se insere;
- Propiciar ao visitante a realização da interpretação dos ambientes naturais
e dos processos ecológicos existentes na UC por meio da visitação das
trilhas auto- guiadas;
- Oferecer elementos que permitam a sinalização e divulgação de
informações sobre os atrativos e infraestrutura, bem como orientar sobre
aspectos administrativos relacionados à unidade de conservação.
- Desenvolver base cartográfica em nível de detalhe na escala 1:5.000 com
informações referentes a curvas de nível, pontos cotados, hidrografia e
corpos hídricos associados e sistema de trilhas;
- Conhecer dados de precipitação pluviométrica e temperaturas, incidência
de radiação solar, intensidade e direção dos ventos na área do parque e
entorno, assim como identificar a ocorrência de microclimas locais;
- Elaborar mapeamento pedológico, em escala de 1:5.000, para toda a área
do parque;
- Buscar a proteção de remanescentes florestais existentes no entorno do
Parque Estadual do Rio da Onça, ampliando as possibilidades conservação e
conectividade entre comunidades bióticas na região;
- Aumentar a significância ambiental do Parque Estadual do Rio da Onça.
Programa de
Estruturação para o
Uso Autônomo de
Trilhas (Trilhas
autoguiadas)

Turismo,
conservação

SEMA/IAP, universidades,
organizações não
governamentais, setor
privado.

Permitir a qualificação das atividades de visitação e uso público do Parque
mesmo em épocas de verão, quando a visitação é intensificada e o perfil
dos visitantes é mais heterogêneo.

Longo

Sem informações
que permitam
avaliar o
grau/efetividade
da
implementação

Subregião

Sem dados

Plano de
Manejo do
Parque Estadual
do Rio Onça
(IAP/IGPlan,
2015)
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Zoneamento do
Parque Estadual
do Pico Marumbi

Turismo,
planejamento,
infraestruturas e
conservação

Programa de
Articulação
Operacionalização institucional

Coordenado pelo
IAP

Funcionários do
Escritório Regional
de Curitiba e
estagiários, Clubes
de Montanhismo,
Associações
Ambientalistas,
grupos de resgate,
corpo de guias.

Promover o estímulo à visitação pública de forma ordenada, objetivando a
utilização do potencial turístico e cênico, com a minimização das
alterações dos recursos naturais existentes e compatibilizando as
necessidades de proteção e os níveis de intensidade de uso dentro de uma
realidade definida.
Com tal objetivo, foram definidas oito zonas distintas:
Zona intangível
Médio
Zona Primitiva
Zona de Uso Extensivo
Zona de Uso Intensivo
Zona Histórico-Cultural
Zona de Recuperação
Zona de Uso Excepcional - Extraordinário

Sem informação
que permita
conhecer o grau de
implementação

O Programa de Operacionalização se compõe de diferentes subprogramas:
Subprograma de Administração, o Subprograma de Regularização
Médio
Fundiária, o Subprograma de Proteção e o Subprograma de Manutenção.

De acordo com
cronograma
estabelecido,
devería estar
implantado de
Subregião
maneira efetiva,
porém não temos
dados para avaliar o
grau de
implementação.

Subregião

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M.Marumbi

Sem dados

Plano de Manejo
do PE do Pico do
Marumbi (IAP,
1996)

Sem dados

Plano de Manejo
do PE do Pico do
Marumbi (IAP,
1996)

270

Os objetivos do programa são:
- Dotar a UC de local específico para implantação de camping.
IAP, SESP, BPFLO
- Fornecer informações sobre trilhas e montanhas, distâncias e graus de
(Batalhão de Polícia
dificuldade das caminhadas no Centro de Visitantes.
Florestal), Corpo de
- Definir locais para escalada técnica e fixar critérios básicos para que haja
Bombeiros, RFFSA
o menor impacto ambiental no desenvolvimento das mesmas.
(Rede Ferroviária
- Construir instalações necessárias à área de camping, tais como
Federal), UFPR,
instalações sanitárias, lixeiras, pontos de água potável, entre outros.
SEEC, ONG's
Inclui subprogramas de: Recreação e Lazer, Interpretação Ambiental,
Educação Ambiental, e Relações Públicas.

Este programa têm dois subprogramas com objetivos diferenciados:
- Subprograma de Manejo dos Recursos: tem os objetivos de preservar e
recuperar sítios arqueológicos existentes ao longo do Caminho Colonial de
Itupava, interditar trilhas com problemas de deslizamentos e efetuar a
IAP, SEEC, Polícia
recuperação das mesmas; tomar medidas de prevenção e combate de
Militar e Corpo de
incêndios prioritariamente em locais próximos à estrada de ferro;
Bombeiros, UFPR e recuperar as áreas degradadas por fogo e áreas próximas à ferrovia.
Longo
outras instituições - Subprograma de Investigação: com o objetivo de estimular a pesquisa
de pesquisa, RFFSA, científica na Universidade visando a proteção, o manejo ambiental e o
SEMA
conhecimento do meio ambiente.
- Subprograma de Monitoramento: com o objetivo de registrar e avaliar o
resultado de quaisquer atividades e alterações ¡, naturais e induzidas que
venham a se processar no Parque, bem como orientar o acompanhamento
das pesquisas, trabalho em geral e a utilização de pesquisas pelos usuários.

Implantado
segundo
cronograma, sem
Subregião
dados para avaliar o
grau de
implementação.

Programa de
Integração de
Áreas
Circundantes

IAP, RFFS, Clubes de
Montanhismo,
Associações
Infraestruturas,
Ambientalistas,
educação e turismo
Equipes de
Fiscalização e
Resgate

O objetivo é desenvolver processos educativos de conhecimento e
valorização da área, do meio ambiente e da qualidade de vida, visando
envolver os visitantes, as comunidades das áreas vizinhas e os dirigentes
dos municípios confrontantes.
É composto de dois subprogramas: Subprograma de Conscientização e
Controle Ambiental e Subprograma de Cooperação Institucional.

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Médio

Implantado
segundo
cronograma, sem
Subregião
dados para avaliar o
grau de
implementação.

Programa de Uso
Público

Infraestruturas e
turismo

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)
Médio

Implantado
segundo
cronograma, sem
Subregião
dados para avaliar o
grau de
implementação.

Turismo,
planejamento,
infraestruturas e
conservação

Programa de
Manejo do Meio
Ambiente

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

P.M.Marumbi

Sem dados

Plano de Manejo
do PE do Pico do
Marumbi (IAP,
1996)

Sem dados

Plano de Manejo
do PE do Pico do
Marumbi (IAP,
1996)

Sem dados

Plano de Manejo
do PE do Pico do
Marumbi (IAP,
1996)
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Qualificar o acesso turístico e fornecer
uma padronização da linguagem
turística informativa das rodovias e
Não determinado
rotas e dos produtos turísticos do
litoral

Previsto

Litoral

PDITS

Turismo,
patrimônio,
PDITS
infraestrutu
ra

Execução de
obras de
infraestrutura
para o
Valorização da identidade cultural dos
Não determinado
desenvolvimen produtos turísticos em Morretes
to do turismo
no município
de Morretes

Previsto

Morretes

PDITS

Turismo,
infraestrutu
ra,
PDITS
comunidad
es
tradicionais

Revitalização
da estrutura do
Mercado do
Pescador

Melhorar a estrutura de atendimento
para o comercio e o turismo mediante
Não determinado
a recuperação da edificação do
Mercado do Pescador

?¿

Matinhos

PDITS

Turismo,
patrimônio,
PDITS
infraestrutu
ra

Implantação de
projeto de
requalificação
da paisagem
nos centros
históricos

Valorização da paisagem cultural dos
centros históricos dos municípios do
litoral, inclui mobiliário urbano e
paisagismo.

Previsto

Antonina,
Morretes,
Paranaguá

PDITS

Turismo

PDITS

Elaboração de
plano de
sinalização
turística

PDITS

Turismo,
patrimônio,
PDITS
infraestrutu
ra

Elaboração de
plano de uso
turístico do
Caminho do
Itupava

PDITS

Turismo,
esportes

Criação do
Integração da oferta turística do
evento
litoral
esportivo anual

PDITS

Promover o ordenamento da
atividade turística e a preservação do
patrimônio cultural e natural da
região

Não determinado

Não determinado

Previsto

Morretes

Não determinado

Implementaç
ão

Guaratuba,
Matinhos e Pontal
do Paraná

R$120.000,00

Comentários

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Ação

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

PDITS

http://www.turismo.p
r.gov.br/arquivos/File
/setu/pdf/instituciona
l/PDTISProdutoLitoral.
pdf

R$9.426.230,49

R$209.840,00

R$6.585.779,00

R$380.000,00

R$450.000,00

http://www.lobi.com.
br/2018/11/circuitode-cicloturismo-do-

O Caminho do Itupava conta
com Plano de Uso Público desde
2001, segundo a seguinte fonte:
http://www.iap.pr.gov.br/arquiv
os/File/Dibap_Duc_Pesquisas_2
017/projet_28_17_pkstrapasson
.pdf, mas o Pdits propõe um
plano de uso turístico para a
melhoria das condições de
visitação e preservação
ambiental.
Em 2018 foi aprovada o Projeto
de lei que institui o Circuito de
Cicloturismo do Litoral
Paranaense, que envolve aos
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litoralparanaense.html
PDITS

Turismo,
patrimônio

PDITS

PDITS

Turismo,
patrimônio

PDITS

PDITS

Turismo,
urbanismo,
meio
ambiente

PDITS

PDITS

Turismo

PDITS

PDITS

Turismo,
marketing

PDITS

PDITS

Turismo,
fortalecime
nto
PDITS
instituciona
l

PDITS

Turismo,
fortalecime
nto
PDITS
instituciona
l.

PDITS

Turismo,
fortalecime
nto

PDITS

Criação de
Museu Caiçara
Criação de
museu da
história do
litoral
paranaense
Elaboração de
plano de
qualificação
urbana e
ambiental do
Rio Boguaçu
até Iate Clube
Guaratuba
Qualificação da
trilha Ilha do
Mel
Elaboração e
implementação
de plano de
marketing
turístico
Criação de
sistema
regional de
gestão e
monitorament
o do turismo
Elaboração de
plano de
fortalecimento
da gestão do
turismo
Qualificação e
capacitação de
servidores e
membros das

Valorização da cultura caiçara

Não determinado

Previsto

Pontal do Paraná

Promover a história da região

Não determinado

Previsto

Antonina

Minimizar os impactos das
construções no trecho entre o Rio
Boguaçu e o Iate Clube de Guaratuba, Não determinado
a partir da elaboração de um plano de
qualificação urbana e ambiental

Previsto

Guaratuba

Não determinado

Previsto

Litoral

Melhora da gestão e planejamento do
litoral por todos os agentes
Não determinado
envolvidos

Previsto

Litoral

Consolidar o planejamento municipal
e regional

Não determinado

Implementaç
ão

Litoral

Qualificação dos servidores públicos

Não determinado

?

Litoral

Comentários

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Ação

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

PDITS

sete municípios turísticos do
Litoral.

R$1.549.846,00

R$380.000,00

R$180.000,00

Melhorar a estrutura de visitação e
valorizar a região

Promover os produtos turísticos da
região

R$566.048,00

R$240.000,00

R$700.000,00

R$294.000,00

Aprovado o plano de
http://iamuque.org.br
desenvolvimento turístico de
/?p=1407
Antonina-PR
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instituciona
l.

PDITS

Turismo

PDITS

PDITS

Turismo,
PDITS
governança

PDITS

Turismo,
infraestrutu PDITS
ras

PDITS

Turismo,
infraestrutu PDITS
ras

PDITS

Turismo,
infraestrutu PDITS
ras

estruturas
públicas do
turismo
Qualificação e
capacitação
profissional dos
serviços
turísticos
Fortalecimento
das instâncias
de governança
Implementação
de ciclovia e
espaço para
pedestres na
PR-408
Implantação de
um terminal
turístico de
passageiros em
Paranaguá
Construção da
base náutica
pública em
Guaratuba

Não determinado

?

Litoral

Fortalecimento da governança de
turismo da região

Não determinado

?

Litoral

Ampliação das opções de modais de
transporte, asegurar a segurança de
turistas e moradores

Não determinado

Previsto

Antonina e
Morretes

Melhorar as condições de recepção
turística

Não determinado

Previsto

Paranaguá

Facilitar o transporte aquaviário e
esportes aquáticos

Não determinado

Previsto

Guaratuba

PDITS

Turismo,
infraestrutu PDITS
ras

PDITS

Resíduos

Elaboração do
plano de

Comentários

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Qualificação dos serviços turísticos

Implantação de
trapiche Praia
de Encantadas,
Ilha das Peças, Melhorar as condições de recepção
Ilha de
turística
Superagüi, ilha
Rasa, Brasília e
Fortaleza

PDITS

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Ação

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

PDITS

R$86.750,00

R$240.000 ,00
http://morretes.pr.gov.br/index.
php/35-acaosocial/438morretes-receberainvestimentos-com-aconstrucao-de-ciclovia

R$2.065.000,00

R$800.000,00

R$700.150,00

Não determinado

Previsto

Paranaguá,
Guaraqueçaba

R$1.500.000,00

Não determinado

Previsto

Antonina,
Guaraqueçaba,

R$445.000,00

https://www.gazetad
opovo.com.br/curitiba
/com-acesso-debaixodagua-comercio-pedesolucao-para-trapichena-ilha-do-mel3kg4cwpe19yhvqk2vr
1dunhbm/
https://paranaportal.u
ol.com.br/cidades/ref
orma-de-trapiches-nailha-do-melimpulsionara-turismo/
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gerenciamento
integrado de
resíduos
sólidos

PDITS

Turismo,
infraestrutu PDITS
ras

Implantação da
rota cicloviária
Pontal do
Fortalecimento do uso da bicicleta
Paraná/Matinh
os/Guaratuba

PDITS

Turismo,
infraestrutu PDITS
ras

Implantação de
transporte
Integrar os destinos e atrativos
turístico
turísticos
aquaviário

Turismo,
infraestrutu PDITS
ras

Readequação
das instalações
Melhorar a estrutura física do
do terminal de
terminal
Pontal de
Paraná

PDITS

Guaratuba,
Morretes e
Paranaguá

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Previsto

Guaratuba,
Matinhos e Pontal
do Paraná

Previsto

Antonina,
Guaraqueçaba,
Morretes,
Paranaguá e
Pontal do Paraná

Implementaç
ão

Pontal do Paraná

R$3.156.678,00

R$2.230.316,00

R$407.177,00

https://www.bempara
na.com.br/blog/metro
pole/post/terminalde-embarque-depontal-do-paranavem-recebendodiversas-obras

Comentários

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Ação

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

PDITS
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PDITS

Infraestrutu
PDITS
ras

Implantação e
ampliação de
sistema de
coleta e
tratamento do
esgoto
sanitário

PDITS

Infrastrutur
as,
PDITS
transporte

Pavimentação
da PR_405

PDITS

Transporte

Implantação de
transporte
Integrar os destinos e atrativos
turístico
turísticos
rodoviário
regular

PDITS

Meio
ambiente,
PDITS
hidrografia,
turismo

PDITS

Melhora o contexto social e ambiental
Não determinado
da zona costeira

Implementaç
ão

Litoral

R$185.744.952,00

http://www.aen.pr.go
v.br/modules/noticias
/article.php?storyid=9
9741&tit=Parana-vaifechar-2018-comindice-de-72-nacoleta-de-esgoto

Melhorar a mobilidade e
acessibilidade de residentes e
visitantes

Não determinado

Previsto

Antonina e
Guaraqueçaba

R$43.458,40

https://www.faceboo
k.com/pavimentacaoP
R405/

Não determinado

?

Litoral

R$1.135.158,00

?

Antonina,
Guaraqueçaba,
Morretes e
Paranaguá

Revitalização
da bacia
Melhorar as condições de toda a
hidrográfica do
malha hidrográfica
Rio
Nhundiaquara

Não determinado

R$750.000,00

Comentários

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Ação

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

PDITS
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PDITS

PDITS

PDITS

Meio
ambiente,
turismo

Meio
ambiente,
turismo

Meio
ambiente,
turismo

PDITS

Criação de
mecanismo de
redução de
impactos
ambientais nas
trilhas do
litoral

PDITS

Elaboração de
estudos de
capacidade de
carga e sistema Controlar o impacto da atividade
de fluxo de
turística sobre o ambiente e cultura
visitação para
local
as ilhas e áreas
ambientalment
e frágeis

PDITS

Elaboração de
plano de
manejo nas
Estabelecer normas reguladoreas de
unidades de
uso e manejo dos recursos naturais
conservação do
litoral

Promover a conservação ambiental e
garantir a segurança dos visitantes

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Previsto

Litoral

Previsto

Guaraqueçaba,
Guaratuba,
Paranaguá, Pontal
do Paraná

Previsto

Antonina,
Guaraqueçaba,
Morretes,
Paranaguá e
Pontal do Paraná

R$266,000,00

R$405.000,00

R$880.000,00

Comentários

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Ação

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

PDITS

PDITS

PDITS
Meio
ambiente,
turismo

Meio
ambiente,
turismo
PDITS
Construção
centro de
visitação no
parque
estadual do
Pau Oco
Promover a educação ambiental e a
proteção do ecossistema da Serra do
Mar
Não determinado
Previsto
Morretes

PDITS
Elaboração de
avaliação
ambiental
estratégica do
Litoral
Paranaense
Avaliar o Impacto Ambiental da
dinamização do Turismo
Não determinado
Previsto
Litoral

R$240.000,00

R$165.000,00

Comentários

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Ação

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

277

PDITS

278

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Articular e realizar estudos de demanda
turística na região

Melhorar conhecimento
da demanda

Curto

Articular e incentiva a realização de
pesquisas (teses, monografias, mercado,
etc.) sobre o Litoral do Paraná e sua
utilização

Melhorar conhecimento
do território

Curto

Implementação

Litoral

Previsto

Litoral

desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Promover visitas técnicas entre os
municípios

Facilitar a integração do
destino

Curto

Previsto

Litoral

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Monitorar e buscar a integração com os
projetos setoriais de turismo
desenvolvidos por entidades públicas e
privadas, no âmbito municipal, regional e
estadual

Facilitar a integração do
destino

Longo

Previsto

Litoral

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Organizar, planejar e articular os
segmentos turísticos representativos da
oferta e da demanda turística da região,
priorizando o ecoturismo e o turismo de
aventura, o turismo cultural, sol e mar,
eventos

Melhorar a oferta do
litoral

Curto

Implementação

Litoral

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Incentivar e ampliar o Cadastur
("fiscalização/aproximação dos
empreendimentos)

Incrementar o nível de
formalização de
empreendimentos e
serviços turísticos

Curto

Implementado

Litoral

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Fomentar e fortalecer o trabalho dos
receptivos locais

Incrementar o nível de
receptivo

Médio

?

Litoral

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)
Plano estratégico de

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Ação

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

Plano estratégico região turística

http://www.aen.pr.gov.br/modules/n
oticias/article.php?storyid=66359
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Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Ação

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

Plano estratégico região turística

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Articular a melhoria da infraestrutura
Melhorar a oferta do
turística e o uso racional de equipamentos
litoral
de interesse turístico

Médio

Previsto

Litoral

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Estimular a recuperação e otimização do
uso turístico do patrimônio histórico e
arquitetônico

Longo

Previsto

Llitoral

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Elaborar projeto para novas áreas de
Melhorar a mobilidade
estacionamento para veículos de passeios

Médio

Previsto

Litoral

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Adequar e ampliar o uso de linhas
ferroviárias turísticas (Morretes- Curitiba;
Morretes- Paranaguá; MorretesAntonina)

Melhorar a mobilidade

Longo

Previsto

Litoral

https://www.gazetadopovo.com.br
/haus/arquitetura/estacao-ferroviariade-morretes-va
i-ser-restaurada/

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Articular a ampliação da rede hospitalar e
identificar fontes de recurso

Melhorar o sistema de
atendimento de saúde

Longo

Previsto

Litoral

https://www.tribunapr.com.br
/noticias/parana/parana-ampli
a-rede-de-urgencia-com-samu-litoral/

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Estabelecer a normatização para
Melhorar a qualidade do
desenvolver produtos e serviços turísticos
Curto
produto turístico
qualificados

Litoral

http://www.sebrae.com.br/sites
/PortalSebrae/bis/normatizacaopara-a-gestao-sustentavel-dos-meiosde-hospedagem,71184a4c7206b410
VgnVCM1000003b74010aRCRD

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Melhorar a oferta do
litoral

Implementação

280

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Sugerir campanha educativa para
cuidados e reciclagem do lixo

Melhora do meio
ambiente

Curto

Implementação

Litoral

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Articular para a inserção do Turismo na
Educação Fundamental e Média

Melhora qualificação no
turismo

Longo

?

Litoral

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Promover a qualificação e conscientização Acrescentar o
da comunidade do entorno de Ucs
conhescimento das Ucs

Médio

Previsto

Litoral

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Criar, organizar e promover calendário de
eventos de interesse turístico com base
no calendário estadual

Melhorar a oferta do
litoral

Curto

Previsto

Litoral

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Elaborar levantamento dos números dos
Postos de Informação Turísticas e
receptivos necessários e atualizar os
existentes

Melhorar a oferta do
litoral

Curto

Previsto

Litoral

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)

Turismo

Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)

Articular ações junto a Federação dos
Conventions & Bureaux do Paraná

Diversificar a oferta do
litoral

Curto

Previsto

Litoral

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Ação

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

Plano estratégico região turística

http://www.aguasparana.pr.gov.
br/2018/06/415/233-municipiosrecebem-recursos-para-a-coleta-se
letiva-de-lixo.html

Plano estratégico de
desenvolvimento de
turismo regional (20082011)
Turismo
Plano estratégico de
desenvolvimento de turismo
regional (2008-2011)
Criar Feira do Litoral do Paraná itinerante
Melhorar a
comercialização
Médio
Previsto
Litoral

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Ação

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

281

Plano estratégico região turística

282

Programação da SEIL

Logística, transporte,
economia, ambiental

SEIL

Continuação da BR-101 no Paraná. Ligação
dos portos do litoral de Paraná com os
Sem informação Previsto
Estados vizinhos

Litoral todo

R$ 4,6 bilhões

Programação da SEIL

Logística, transporte,
economia, ambiental

SEIL

Ligação BR-101 PR-508.

Sem informação Previsto

Litoral todo

Incorporado dentro dos R$ 4,6
bilhões da BR-101

Programação da SEIL

Logística, transporte

SEIL

Nova área de escape na BR-277

Curto

Em
implementação

Litoral todo

Sem informação

Programação da SEIL

Logística, transporte,
economia

SEIL

Ponte de Guaratuba

Médio

Previsto

Litoral Sul

Programação da SEIL

Logística, transporte,
economia, ambiental

SEIL

PR-809: Faixa de infraestruturas em Pontal
Médio
do Paraná

Previsto

Litoral Sul

SEIL

Duplicação da PR 407

SEIL
SEIL

Programação da SEIL
Programação da SEIL
Programação da SEIL
Plano Diretor de Guaraqueçaba
Programação da SEIL
Programação da SEIL

Programação da SEIL

Programação da SEIL
Programação da SEIL
PDZPO
PDZPO

Logística, transporte,
economia, ambiental
Logística, transporte,
economia, ambiental
Logística, transporte,
economia, ambiental,
urbanismo
Logística, transporte,
economia, ambiental
Logística, transporte,
economia, ambiental
Logística, transporte,
economia, ambiental,
urbanismo
Logística, transporte,
economia, ambiental,
urbanismo
Logística, transporte,
economia, ambiental,
urbanismo
Logística, transporte,
economia, ambiental
Logística, transporte,
economia, ambiental
Logística, transporte,
economia, ambiental

SEIL
SEIL

Entre R$ 100 e R$ 150 milhões,
dependendo da solução técnica
O custo da primeira etapa
estima-se em R$ 270 milhões (via
de pista simples e canal de
drenagem)

Litoral Sul e
Paranaguá

R$ 70 milhões

PR-340: Novo acesso ao Porto de Antonina Sem informação Previsto

Antonina

Entre R$ 205 e R$ 257 milhões,
dependendo da solução técnica

Requalificação dos acessos ao Porto de
Paranaguá

Sem informação Previsto

Paranaguá

R$ 15,8 milhões

Sem informação Previsto

Guaraqueçaba

R$ 175 milhões (estimado)

Sem informação Previsto

Guaraqueçaba

R$ 1.440 milhões (estimado)

Guaratuba

R$203.000

Pavimentação da PR-405 até
Guaraqueçaba
Novas vias PR-404 e prolongamento da
PR-340 em Guaraqueçaba

Sem informação Previsto

SEIL

Iniciativas de requalificação da
PR-412/Orla Marítima.

Curto

Em
implementação

SEIL

Iniciativas de requalificação da
PR-412/Orla Marítima.

Sem informação Previsto

Matinhos

R$ 32 milhões

SEIL

Iniciativas de requalificação da
PR-412/Orla Marítima.

Curto

Pontal do
Paraná

R$ 23 milhões

SEIL

Rodovia “interportos”

Sem informação Previsto

Litoral todo

Sem informação

APPA

Novo Porto em Pontal do Paraná

Médio

Pontal do
Paraná

R$ 1,5 bilhões

APPA

Possíveis áreas de expansão portuária em
Pontal do Paraná, Cotinga, Porto

Previsto. Em
Sem informação implementação
as obras do

Litoral todo

R$ 1,1 só para as extensões do
Porto de Paranaguá

Previsto

Previsto

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

SEIL

Programação da SEIL
Logística, transporte,
economia, ambiental
SEIL
Nova ferrovia incluindo a descida da Serra
do Mar

Paranaguá, Embocuí, Ilha das Pedras,
Ponta do Félix (em debate)

Médio
Previsto
Litoral todo

terminal de
contêineres de
Paranaguá
R$ 10 bilhões. A parte relativa ao
Litoral estima-se em R$ 7.500
milhões.

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

283

SEIL

284

Tem como objetivos elaborar diretrizes e
critérios para o gerenciamento de recursos
hídricos; indicar alternativas de
aproveitamento e controle de recursos
hídricos; programação de investimentos
em ações relativas à utilização, à
Recursos Hídricos
recuperação, à conservação e à proteção
dos recursos hídricos; programas de
desenvolvimento institucional, tecnológico
e gerencial, de valorização profissional e de
comunicação social, no campo dos
recursos hídricos.

Instituto das Águas do
Paraná, vinculado a
Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e
Recursos Hídricos SEMA.

Tem como objetivos elaborar
diretrizes e critérios para o
gerenciamento de recursos hídricos;
indicar alternativas de
aproveitamento e controle de
recursos hídricos; programação de
investimentos em ações relativas à
utilização, à recuperação, à
conservação e à proteção dos
recursos hídricos; programas de
desenvolvimento institucional,
tecnológico e gerencial, de
valorização profissional e de
comunicação social, no campo dos
recursos hídricos.

4 anos

?

O projeto é desenvolvido em
todas as Regiões do Estado

51 milhões

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

Plano Bacia Litorânea

http://www.aguasparana.
pr.gov.br/arquivos/File/PLERH/
resumo_executivo_PLERH.pdf

285

Plano Municipal de Saneamento de
Paranaguá

Saneamento
Básico

Prefeitura Municipal de
Paranaguá

Respeitadas as competências da
União e do Estado, melhorar a
qualidade da sanidade pública e
manter o meio ambiente equilibrado
buscando o desenvolvimento
sustentável e fornecendo diretrizes ao ?
poder público e à coletividade para a
defesa, conservação e recuperação da
qualidade e salubridade ambiental,
cabendo a todos o direito de exigir a
adoção de medidas nesse sentido.

?

Município de Paranaguá

?

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

Plano Bacia Litorânea

http://www.paranagua.pr.gov.
br/conteudo/guia-turistico/meio
-ambiente/plano-municipal-desaneamento-basico

286

Plano Estadual de Resíduos Sólidos do
Paraná - PERS/PR

Programa Saneamento para Todos

Resíduos Sólidos

O Plano de Regionalização orienta as
intervenções do setor de resíduos
sólidos urbanos por meio da
GOVERNO DO ESTADO
regionalização do Estado e a
DO PARANÁ - Secretário
preparação para a implementação de
do Meio Ambiente e
soluções integradas e consorciadas.
Recursos Hídricos
Além disso, define diretrizes e
estratégias para a gestão de resíduos
sólidos urbanos no Estado

Esgoto Sanitário

GOVERNO DO ESTADO
Implantação de rede coletora de
DO PARANÁ - Secretário
esgoto, elevatórias e Estação de
do Meio Ambiente e
Tratamento de Esgoto
Recursos Hídricos

O projeto é desenvolvido em
todas as Regiões do Estado

20 anos

?

2016 a 2019

O programa prevê ações nos
Em andamento Municípios de Matinhos e
Pontal do Paraná

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

Plano Bacia Litorânea

R$1.582.728,40

file:///G:/00-CURITIBA/0%202019
/R1_Plano_de
_Trabalho_Consolidado.pdf

R$ 252 milhões

http://g1.globo.com/pr/
parana/noticia/2015/12/
governo-do-pr-deve-investir
-r-252-milhoes-em-saneamento
-no-litoral.html
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Plano Diretor da Região Litorânea
do Paraná: sistemas de
abastecimento de água dos
municípios de Matinhos,
Pontal do Paraná, Guaratuba,
Morretes e Guaraqueçaba.

Abastecimento de
Água

Sanepar

Plano de Investimentos

Abastecimento de
Água e Sistema de
Esgoto Sanitário

Paranaguá
Saneamento

O Plano Diretor contempla a
elaboração de um macrodiagnóstico
dos sistemas atuais e apresentação
30 anos
de alternativas para o futuro
desenvolvimento dos sistemas nos
próximos 30 anos.
Ampliação ao acesso da população
na coleta e tratamento de esgoto
Até 2020
sanitário e melhoria no sistema de
abastecimento de água

Em
andamento

Em
andamento

Municípios de Matinhos,
Pontal do Paraná,
Guaratuba, Morretes e
Guaraqueçaba

Município de Paranaguá

Fonte da Informação
(caso haja um site
contendo informações,
colocar aqui)

Valor Estimado

Abrangência
(Região, subregião,
município(s),
localidades)

Situação Atual
(implementado / em
implementação /
previsto)

Duração do Plano /
Programa
(curto, médio, longo
prazo)

Descrição do Plano
e/ou Programa
(Objetivos)

Executor /
Instrumento de origem
(quando a ação foi
concebida em um
plano, mas não foi
implementada)

Temas relacionados

Planos e Programas
Governamentais e
Privados

Plano de Água Sanepar

R$52.521.257,26

309 milhões

https://agoralitoral.com.br/not
icias/paranagua-saneamentoanuncia-r-47-milhoes-eminvestimentos/
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4. ANEXOS
4.1 PROJEÇÕES PARA 2035
Objetivos de acordo com EDITAL
Elaborar o crescimento demográfico e econômico projetado para a área do Litoral,
incluindo: áreas urbanas, áreas de indústria/logística, zonas turísticas, instalações
públicas (incluindo saúde, educação, segurança e esporte em nível municipal), zonas de
preservação, áreas rurais.
Metodologia
Foram realizadas projeções para cada um dos cinco eixos do PDS Litoral (socioterritorial,
institucional, económico, infraestrutura e ambiental), sob duas projeções alternativa:
 Linha de Base: corresponde à evolução tendencial mais provável, incorporando
projeções oficiais e materiais elaborados durante a fase de contextualização.
 Proposta PDS Litoral: projeção futura considerando a proposta de desenvolvimento
social, econômico, ambiental e territorial do PDS litoral.
Esse exercício permite dotar ao PDS com dados quantitativos que permitam elaborar
uma proposta de macrozoneamento coerente entre os diferentes eixos e que integre as
diferentes necessidades de solo no Litoral.
A seguir apresenta-se a estrutura lógica do modelo utilizado para realizar as estimativas
futuras nas duas projeções. Incorpora as principais variáveis (indicadas em caixas) e os
parâmetros exógenos (indicados em cinza) no esquema.
A diferencia entre as duas projeções depende dos valores adotados para os principais
parâmetros, e indicam-se na sequência.
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Arquitetura lógica do Modelo Integrado de Usos do Solo do Litoral (MIUS Litoral)
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Os parâmetros que definem as duas projeções são os seguintes:
Quadro 5: Parâmetros
Parâmetro
Crescimento da
população
Crescimento da
urbanização
Dimensão média das
famílias (%/anual)
Taxa de domicílios
vazios

Período

Linha de Base

Proposta PDS Litoral

2010-2035

0.2% Projeção IPARDES

1.3% Projeção PDS Litoral

2010-2035

de 90% para 92%

de 90% para 94%

2010-2035

2015 - 2035

De 3,3 para 3 pessoas por família
8.4% sobre o total de

4.2% sobre o total de

domicílios

domicílios

População em idade

2000

6%, 4%, 18.1%, 6.3% - UNDESA 2017 - Valor para Brasil

escolar no Litoral

2010

4.6%, 3.2%, 15.6%, 5.3% - UNDESA 2017 - Valor para Brasil

(faixas etárias de 0-3,

2015

4.3%, 2.9%, 13.8%, 5.1% - UNDESA 2017 - Valor para Brasil

4-5, 6-14 e 15-17)

2020

4%, 2.8%, 12.7%, 4.5% - UNDESA 2017 - Valor para Brasil

2025

3.7%, 2.5%, 12%, 4.1% - UNDESA 2017 - Valor para Brasil

2030

3.4%, 2.3%, 11.1%, 3.9% - UNDESA 2017 - Valor para Brasil

2035

3.2%, 2.2%, 10.4%, 3.7% - UNDESA 2017 - Valor para Brasil

Crescimento anual da

2006-2020

0.5% anual

chegada de turistas

Aumento progressivo até
1.3%
Crescimento tendencial
2020-2025

(0.5% anual)

(Projeção de crescimento
indicada no PDTIS, alinhada
com estimativa baseada em
dados de informe SANEPAR,
2013).

2025-2035

1.3 % anual

% de turistas
hospedados em hotel /
turistas totais

2006-2035

De 13% para 16% em 2035

De 13% para 30% em 2035
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Parâmetro

Período

Linha de Base

Proposta PDS Litoral

2006-2020

De 1.4% (ritmo de crescimento

Crescimento anual
domicílios ocasionais

anual experimentado entre
2020-2025

2000-2010) para 0% em 2035

De 1.4% (ritmo de
crescimento anual
experimentado entre 2000-

2025-2035
Dimensão média das
famílias
Duração da temporada
(dias)

2010-2035

De 3.4 a 3 pessoas por família

2010) para 0% em 2020
De 3.4 a 3.2 pessoas por
família

2006-2035

turistas em domicilio

84 días

turistas em hotel
(média municípios

5 meses

balneários, municípios

7 meses

de interior)
Estancia média dos
turistas (dias)

2006-2035

turistas em domicilio

7,5

turistas em hotel
(média municípios

De 2 dias para 2.7 dias

balneários, municípios de

De 2 dias para 3.5 dias.

interior)
Número de alunos por
professor nas creches
Número de alunos por

2015 - 2035
2015 - 2035

professor em pré-escolar
Número de alunos por

Conselho Nacional de Educação - 13

Conselho Nacional de Educação - 22

2015 - 2035

professor no Ensino

Conselho Nacional de Educação (média entre os anos iniciais e finais) - 27

Fundamental
Número de alunos por

2015 - 2035

professor no Ensino Médio
Vagas em universidades por
cada 1.000 habitantes
Número de médicos por
cada 1.000 habitantes

Conselho Nacional de Educação - 30

2015 - 2035

Indicador ICES (BID) - 50

2015 - 2035

Organização Mundial da Saúde - 1
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Parâmetro
Número de leitos de hospital
por cada 1.000 habitantes

Período

Linha de Base

Proposta PDS Litoral

2015 - 2035

Organização Mundial da Saúde - 3

2015 - 2035

Indicador ICES (BID) - 0.1

2015 - 2035

Indicador das Nações Unidas – 2.2

2015 - 2035

Valor obtido a partir dos dados do SANEPAR - 4.5

Hectares de espaço público
de lazer por cada 1.000
habitantes
Número de agentes de
polícia por cada 1.000
habitantes
Relação entre a população
durante a temporada de
verão e a população
residente (nos municípios
litorâneos)

Fonte: os autores

As fontes de dados de partida para integração do modelo são:
 Projeções do crescimento da população (duas):
 Projeção IPARDES (projeção associada à Linha de Base);
 Projeção PDS Litoral (realizada na fase de contextualização), considerando o
impacto da realização de todos os investimentos previstos.
 Dados setoriais publicados no relatório de contextualização, compilados na fase de
contextualização;
 Indicadores “objetivo” para serviços urbanos: de referência utilizam-se os
indicadores do Conselho Nacional de Educação (professores em creches, pré-escolas,
ensino fundamental e ensino médio por número de alunos), indicadores da
Organização Mundial da Saúde (médicos e leitos de hospital por habitante) e
indicadores ICES propostos pelo BID (vagas de universidade e hectares de lazer por
habitante). Das Nações Unidas, utiliza-se o indicador de agentes de polícia por
habitante.

293

 Indicadores “proposta”. Alguns indicadores provem diretamente da proposta dos
consultores, por não existir indicadores “objetivo” relacionados com esses. É o caso
dos indicadores de logística (área atividades econômicas) e dos indicadores de médio
ambiente.
Metodologia e resultados das projeções
A seguir apresenta-se a metodologia empregada para cada uma das projeções realizadas
bem como os resultados finalmente obtidos. Primeiramente, mostram-se valores
unificados para o conjunto do Litoral, em modo de síntese. Finalmente, apresentam-se
os valores desagregados para cada município.
Projeção do crescimento do turismo
O processo empregado na obtenção da projeção turística apresenta-se a seguir:
 Aplicação do crescimento anual do número de turistas sobre o valor de turistas base
de 2006 publicado no ZEE;
 Aplicação da taxa de hospedagem em hotel para obter o número de turistas
hospedados em hotel e os hospedados em domicílio de uso ocasional;
Domicílios de uso ocasional
 Cálculo da capacidade máxima de hospedagem em domicílios de uso ocasional,
obtido a partir de multiplicar a duração da temporada em domicílio de uso ocasional
(dias) pelo número de domicílios de uso ocasional (valor a ser calibrado) e pela
dimensão média das famílias (pess/domicilio).
 Cálculo da demanda em domicílio de uso ocasional durante a temporada, obtido a
partir de multiplicar a estada média dos turistas (dias) pelo número de turistas se
hospedando em domicílios de uso ocasional.
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 Calibração da evolução de domicílios ocasionais para que a ocupação média durante
a temporada, calculada como a divisão entre a demanda e a capacidade máxima, seja
sempre inferior a 80%.
Leitos de hotel
 Cálculo da capacidade máxima de hospedagem em leitos de hotel, obtido a partir de
multiplicar a duração da temporada em hotel (dias) pelo número de leitos de hotel
(valor a ser calibrado).
 Cálculo da demanda em hotel durante a temporada, obtido a partir de multiplicar a
estada média dos turistas em hotel (dias) pelo número de turistas se hospedando em
hotel.
 Calibração do número de leitos em hotel necessários para que a ocupação média
durante a temporada, calculada como a divisão entre a demanda e a capacidade
máxima, seja sempre inferior a 80%.
A desagregação do número de turistas, domicílios de uso ocasional e leitos de hotel para
cada município realiza-se nas mesmas proporções observadas hoje.
Os resultados obtidos mostram-se na sequência:
Quadro 6 : Leitos de Hotel
2006

Linha de base

Proposta PDS Litoral

Indicador

Valor

Valor

Valor

Turistas

1.661.268

1.919.798

2.222.240

Taxa hospedagem em hotel

13,70%

16,30%

30,00%

Leitos em hotéis

9.973*

9.973

13.909

Domicílios de uso ocasional

53.262

65.294

61.470

*O valor indicado é uma estimação para 2009.
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Fonte: os autores

296

Figura 43: Gráfico de Evolução do número de turistas no Litoral

Fonte: os autores
Figura 44: Gráfico de Evolução do número de domicílios no Litoral

Fonte: os autores
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Figura 45: Gráfico de Evolução do número de leitos no Litoral

Fonte: os autores

Linha de base
 Para 2035 o Litoral receberá 1.919.798 turistas.
 Prevê-se um incremento leve da taxa de hospedagem em hotel, alcançando 16.3%
em 2035.
 O Litoral não precisará incrementar sua oferta de leitos em estabelecimentos
hoteleiros. O incremento de turistas hospedando-se em hotel incrementará a
ocupação dos leitos em hotel durante a temporada, que passará de 35% atual para
54% em 2035.
 O Litoral precisará 65.294 domicílios de uso ocasional para ter uma ocupação
média de 75% durante a temporada em 2035. Precisam-se 5.945 novos domicílios
de uso ocasional entre 2015 – 2035.
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Quadro 7: Turistas
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

68.706

70.441

72.220

74.044

75.913

77.830

Antonina

15.268

15.653

16.049

16.454

16.869

17.295

Guaraqueçaba

503.842

516.565

529.609

542.982

556.693

570.750

Guaratuba

282.458

289.590

296.902

304.400

312.086

319.967

Matinhos

129.777

133.054

136.414

139.859

143.390

147.011

Morretes

366.432

375.684

385.171

394.897

404.869

415.092

Paranaguá

328.261

336.550

345.048

353.761

362.694

371.852

Pontal do Paraná

1.694.743

1.737.538

1.781.413

1.826.396

1.872.514

1.919.798

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 8: Domicílios de uso ocasional
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

1.211

1.276

1.332

1.372

1.397

1.404

670

706

737

759

773

777

12.178

12.831

13.391

13.801

14.046

14.117

Guaratuba

21.411

22.560

23.543

24.264

24.695

24.820

Matinhos

1.452

1.530

1.597

1.645

1.675

1.683

Morretes

1.710

1.802

1.880

1.938

1.972

1.982

Paranaguá

17.695

18.644

19.457

20.053

20.409

20.512

Pontal do Paraná

56.327

59.349

61.936

63.832

64.966

65.294

Litoral

Antonina
Guaraqueçaba

Fonte: os autores
Quadro 9: Leitos em hotel
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

245

245

245

245

245

Antonina

291

291

291

291

291

Guaraqueçaba

2.880

2.880

2.880

2.880

2.880

Guaratuba

1.217

1.217

1.217

1.217

1.217

Matinhos

810

810

810

810

810

Morretes

4.171

4.171

4.171

4.171

4.171

Paranaguá

359

359

359

359

359

9.973

9.973

9.973

9.973

9.973

Pontal do Paraná
Litoral
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Fonte: os autores

Proposta PDS Litoral
 Para 2035 o Litoral receberá 2.222.240 turistas.
 Prevê-se um incremento da taxa de hospedagem em hotel, alcançando 30% em
2035.
 O Litoral precisará cerca de 14.000 leitos em estabelecimentos hoteleiros para ter
uma ocupação do 80% durante a temporada. Para poder hospedar o incremento de
turistas serão necessários a construção de 4.000 novos leitos entre 2015-2035.
 O Litoral precisará 61.470 domicílios de uso ocasional para manter sua ocupação
ao redor do 75% durante a temporada. Será necessária a construção de 2.122
novos domicílios de uso ocasional entre 2015-2035. Esse valor é inferior ao da linha
de base porque trabalha-se no aumento de turistas hospedados em hotel, tendo
uma demanda inferior em domicílios de uso ocasional.
Quadro 10: Turistas
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

68.706

70.441

74.004

79.019

84.374

90.091

Antonina

15.268

15.653

16.445

17.559

18.749

20.020

Guaraqueçaba

503.842

516.565

542.693

579.469

618.737

660.666

Guaratuba

282.458

289.590

304.237

324.854

346.868

370.374

Matinhos

129.777

133.054

139.784

149.257

159.371

170.171

Morretes

366.432

375.684

394.686

421.433

449.991

480.485

Paranaguá

328.261

336.550

353.572

377.532

403.116

430.434

Pontal do Paraná

1.694.743

1.737.538

1.825.422

1.949.123

2.081.206

2.222.240

Fonte: os autores

Litoral
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Quadro 11: Domicílios de uso ocasional
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

1.211

1.276

1.322

1.322

1.322

1.322

670

706

731

731

731

731

12.178

12.831

13.290

13.290

13.290

13.290

Guaratuba

21.411

22.560

23.366

23.366

23.366

23.366

Matinhos

1.452

1.530

1.585

1.585

1.585

1.585

Morretes

1.710

1.802

1.866

1.866

1.866

1.866

Paranaguá

17.695

18.644

19.311

19.311

19.311

19.311

Pontal do Paraná

56.327

59.349

61.471

61.471

61.471

61.471

Litoral

Antonina
Guaraqueçaba

Fonte: os autores
Quadro 12: Projeção - Leitos em hotel
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

245

323

401

478

556

Antonina

291

305

319

334

348

Guaraqueçaba

2.880

3.203

3.526

3.850

4.173

Guaratuba

1.217

1.435

1.652

1.869

2.086

Matinhos

810

834

857

881

904

Morretes

4.171

4.415

4.659

4.903

5.146

Paranaguá

359

443

527

611

695

9.973

10.957

11.941

12.925

13.909

Pontal do Paraná
Litoral

Fonte: os autores

Projeção de Áreas Urbanas
A projeção das áreas urbanas centra-se no cálculo de domicílios de uso permanente,
domicílios de uso ocasional (explicado no item anterior) e dos domicílios vazios.
O processo empregado na obtenção das projeções dos diferentes tipos de domicílios
apresenta-se a seguir:
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Projeção de domicílios urbanos permanentes
 Cálculo do grau de urbanização até 2035 para cada um dos municípios do Litoral, a
partir da aplicação do padrão de crescimento observado entre 2000 e 2010;
 Obtenção da população urbana até 2035 para cada um dos municípios do Litoral
mediante a aplicação do Grau de Urbanização nas projeções demográficas
calculadas no Relatório de Contextualização;
 Definição da dimensão das famílias em entornos urbanos, ou seja, do número de
habitantes por domicilio urbano, até 2035 para cada um dos municípios do Litoral.
Passa-se do valor de 2010 para 3 pessoas por família.
 Obtenção do número de domicílios urbanos permanentes necessários, até 2035 e
para cada um dos municípios do Litoral, dividendo a População Urbana entre a
Dimensão das famílias em entornos urbanos.
 Identificação do incremento de necessidades de domicílios urbanos permanentes,
cada 5 anos e para todos os municípios do Litoral, mediante a diferencia entre os
domicílios urbanos permanentes necessários entre um ano e as de 5 anos atrás.
Na sequência apresenta-se, a modo de síntese, uma tabela de síntese dos resultados
obtidos para cada uma das duas projeções realizadas.
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Quadro 13: Tabela Síntese
Linha de base

Proposta PDS

2035

Litoral 2035

91,10

92,7

94,18

257.204

309.315

370.357

79.575

104.015

124.760

24.440

45.184

Indicador

2015

Grau urbanização (%)
População urbana
Domicílios urbanos permanentes
necessários
Incremento de domicílios urbanos
permanentes passíveis de serem
construídos entre 2015 - 2035

Fonte: os autores

Projeção de domicílios urbanos de uso ocasional
 Cálculo dos domicílios de uso ocasional necessários no Litoral (Consultar item
“Projeção de crescimento do turismo”).
 Desagregação desse valor para cada um dos municípios. Considera-se que a
distribuição dos domicílios de uso ocasional entre os municípios é a mesma que em
2010.
 Desagregação do valor de domicílios de uso ocasional entre zonas urbanas e rurais.
Considera-se que a distribuição dos domicílios de uso ocasional entre zonas urbanas
e rurais é a mesma que em 2010.

303

Quadro 14: Domicílios de uso ocasional urbanos

Indicador

Linha de base

Proposta PDS

2035

Litoral 2035

93.5%

93.5%

93.5%

55.518

61.079

57.503

-

5.561

1.985

2015

Taxa de domicílios de uso ocasional
urbanos (%)
Domicílios de uso ocasional urbanos
Incremento de domicílios urbanos de uso
ocasional passíveis de serem construídos
entre 2015 - 2035

Fonte: os autores

Projeção de domicílios urbanos vazios
 Obtenção da taxa de domicílios vazios para cada município a partir de valores de
2010. O valor obtido será o considerado para a linha de base. Para a proposta do
PDS considera-se que esse valor diminui 50% pois parte dos domicílios vazios
utilizam-se para novos domicílios permanentes ou de uso ocasional.
 Aplicação dessa taxa na soma de domicílios permanentes e de uso ocasional para
obter o número de domicílios vazios em 2035.
Quadro 15: Domicílios Urbanos Vazios
Linha de base

Proposta PDS

2035

Litoral 2035

8.4%

8.4%

4.2%

12.303

14.097

7.896

-

2.604

-4.407

Indicador

2015

Taxa de domicílios vazios (%)
Domicílios urbanos vazios
Incremento de domicílios urbanos vazios
entre 2015 - 2035

Fonte: os autores
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Projeção de domicílios urbanos totais
Obtém-se o número total de domicílios urbanos necessários a partir da soma do
incremento de domicílios urbanos permanentes, de uso ocasional e vazios.
Quadro 16: Incremento de domicílios Urbanos

Indicador

2015

Incremento de domicílios urbanos entre

Linha de base

Proposta PDS

2035

Litoral 2035

32.605

42.762

-

2015 - 2035

Fonte: os autores

Os resultados detalhados e desagregados para cada município apresentam-se a seguir.
Linha de base
 O Litoral apresentará até 2035 crescimentos da população urbana, alcançando
309.315 habitantes em áreas urbanas (92,7% do total).
 O Litoral precisará um incremento de 32.605 domicílios urbanos entre 2015 – 2035
dos quais 24.440 domicílios urbanos permanentes, 5.561 domicílios de uso
ocasional e 2.604 domicílios vazios.
Quadro 17: Grau Urbanização (%)
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

82,6

85

85,9

86,6

87,2

87,6

88,0

Antonina

31,2

34,1

35,2

36,1

36,8

37,3

37,7

Guaraqueçaba

85

89,7

91,5

92,9

94,0

94,9

95,5

Guaratuba

99,2

99,5

99,6

99,7

99,8

99,8

99,8

Matinhos

46,8

45,7

45,3

44,9

44,7

44,5

44,3

Morretes

96,1

96,4

96,5

96,6

96,7

96,7

96,8

Paranaguá

98,8

99,2

99,4

99,5

99,6

99,6

99,7

Pontal do Paraná

88,7

90,5

91,1

91,6

92,0

92,4

92,7

Litoral

Fonte: os autores
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Quadro 18: População Urbana
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

15.837

16.063

16.599

17.107

17.394

17.542

17.545

Antonina

2.582

2.683

2.833

2.965

3.054

3.104

3.123

Guaraqueçaba

23.156

28.805

32.299

35.766

38.933

41.858

44.516

Guaratuba

23.994

29.279

32.937

36.592

40.187

43.699

47.069

Matinhos

7.153

7.178

7.289

7.408

7.443

7.423

7.358

Morretes

122.347

135.386

141.933

148.429

152.383

155.086

156.534

Paranaguá

14.149

20.743

23.314

25.873

28.380

30.817

33.170

Pontal do Paraná

209.218

240.137

257.204

274.141

287.773

299.530

309.315

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 19: Dimensão das famílias em entornos urbanos (habitantes/domicilio urbano)
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

3,30

3,24

3,18

3,12

3,07

3,01

2,95

Antonina

3,44

3,38

3,32

3,26

3,20

3,14

3,07

Guaraqueçaba

3,22

3,16

3,11

3,05

2,99

2,94

2,88

Guaratuba

3,07

3,01

2,96

2,90

2,85

2,80

2,74

Matinhos

3,37

3,31

3,25

3,19

3,13

3,07

3,01

Morretes

3,53

3,47

3,41

3,34

3,28

3,22

3,16

Paranaguá

3,00

2,94

2,89

2,84

2,78

2,73

2,68

Pontal do Paraná

3,37

3,30

3,23

3,17

3,10

3,04

2,97

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 20: Domicílios urbanos permanentes
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

4.801

4.957

5.216

5.476

5.674

5.833

5.950

Antonina

751

794

854

910

955

990

1.016

Guaraqueçaba

7.191

9.106

10.398

11.729

13.010

14.259

15.464

Guaratuba

7.825

9.720

11.135

12.601

14.103

15.633

17.171

Matinhos

2.123

2.169

2.243

2.322

2.377

2.417

2.443

Morretes

34.642

39.024

41.661

44.381

46.430

48.171

49.582

Paranaguá
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4.724

7.050

8.069

9.122

10.196

11.287

12.389

Pontal do Paraná

62.056

72.820

79.575

86.542

92.746

98.590

104.015

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 21: Domicílios urbanos de uso ocasional
Taxa dom.
ocasional
urbano

2010

2015

2020

2025

2030

2035

0,63

766

807

842

868

883

888

Antonina

0,17

111

117

122

126

128

129

Guaraqueçaba

0,95

11.560

12.180

12.711

13.100

13.333

13.400

Guaratuba

1,00

21.385

22.532

23.515

24.234

24.665

24.789

Matinhos

0,29

422

445

464

478

487

489

Morretes

0,45

775

817

852

878

894

898

Paranaguá

1,00

17.672

18.620

19.432

20.027

20.382

20.485

Pontal do Paraná

0,94

52.691

55.518

57.938

59.712

60.772

61.079

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 22: Domicílios urbanos vazios
Taxa dom.
vazio
urbano

2010

2015

2020

2025

2030

2035

0,128

843

887

931

964

989

1007

Antonina

0,141

148

159

169

177

183

187

Guaraqueçaba

0,072

1.598

1746

1890

2019

2134

2232

Guaratuba

0,058

1.917

2075

2226

2363

2484

2586

Matinhos

0,180

569

590

612

627

638

644

Morretes

0,090

3.928

4192

4464

4669

4842

4982

Paranaguá

0,090

2.458

2654

2839

3005

3149

3269

Pontal do Paraná

0,084

11.461

12.303

13.130

13.823

14.418

14.907

Fonte: os autores

Litoral
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Quadro 23: Incremento das necessidades de domicílios urbanos permanentes
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

734

260

198

159

117

Antonina

162

56

45

35

26

Guaraqueçaba

5.067

1.331

1.282

1.249

1.205

Guaratuba

6.036

1.467

1.501

1.530

1.538

Matinhos

200

79

55

40

26

Morretes

7.921

2.720

2.049

1.740

1.412

Paranaguá

4.320

1.053

1.074

1.091

1.102

Pontal do Paraná

24.440

6.967

6.204

5.843

5.426

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 24: Incremento das necessidades de domicílios urbanos de uso ocasional
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

81

35

26

15

4

Antonina

12

5

4

2

1

Guaraqueçaba

1.220

531

389

233

67

Guaratuba

2.257

982

720

431

125

Matinhos

45

19

14

8

2

Morretes

82

36

26

16

5

Paranaguá

1.865

812

595

356

103

Pontal do Paraná

5.561

2.420

1.774

1.061
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Litoral

Fonte: os autores
Quadro 25: Incremento das necessidades de domicílios urbanos vazios
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

120

43

33

26

18

Antonina

28

10

8

6

4

Guaraqueçaba

486

144

129

115

98

Guaratuba

511

151

137

121

102

Matinhos

54

22

15

11

6

Morretes

790

272

205

173

140

Paranaguá

615

185

166

144

120

Pontal do Paraná

2.604

827

693

595

489

Litoral

309

Fonte: os autores
Quadro 26: Incremento das necessidades totais de domicílios urbanos
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

934

339

257

200

139

Antonina

202

72

57

43

31

Guaraqueçaba

6.773

2.006

1.800

1.596

1.371

Guaratuba

8.804

2.600

2.358

2.082

1.765

Matinhos

299

120

85

59

35

Morretes

8.793

3.028

2.280

1.929

1.556

Paranaguá

6.800

2.050

1.835

1.590

1.325

Pontal do Paraná

32.605

10.214

8.671

7.499

6.222

Litoral

Fonte: os autores

Proposta PDS Litoral
 O Litoral apresentará até 2035 crescimentos da população urbana, alcançando
370.357 habitantes em áreas urbanas (94.2% do total).
 O Litoral precisará um incremento de 42.762 domicílios urbanos entre 2015 –
2035. Serão necessários 45.184 domicílios novos urbanos permanentes e 1.985
novos domicílios de uso ocasional. Haverá um descenso de -4.407 domicílios
vazios.
Quadro 27: Grau Urbanização (%)
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

82,6

85

85,9

87,1

88,3

89,5

90,7

Antonina

31,2

34,1

35,2

36,7

38,1

39,6

41,0

Guaraqueçaba

85

89,7

91,5

93,9

96,2

98,6

99,8

Guaratuba

99,2

99,5

99,6

99,8

99,8

99,8

99,8

Matinhos

46,8

45,7

45,3

44,7

44,2

43,6

43,1

Morretes

96,1

96,4

96,5

96,7

96,8

97,0

97,1

Paranaguá

98,8

99,2

99,4

99,6

99,8

99,8

99,8

Pontal do Paraná

88,7

90,5

91,1

92,2

92,9

93,6

94,18

Litoral

Fonte: os autores
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Quadro 28: População Urbana
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

15.837

16.063

16.599

17.202

17.619

17.921

18.096

Antonina

2.582

2.683

2.833

3.013

3.167

3.295

3.400

Guaraqueçaba

23.156

28.805

32.299

38.877

43.182

48.038

52.388

Guaratuba

23.994

29.279

32.937

40.006

43.977

48.383

52.676

Matinhos

7.153

7.178

7.289

7.508

7.591

7.689

7.778

Morretes

122.347

135.386

141.933

158.965

167.836

177.715

187.377

Paranaguá

14.149

20.743

23.314

33.483

38.262

43.528

48.642

Pontal do Paraná

209.218

240.137

257.204

299.053

321.634

346.568

370.357

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 29: Dimensão das famílias em entornos urbanos (habitantes/domicilio urbano)
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

3,30

3,24

3,18

3,12

3,07

3,01

2,95

Antonina

3,44

3,38

3,32

3,26

3,20

3,14

3,07

Guaraqueçaba

3,22

3,16

3,11

3,05

2,99

2,94

2,88

Guaratuba

3,07

3,01

2,96

2,90

2,85

2,80

2,74

Matinhos

3,37

3,31

3,25

3,19

3,13

3,07

3,01

Morretes

3,53

3,47

3,41

3,34

3,28

3,22

3,16

Paranaguá

3,00

2,94

2,89

2,84

2,78

2,73

2,68

Pontal do Paraná

3,37

3,30

3,23

3,16

3,10

3,03

2,97

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 30: Domicílios urbanos permanentes
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

4.801

4.957

5.216

5.507

5.748

5.959

6.137

Antonina

751

794

854

925

991

1.051

1.106

Guaraqueçaba

7.191

9.106

10.398

12.749

14.430

16.364

18.199

Guaratuba

7.825

9.720

11.135

13.777

15.433

17.308

19.217

Matinhos

2.123

2.169

2.243

2.353

2.425

2.504

2.583

Morretes

34.642

39.024

41.661

47.532

51.139

55.199

59.352

Paranaguá

4.724

7.050

8.069

11.805

13.746

15.942

18.167

Pontal do Paraná

62.056

72.820

79.575

94.647

103.911

114.327

124.760

Litoral

312

Fonte: os autores
Quadro 31: Domicílios urbanos de uso ocasional
Taxa dom.
ocasional
urbano

2010

2015

2020

2025

2030

2035

0,63

766

807

836

836

836

836

Antonina

0,17

111

117

121

121

121

121

Guaraqueçaba

0,95

11.560

12.180

12.616

12.616

12.616

12.616

Guaratuba

1,00

21.385

22.532

23.338

23.338

23.338

23.338

Matinhos

0,29

422

445

461

461

461

461

Morretes

0,45

775

817

846

846

846

846

Paranaguá

1,00

17.672

18.620

19.286

19.286

19.286

19.286

Pontal do Paraná

0,94

52.691

55.518

57.503

57.503

57.503

57.503

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 32: Domicílios urbanos vazios
Taxa dom.
vazio
urbano

2010

2015

2020

2025

2030

2035

0,064

843

887

435

452

466

478

Antonina

0,070

148

159

79

84

89

93

Guaraqueçaba

0,036

1.598

1.746

944

1.007

1.079

1.147

Guaratuba

0,029

1.917

2.075

1.110

1.159

1.215

1.272

Matinhos

0,090

569

590

278

285

293

301

Morretes

0,045

3.928

4.192

2.275

2.445

2.636

2.831

Paranaguá

0,045

2.458

2.654

1.472

1.564

1.668

1.774

Pontal do Paraná

0,042

11.461

12.303

6.594

6.996

7.446

7.896

Litoral

Fonte: os autores
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Quadro 33: Incremento das necessidades de domicílios urbanos permanentes
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

920

290

241

212

177

Antonina

252

71

66

60

55

Guaraqueçaba

7.801

2.351

1.681

1.934

1.835

Guaratuba

8.082

2.642

1.656

1.876

1.909

Matinhos

340

110

71

79

79

Morretes

17.691

5.870

3.608

4.060

4.152

Paranaguá

10.098

3.736

1.942

2.195

2.225

Pontal do Paraná

45.184

15.072

9.264

10.416

10.432

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 34: Incremento das necessidades de domicílios urbanos de uso ocasional
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

29

29

0

0

0

Antonina

4

4

0

0

0

Guaraqueçaba

435

435

0

0

0

Guaratuba

806

806

0

0

0

Matinhos

16

16

0

0

0

Morretes

29

29

0

0

0

Paranaguá

666

666

0

0

0

Pontal do Paraná

1.985

1.985

0

0

0

Litoral

Fonte: os autores
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Quadro 35: Incremento das necessidades de domicílios urbanos vazios
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

-409

-452

17

15

12

Antonina

-66

-80

5

5

4

Guaraqueçaba

-599

-802

63

72

68

Guaratuba

-803

-965

49

56

57

Matinhos

-289

-312

7

8

8

Morretes

-1.361

-1.917

170

191

195

Paranaguá

-880

-1.181

92

104

105

Pontal do Paraná

-4.407

-5.709

402

450

450

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 36: Incremento das necessidades totais de domicílios urbanos
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

540

-133

257

226

189

Antonina

190

-4

71

65

59

Guaraqueçaba

7.638

1.985

1.744

2.006

1.903

Guaratuba

8.085

2.483

1.705

1.932

1.966

Matinhos

66

-186

78

87

87

Morretes

16.358

3.982

3.777

4.251

4.348

Paranaguá

9.884

3.221

2.033

2.299

2.331

Pontal do Paraná

42.762

11.348

9.666

10.866

10.883

Litoral

Fonte: os autores

Projeção de Áreas Rurais
Na obtenção da projeção de áreas rurais empregou-se o mesmo procedimento usado
na projeção de áreas urbanas, mas aplicando valores rurais invés de urbanos.
Na sequência apresenta-se, a modo de síntese, uma tabela de síntese dos resultados
obtidos para cada uma das projeções realizadas.
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Projeção de domicílios rurais permanentes
Quadro 37: Projeção de domicílios rurais permanentes
Linha de base

Proposta PDS Litoral

2035

2035

8,90

7,3

5,8

25.135

24.315

22.888

7.550

7.493

7.073

300

706

Indicador

2015

Grau ruralização (%)
População rural
Domicílios rurais permanentes
necessários
Incremento de domicílios rurais
permanentes passíveis de serem
construídos entre 2015 - 2035

Fonte: os autores
Quadro 38: Projeção de domicílios rurais de uso ocasional

Indicador
Taxa de domicílios de uso ocasional rural
(%)
Domicílios de uso ocasional rurais
necessários

Linha de base

Proposta PDS

2035

Litoral 2035

6.5%

6.5%

6.5%

3.831

4.215

3.968

-

384

137

2015

Incremento de domicílios rurais de uso
ocasional passíveis de serem construídos
entre 2015 - 2035
Fonte: os autores

316

Quadro 39: Projeção de domicílios rurais vazios
Linha de base

Proposta PDS

2035

Litoral 2035

9.6%

9.6%

4.8%

1.210

1.239

549

-

29

-661

Indicador

2015

Taxa de domicílios vazios (%)
Domicílios rurais vazios
Incremento de domicílios rurais vazios
entre 2015 - 2035

Fonte: os autores
Quadro 40: Projeção de domicílios rurais totais

Indicador
Incremento de domicílios rurais entre
2015 - 2035

2015

-

Linha de base

Proposta PDS

2035

Litoral 2035

713

182

Fonte: os autores

Os resultados detalhados e desagregados para cada projeção apresentam-se no
apartado a seguir.
Linha de base
 O Litoral apresentará até 2035 decrescimentos continuados da população rural,
alcançando apenas 24.315 habitantes em áreas rurais (7,3% do total).
 O Litoral precisará em total um incremento de 713 domicílios rurais entre 2015 –
2035, dos quais 300 serão domicílios rurais permanentes, 384 domicílios de uso
ocasional e 29 domicílios vazios.
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Quadro 41: Grau Ruralização (%)
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

17,4

15,0

14,1

13,4

12,8

12,4

12,0

Antonina

68,8

65,9

64,8

63,9

63,2

62,7

62,3

Guaraqueçaba

15,0

10,3

8,5

7,1

6,0

5,1

4,5

Guaratuba

0,8

0,5

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

Matinhos

53,2

54,3

54,7

55,1

55,3

55,5

55,7

Morretes

3,9

3,6

3,5

3,4

3,3

3,3

3,2

Paranaguá

1,2

0,8

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

Pontal do Paraná

11,3

9,5

8,9

8,4

8,0

7,6

7,3

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 42: População Rural
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

3.337

2.828

2.718

2.636

2.553

2.475

2.400

Antonina

5.706

5.188

5.210

5.251

5.253

5.222

5.165

Guaraqueçaba

4.101

3.290

2.993

2.723

2.479

2.270

2.093

Guaratuba

184

149

127

108

90

88

94

Matinhos

8.122

8.540

8.811

9.075

9.211

9.261

9.237

Morretes

4.992

5.083

5.123

5.215

5.240

5.244

5.224

Paranaguá

174

177

151

137

123

112

102

26.616

25.255

25.135

25.144

24.950

24.671

24.315

Pontal do Paraná
Litoral

Fonte: os autores
Quadro 43: Dimensão das famílias em entornos rurais (habitantes/domicilio urbano)
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

3,28

3,26

3,24

3,22

3,20

3,18

3,16

Antonina

3,46

3,44

3,42

3,40

3,38

3,36

3,33

Guaraqueçaba

3,47

3,45

3,42

3,40

3,38

3,36

3,34

Guaratuba

3,66

3,63

3,61

3,59

3,57

3,55

3,53

Matinhos

3,33

3,31

3,29

3,27

3,25

3,23

3,21

Morretes

3,33

3,31

3,29

3,27

3,25

3,23

3,21

Paranaguá

3,63

3,61

3,59

3,57

3,55

3,53

3,50

Pontal do Paraná

3,37

3,35

3,33

3,31

3,29

3,27

3,24

Litoral
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Fonte: os autores
Quadro 44: Domicílios rurais permanentes
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

1.018

868

839

819

798

778

759

1.650

1.509

1.525

1.546

1.556

1.556

1.549

1.183

955

874

800

733

675

626

Guaratuba

50

41

35

30

25

25

27

Matinhos

2.437

2.578

2.676

2.773

2.832

2.864

2.875

Morretes

1.500

1.537

1.559

1.596

1.614

1.625

1.628

Paranaguá

48

49

42

38

35

32

29

7.887

7.537

7.550

7.602

7.592

7.555

7.493

Antonina
Guaraqueçaba

Pontal do Paraná
Litoral

Fonte: os autores
Quadro 45: Domicílios rurais de uso ocasional
Taxa dom.
ocasional
rural

2010

2015

2020

2025

2030

2035

0,37

445

469

489

504

513

516

Antonina

0,83

559

589

615

633

645

648

Guaraqueçaba

0,05

618

651

680

700

713

716

Guaratuba

0,00

26

27

29

29

30

30

Matinhos

0,71

1.030

1.085

1.133

1.167

1.188

1.194

Morretes

0,55

935

985

1.028

1.060

1.078

1.084

Paranaguá

0,00

23

24

25

26

27

27

0,06

3.636

3.831

3.998

4.120

4.194

4.215

Fonte: os autores

Pontal do Paraná
Litoral

319

Quadro 46: Domicílios rurais vazios
Taxa dom.
vazio rural

2010

2015

2020

2025

2030

2035

0,141

216

215

215

214

213

210

Antonina

0,124

292

298

305

309

311

310

Guaraqueçaba

0,080

136

132

128

124

120

116

Guaratuba

0,141

11

10

10

9

9

9

Matinhos

0,089

352

367

381

390

395

397

Morretes

0,065

171

176

182

185

187

188

Paranaguá

0,143

12

11

11

10

10

9

0,096

1.190

1.210

1.231

1.241

1.244

1.239

Pontal do Paraná
Litoral

Fonte: os autores
Quadro 47: Incremento das necessidades de domicílios rurais permanentes
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

0

0

0

0

0

Antonina

32

21

10

0

0

Guaraqueçaba

0

0

0

0

0

Guaratuba

0

0

0

0

0

Matinhos

199

97

59

33

10

Morretes

70

37

18

11

4

Paranaguá

0

0

0

0

0

Pontal do Paraná

300

155

87

44

14

Litoral

Fonte: os autores
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Quadro 48: Incremento das necessidades de domicílios rurais de uso ocasional
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

47

20

15

9

3

Antonina

59

26

19

11

3

Guaraqueçaba

65

28

21

12

4

Guaratuba

3

1

1

1

0

Matinhos

109

47

35

21

6

Morretes

99

43

31

19

5

Paranaguá

2

1

1

0

0

Pontal do Paraná

384

167

122

73

21

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 49: Incremento das necessidades de domicílios rurais vazios
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

-5

0

-1

-2

-3

Antonina

12

7

4

2

-1

Guaraqueçaba

-16

-4

-4

-4

-4

Guaratuba

-1

-1

-1

0

0

Matinhos

30

14

9

5

2

Morretes

12

6

3

2

1

Paranaguá

-2

0

0

0

0

Pontal do Paraná

29

21

10

3

-5

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 50: Incremento das necessidades totais de domicílios rurais
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

42

20

14

7

0

Antonina

102

53

33

13

3

Guaraqueçaba

49

24

17

9

0

Guaratuba

2

1

0

1

1

Matinhos

337

158

103

59

18

Morretes

180

86

52

32

10

Paranaguá

1

1

0

0

0

Pontal do Paraná

713

344

220

120

30

Litoral
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Fonte: os autores

Proposta PDS Litoral
 O Litoral apresentará até 2035 decrescimentos continuados da população rural,
alcançando apenas 22.888 habitantes em áreas rurais (5,8% do total).
 O Litoral precisará em total um incremento de 182 domicílios rurais entre 2015 –
2035. Serão necessários 706 novos domicílios rurais permanentes e 137 novos
domicílios de uso ocasional. Haverá um descenso de 661 domicílios vazios.
Quadro 51: Grau Ruralização (%)
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

17,4

15

14,1

12,9

11,7

10,5

9,3

Antonina

68,8

65,9

64,8

63,3

61,9

60,4

59,0

Guaraqueçaba

15

10,3

8,5

6,1

3,8

1,4

0,2

Guaratuba

0,8

0,5

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

Matinhos

53,2

54,3

54,7

55,3

55,8

56,4

56,9

Morretes

3,9

3,6

3,5

3,3

3,2

3,0

2,9

Paranaguá

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

0,2

0,2

Pontal do Paraná

11,29

9,52

8,9

7,8

7,1

6,4

5,8

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 52: População Rural
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

3.337

2.828

2.718

2.541

2.328

2.096

1.849

Antonina

5.706

5.188

5.210

5.203

5.140

5.031

4.888

Guaraqueçaba

4.101

3.290

2.993

2.539

1.697

698

105

Guaratuba

184

149

127

94

88

97

106

Matinhos

8.122

8.540

8.811

9.279

9.593

9.937

10.279

Morretes

4.992

5.083

5.123

5.483

5.520

5.560

5.564

Paranaguá

174

177

151

150

94

87

97

26.616

25.255

25.135

25.289

24.460

23.506

22.888

Fonte: os autores

Pontal do Paraná
Litoral
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Quadro 53: Dimensão das famílias em entornos rurais (habitantes/domicilio urbano)
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

3,28

3,26

3,24

3,22

3,20

3,18

3,16

Antonina

3,46

3,44

3,42

3,40

3,38

3,36

3,33

Guaraqueçaba

3,47

3,45

3,42

3,40

3,38

3,36

3,34

Guaratuba

3,66

3,63

3,61

3,59

3,57

3,55

3,53

Matinhos

3,33

3,31

3,29

3,27

3,25

3,23

3,21

Morretes

3,33

3,31

3,29

3,27

3,25

3,23

3,21

Paranaguá

3,63

3,61

3,59

3,57

3,55

3,53

3,50

Pontal do Paraná

3,37

3,35

3,33

3,31

3,28

3,26

3,24

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 54: Domicílios rurais permanentes
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

1.018

868

839

789

728

659

585

1.650

1.509

1.525

1.532

1.523

1.499

1.466

1.183

955

874

746

502

208

31

Guaratuba

50

41

35

26

25

27

30

Matinhos

2.437

2.578

2.676

2.835

2.949

3.073

3.199

Morretes

1.500

1.537

1.559

1.678

1.700

1.723

1.735

Paranaguá

48

49

42

42

27

25

28

7.887

7.537

7.550

7.648

7.452

7.214

7.073

Fonte: os autores

Antonina
Guaraqueçaba

Pontal do Paraná
Litoral
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Quadro 55: Domicílios rurais de uso ocasional
Taxa dom.
ocas. rural

2010

2015

2020

2025

2030

2035

0,37

445

469

486

486

486

486

Antonina

0,83

559

589

610

610

610

610

Guaraqueçaba

0,05

618

651

674

674

674

674

Guaratuba

0,00

26

27

28

28

28

28

Matinhos

0,71

1.030

1.085

1.124

1.124

1.124

1.124

Morretes

0,55

935

985

1.020

1.020

1.020

1.020

Paranaguá

0,00

23

24

25

25

25

25

0,06

3.636

3.831

3.968

3.968

3.968

3.968

Pontal do Paraná
Litoral

Fonte: os autores
Quadro 56: Domicílios rurais vazios
Taxa dom.
vazio rural

2010

2015

2020

2025

2030

2035

0,071

216

215

97

92

87

81

Antonina

0,062

292

298

141

141

139

137

Guaraqueçaba

0,040

136

132

59

49

37

29

Guaratuba

0,071

11

10

4

4

4

4

Matinhos

0,044

352

367

184

189

195

201

Morretes

0,032

171

176

90

91

92

92

Paranaguá

0,071

12

11

5

4

4

4

Pontal do Paraná

0,048

1.190

1.210

581

570

558

549

Fonte: os autores

Litoral

325

Quadro 57: Incremento das necessidades de domicílios rurais permanentes
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

0

0

0

0

0

Antonina

7

7

0

0

0

Guaraqueçaba

0

0

0

0

0

Guaratuba

0

0

0

0

0

Matinhos

523

159

114

124

125

Morretes

176

119

22

23

12

Paranaguá

0

0

0

0

0

Pontal do Paraná

706

286

135

148

137

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 58: Incremento das necessidades de domicílios rurais de uso ocasional
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

17

17

0

0

0

Antonina

21

21

0

0

0

Guaraqueçaba

23

23

0

0

0

Guaratuba

1

1

0

0

0

Matinhos

39

39

0

0

0

Morretes

35

35

0

0

0

Paranaguá

1

1

0

0

0

Pontal do Paraná

137

137

0

0

0

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 59: Incremento das necessidades de domicílios rurais vazios
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

-134

-118

-5

-5

-6

Antonina

-162

-157

-1

-2

-2

Guaraqueçaba

-103

-73

-10

-12

-7

Guaratuba

-6

-6

0

0

0

Matinhos

-166

-183

5

6

6

Morretes

-84

-86

1

1

0

Paranaguá

-7

-6

-1

0

0

Pontal do Paraná

-661

-629

-11

-12

-8

Litoral
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Fonte: os autores
Quadro 60: Incremento das necessidades totais de domicílios rurais
Total 2015 - 2035

2015 - 2020

2020 - 2025

2025 - 2030

2030 - 2035

-117

-102

-5

-5

-6

Antonina

-133

-129

-1

-2

-2

Guaraqueçaba

-79

-50

-10

-12

-7

Guaratuba

-5

-5

0

0

0

Matinhos

396

15

119

130

131

Morretes

127

69

22

24

12

Paranaguá

-6

-5

-1

0

0

Pontal do Paraná

182

-206

125

135

129

Litoral

Fonte: os autores

Projeção de áreas de indústria e logística
Não existir indicadores “objetivo” relacionados com as áreas de indústria e logística,
pelo que os valores apresentados a seguir provem diretamente da proposta do PDS.
Linha de Base
Criação de áreas portuárias tanto em Paranaguá como em Pontal do Paraná de
aproximadamente 250 hectares cada uma por conta do incremento da atividade
portuária nesses municípios.
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Proposta PDS Litoral
Criação de polígonos industriais de diferente porte nos diferentes municípios, bem
como de áreas de interesse portuário em Paranaguá e Pontal do Paraná.
Quadro 61: Polígonos industriais
Superfície, em hectares, das áreas de indústria e
logística

Linha de base 2035

Proposta PDS Litoral
2035

Antonina

0

15

Guaraqueçaba

0

2,5

Guaratuba

0

30

Matinhos

0

30

Morretes

0

15

Paranaguá

250

500

Pontal do Paraná

250

500

Litoral

500

1.092,5

Fonte: os autores

Projeção de equipamentos públicos
Foram realizadas projeções do número de professores, vagas de universidades, leitos de
hospital, médicos, agentes de polícia e hectares de espaços públicos de recreação
necessários, a partir das projeções demográficas e de indicadores obtidos do Conselho
Nacional de Educação, da Organização Mundial da Saúde, do ICES do BID e das Nações
Unidas.
Foi possível obter valores atuais para alguns dos indicadores (a partir dos dados
coletados no relatório de Contextualização), mas não para todos.
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Quadro 62: Indicadores de Equipamentos públicos
Linha de

Proposta PDS

base 2035

Litoral 2035

Professores necessários em creches

821

968

Professores necessários em pré-escolar

334

393

1.285

1.515

411

485

16.682

19.662

Indicador

2018

Professores necessários em ensino fundamental
Professores necessários em ensino médio
Número de vagas de universidade necessárias
Número de leitos de hospital

331

1.001

1.180

Número de médicos

231

334

393

Número de policias necessários

741

874

Espaços públicos de recreação necessários (ha)

33,4

39,3

Fonte: os autores

Foi realizada uma estimativa sobre qual seria o número de leitos de hospital, médicos e
agentes de polícia necessários durante a temporada de verão nos municípios litorâneos
(Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná), quando o aumento da população tem fortes
impactos nos equipamentos de saúde e segurança.
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Quadro 63: Estimativa de leitos de hospital, médicos e policiais
Linha de

Proposta PDS

base 2035

Litoral 2035

222

2.335

2.797

151

778

932

1.730

2.072

Indicadores durante a temporada de verão

2018

Número de leitos de hospital
Número de médicos
Número de policias necessários
Fonte: os autores

Os resultados detalhados e desagregados para cada projeção apresentam-se no
apartado a seguir.
Linha de Base
 O Litoral necessitará 2.851 professores (creche, pré-escolar, ensino fundamental e
ensino médio) para 2035.
 O Litoral necessitará 16.682 vagas de universidade para 2035.
 O Litoral necessitará 1.001 leitos de hospital para 2035, sendo necessário um
incremento de 670 leitos entre 2015-2035. Durante a temporada de verão o
número de leitos de hospital necessários incrementaria até 2.335.
 O Litoral necessitará 334 médicos para 2035, sendo necessário um incremento de
102 entre 2015 – 2035. Durante a temporada de verão o número de médicos
necessários incrementaria até 778.
 O Litoral necessitará 741 agentes de polícia para 2035. Durante a temporada de
verão esse valor incrementará até 1.730.
 O Litoral necessitará ter 33.4 hectares de espaços públicos de recreação para 2035.
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Quadro 64: Número de professores para creches
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

64

61

57

52

49

Antonina

27

25

24

22

20

Guaraqueçaba

117

118

118

115

115

Guaratuba

109

113

115

115

116

Matinhos

53

51

47

44

41

Morretes

486

473

449

419

398

Paranaguá

78

80

81

81

82

Pontal do Paraná

934

921

890

848

821

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 65: Número de professores para pré-escolar
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

25

25

23

21

20

Antonina

11

10

9

9

8

Guaraqueçaba

47

49

47

46

47

Guaratuba

44

47

46

46

47

Matinhos

21

21

19

17

17

Morretes

194

196

179

168

162

Paranaguá

31

33

32

32

33

Pontal do Paraná

372

381

355

339

334

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 66: Número de professores para Ensino Fundamental
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

99

93

89

82

77

Antonina

41

39

37

34

32

Guaraqueçaba

180

181

184

181

180

Guaratuba

169

173

179

180

182

Matinhos

82

78

74

69

64

Morretes

752

723

701

659

623

Paranaguá

120

122

127

127

128

Pontal do Paraná

1.443

1.408

1.390

1.333

1.285

Litoral

331

Fonte: os autores
Quadro 67: Número de professores para Ensino Médio
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

33

30

27

26

25

Antonina

14

12

11

11

10

Guaraqueçaba

60

58

57

57

57

Guaratuba

56

55

55

57

58

Matinhos

27

25

23

22

20

Morretes

250

230

215

208

200

Paranaguá

40

39

39

40

41

Pontal do Paraná

480

449

427

421

411

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 68: Número de vagas de universidade necessárias
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

987

997

1.001

997

Antonina

411

415

416

414

Guaraqueçaba

1.924

2.071

2.206

2.330

Guaratuba

1.835

2.014

2.189

2.358

Matinhos

824

833

834

830

Morretes

7.682

7.881

8.017

8.088

Paranaguá

1.301

1.425

1.546

1.664

Pontal do Paraná

14.964

15.636

16.210

16.682

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 69: Número de leitos de hospital necessários
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

31

38

46

53

60

Antonina

14

17

20

22

25

Guaraqueçaba

49

69

91

115

140

Guaratuba

8

34

65

101

141

Matinhos

30

35

40

45

50

Morretes

199

271

343

415

485

Paranaguá

332

0

20

43

70

100

331

485

648

821

1.001

Pontal do Paraná
Litoral

Fonte: os autores
Quadro 70: Número de leitos de hospital necessários durante a temporada de verão
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

31

38

46

53

60

Antonina

14

17

20

22

25

Guaraqueçaba

222

312

410

516

629

Guaratuba

37

155

295

456

637

Matinhos

30

35

40

45

50

Morretes

199

271

343

415

485

Paranaguá

0

88

192

313

449

Pontal do Paraná

533

916

1.346

1.821

2.335

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 71: Número de médicos necessários
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

21

21

21

21

20

Antonina

6

7

7

8

8

Guaraqueçaba

34

37

40

44

47

Guaratuba

17

23

30

38

47

Matinhos

15

16

16

16

17

Morretes

118

131

142

152

162

Paranaguá

21

24

27

30

33

Pontal do Paraná

231

258

284

309

334

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 72: Número de médicos necessários durante a temporada de verão
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

21

21

21

21

20

Antonina

6

7

7

8

8

Guaraqueçaba

151

167

182

196

210

Guaratuba

74

103

136

172

212

Matinhos

333

15

16

16

16

17

Morretes

118

131

142

152

162

Paranaguá

95

108

122

136

150

Pontal do Paraná

481

553

626

701

778

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 73: Número de policias necessários
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

44

44

44

44

Antonina

18

18

19

18

Guaraqueçaba

86

92

98

104

Guaratuba

82

90

97

105

Matinhos

37

37

37

37

Morretes

341

350

356

359

Paranaguá

58

63

69

74

Pontal do Paraná

665

695

720

741

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 74: Número de policias necessários durante a temporada de verão
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

44

44

44

44

Antonina

18

18

19

18

Guaraqueçaba

385

414

441

466

Guaratuba

367

403

438

472

Matinhos

37

37

37

37

Morretes

341

350

356

359

Paranaguá

260

285

309

333

Pontal do Paraná

1.452

1.552

1.645

1.730

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 75: Espaços públicos de recreação necessários (em hectares)
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2,0

2,0

2,0

2,0

Antonina

0,8

0,8

0,8

0,8

Guaraqueçaba
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3,8

4,1

4,4

4,7

Guaratuba

3,7

4,0

4,4

4,7

Matinhos

1,6

1,7

1,7

1,7

Morretes

15,4

15,8

16,0

16,2

Paranaguá

2,6

2,9

3,1

3,3

Pontal do Paraná

29,9

31,3

32,4

33,4

Litoral

Fonte: os autores

Proposta PDS Litoral
 O Litoral necessitará 3.361 professores (creche, pré-escolar, ensino fundamental e
ensino médio) para 2035.
 O Litoral necessitará 19.662 vagas de universidade para 2035.
 O Litoral necessitará 1.180 leitos de hospital para 2035, sendo necessário um
incremento de 849 leitos entre 2015-2035. Durante a temporada de verão o
número de leitos de hospital necessários incrementaria até 2.797.
 O Litoral necessitará 393 médicos para 2035, sendo necessário um incremento de
162 entre 2015 – 2035. Durante a temporada de verão o número de médicos
necessários incrementaria até 932.
 O Litoral necessitará 874 agentes de polícia para 2035. Durante a temporada de
verão esse valor incrementará até 2.072.
 O Litoral necessitará ter 39,3 hectares de espaços públicos de recreação para 2035.
Quadro 76: Número de professores para creches
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

64

61

57

52

49

Antonina

27

25

24

22

20

Guaraqueçaba

117

127

128

127

129

Guaratuba

109

123

125

127

130

Matinhos

53

52

49

46

44

Morretes

486

506

493

479

475

Paranaguá

78

103

109

114

120

Pontal do Paraná

335

934

998

985

Fonte: os autores

968

968

Litoral

336

Quadro 77: Número de professores para pré-escolar
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

25

25

23

21

20

Antonina

11

10

9

9

8

Guaraqueçaba

47

53

51

51

52

Guaratuba

44

51

50

51

53

Matinhos

21

21

20

18

18

Morretes

194

209

197

192

193

Paranaguá

31

43

44

46

49

Pontal do Paraná

372

413

393

387

393

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 78: Número de professores para Ensino Fundamental
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

99

93

89

82

77

Antonina

41

39

37

34

32

Guaraqueçaba

180

195

199

200

202

Guaratuba

169

189

196

199

203

Matinhos

82

79

76

72

70

Morretes

752

774

770

753

743

Paranaguá

120

158

170

179

188

Pontal do Paraná

1.443

1.526

1.538

1.521

1.515

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 79: Número de professores para Ensino Médio
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

33

30

27

26

25

Antonina

14

12

11

11

10

Guaraqueçaba

60

62

61

63

65

Guaratuba

56

60

60

63

65

Matinhos

27

25

23

23

22

Morretes

250

247

237

238

238

Paranaguá

40

50

52

57

60

Pontal do Paraná

480

487

473

481

485

Litoral

337

Fonte: os autores
Quadro 80: Número de vagas de universidade necessárias
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

987

997

1.001

997

Antonina

411

415

416

414

Guaraqueçaba

2.071

2.244

2.437

2.625

Guaratuba

2.005

2.203

2.424

2.639

Matinhos

839

859

881

903

Morretes

8.222

8.668

9.164

9.647

Paranaguá

1.682

1.918

2.181

2.437

Pontal do Paraná

16.217

17.305

18.504

19.662

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 81: Número de leitos de hospital necessários
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

31

38

46

53

60

Antonina

14

17

20

22

25

Guaraqueçaba

49

75

99

127

157

Guaratuba

8

38

72

112

158

Matinhos

30

36

42

48

54

Morretes

199

290

377

474

579

Paranaguá

0

25

58

98

146

Pontal do Paraná

331

519

712

934

1.180

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 82: Número de leitos de hospital necessários durante a temporada de verão
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

31

38

46

53

60

Antonina

14

17

20

22

25

Guaraqueçaba

222

335

444

570

709

Guaratuba

37

169

322

504

713

Matinhos

30

36

42

48

54

Morretes

199

290

377

474

579

Paranaguá

338

0

114

259

442

658

533

999

1.510

2.114

2.797

Pontal do Paraná
Litoral

Fonte: os autores
Quadro 83: Número de médicos necessários
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

21

21

21

21

20

Antonina

6

7

7

8

8

Guaraqueçaba

34

40

44

48

52

Guaratuba

17

25

33

42

53

Matinhos

15

16

17

17

18

Morretes

118

140

156

174

193

Paranaguá

21

31

36

43

49

Pontal do Paraná

231

280

314

353

393

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 84: Número de médicos necessários durante a temporada de verão
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

21

21

21

21

20

Antonina

6

7

7

8

8

Guaraqueçaba

151

179

197

217

236

Guaratuba

74

113

149

191

238

Matinhos

15

16

17

17

18

Morretes

118

140

156

174

193

Paranaguá

95

140

164

191

219

Pontal do Paraná

481

616

711

819

932

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 85: Número de policias necessários
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

44

44

44

44

Antonina

18

18

19

18

Guaraqueçaba

92

100

108

117

Guaratuba

89

98

108

117

Matinhos

339

37

38

39

40

Morretes

365

385

407

429

Paranaguá

75

85

97

108

Pontal do Paraná

721

769

822

874

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 86: Número de policias necessários durante a temporada de verão
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

44

44

44

44

Antonina

18

18

19

18

Guaraqueçaba

414

449

487

525

Guaratuba

401

441

485

528

Matinhos

37

38

39

40

Morretes

365

385

407

429

Paranaguá

336

384

436

487

Pontal do Paraná

1.616

1.759

1.918

2.072

Litoral

Fonte: os autores
Quadro 87: Espaços públicos de recreação necessários (em hectares)
2000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2,0

2,0

2,0

2,0

Antonina

0,8

0,8

0,8

0,8

Guaraqueçaba

4,1

4,5

4,9

5,2

Guaratuba

4,0

4,4

4,8

5,3

Matinhos

1,7

1,7

1,8

1,8

Morretes

16,4

17,3

18,3

19,3

Paranaguá

3,4

3,8

4,4

4,9

Pontal do Paraná

32,4

34,6

37,0

39,3

Litoral

Fonte: os autores

Projeção do crescimento da mobilidade
Usou-se a matriz simplificada de origens e destinos elaborada na fase de
contextualização para projetar o crescimento da mobilidade no Litoral. A partir das
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projeções demográficas e de empregos e às de aumento de domicílios de uso ocasional
e turistas, obteve-se o número de deslocamentos estimados para o futuro.
Para a Linha de Base, o território experimentará um total de 1.932.317 viagens (12%
maior do que em 2018). Dessas, 175.144 viagens são intermunicipais e 1.802.874
internas (19% e 12% maior do que em 2018 respectivamente).
Para a Proposta do PDS Litoral, o território experimentará um total de 2.275.529
viagens (31% maior do que em 2018), das quais 205.852 são intermunicipais e
2.124.060 internas (40% e 31% maior do que em 2018 respectivamente).
Quadro 88: Viagens intermunicipais
Linha de

Proposta PDS

base 2035

Litoral 2035

12.957

13.643

14.847

349

367

390

Guaratuba

16.706

18.627

21.417

Matinhos

26.943

31.887

36.626

Morretes

11.076

11.650

13.261

Paranaguá

16.262

17.922

21.874

Pontal do Paraná

31.211

35.349

43.054

Resto do Estado de Paraná

21.429

24.286

28.902

Estado de Santa Catarina

10.002

21.414

25.482

Litoral

146.935

175.144

205.852

Viagens intermunicipais

2018

Antonina
Guaraqueçaba

Fonte: os autores
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Quadro 89: Viagens internas

Viagens internas

2018

Linha de

Proposta PDS

base 2035

Litoral 2035

Antonina

71.728

75.527

82.191

Guaraqueçaba

26.481

27.871

29.590

Guaratuba

400.950

447.044

513.998

Matinhos

234.641

277.691

318.967

Morretes

111.995

117.792

134.086

Paranaguá

525.796

579.478

707.270

Pontal do Paraná

244.993

277.471

337.958

Resto do Estado de Paraná

0

0

0

Estado de Santa Catarina

0

0

0

1.616.583

1.802.874

2.124.060

Litoral
Fonte: os autores

Projeções ambientais
No que diz respeito da conservação dos recursos naturais do Litoral do Paraná a través
da criação ou ampliação das áreas protegidas, a tendência para o 2035 é a consolidação
do "mosaico" de Unidades de Conservação (UCs) que conformam a Grande Reserva da
Mata Atlântica do Litoral do Paraná, como elemento central de identidade para a região.
Essa consolidação se articula entorno a duas estratégias diferenciadas: 1) melhora da
implementação das UCs existentes mediante a elaboração e aprovação dos planos de
manejo, a delimitação e manejo adequado das Zonas de Amortecimento, a
regularização fundiária, e a dotação de recursos suficientes para garantir a gestão eficaz;
e 2) aumento da área protegida e do grau de proteção, protegendo áreas de
remanescentes florestais bem preservados ou em avançado estado de regeneração –

342

priorizando os ecossistemas de restinga, matas ciliares e manguezais–e impulsando a
criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) especialmente em áreas
degradadas.
Considerando essa hipótese, que se sustenta em programas de ação que se encontram
atualmente em andamento, foram realizadas projeções para o incremento da área
incluída dentro de UCs, e do grau de implementação das UCs existentes, considerando
a análise da evolução histórica das UCs no litoral do Paraná e os indicadores do grau de
implantação sugeridos por Vedor et al. (2018).
Figura 46: Evolução decenal da cobertura territorial por grupo de UC no litoral do Paraná
700.000
600.000

Área de cobertura (ha)

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1990
Uso Sustentável (ha)

2000

2010
Proteção Integral (ha)

Fonte: os autores

2017
Total (ha)
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Quadro 90: Indicadores UCs
Linha de

Proposta

base

PDS Litoral

601.084,3

684.604,0

718.834,2

411.686,9

428.341,7

471.175,8

20.436,9

21.263,6

40.873,8

18,2

55,0

85,0

Indicador

2018

Cobertura territorial de UCs (ha)
Área incluída em Unidades de Proteção
Integral
Área total de RPPNs (ha)
% de UCs com alto grau de implementação
segundo os indicadores considerados

Fonte: os autores
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4.2 ESTIMATIVA DA DEMANDA POR SOLO URBANIZADO E DENSIDADE URBANA
FUTURA
Com base nas projeções de população e domicílios, apresentadas no anexo 4.1 –
Metodologia para elaboração de projeções, é estimada a demanda por solo urbanizado
e densidade urbana futura. Os resultados da estimativa foram apresentados
sinteticamente no item 2.3 – Principais Magnitudes para o Litoral em 2035.
O objetivo da análise apresentada é constituir um instrumento a ser utilizado na
oportunidade de revisão dos Planos Diretores Municipais, processo que contempla a
revisão de Zoneamentos e Perímetros Urbanos.
O Zoneamento é um instrumento de desenho urbano, pois seu conjunto de parâmetros
urbanísticos estabelece critérios para forma das edificações e aproveitamento de
terrenos, impactando diretamente sobre a constituição da morfologia urbana ao longo
do tempo. O processo de planejamento do zoneamento deve considerar a projeção
populacional futura em relação às densidades populacional e habitacional desejadas
para as áreas urbanas. É importante lembrar outros fatores que devem ser considerados
no momento de planejamento do Zoneamento:
 O preço da terra é determinado por oferta x demanda, e o zoneamento deve ser
planejamento considerando um equilíbrio sustentável desse fator ao longo do
tempo;
 A capacidade dos municípios para implantação e manutenção de infraestrutura,
equipamentos e serviços públicos em áreas urbanas;
 A Lei da Mata Atlântica proíbe e restringe a supressão de vegetação de acordo com
o estágio de regeneração para fins de parcelamento do solo e edificação;
 Situações de irregularidade fundiária e urbanística em áreas urbanizadas podem
constituir um impeditivo ao adensamento desejado para essa malha urbana.
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4.2.1 Aspectos metodológicos
São consideradas, para efeito da composição da estimativa de demanda por solo
urbanizado, áreas de referência, cuja densidade habitacional bruta5 é conhecida dentro
de um perímetro delimitado. Adotou-se, para a delimitação dessas áreas de referência,
porções urbanas com adensamento significativo e com caráter consolidado, ou seja, que
sofreram pouca variação na morfologia urbana ao longo dos últimos 10 anos. Pelo fato
de não haver um número suficiente de áreas de referência no litoral com alta densidade
habitacional, optou-se por trazer também exemplos de alta densidade observados em
Curitiba.
Essa metodologia oportuniza o rápido entendimento da morfologia urbana relacionada
à densidade urbana, tornando-os critérios intrínsecos no momento de planejamento
territorial. Considera-se que o adequado adensamento urbano maximiza investimentos
públicos em infraestrutura, serviços e transporte, propiciando a ocupação eficiente do
solo urbanizado e preservando o solo rural adjacente.
As áreas de referência oportunizam a definição de uma densidade habitacional bruta
desejada, que, multiplicada ao número de incremento de domicílios urbanos resulta na
área necessária para uso habitacional para comportar a demanda por novas habitações
até 2035. O número total do acréscimo de área para uso habitacional é então dividido
entre as áreas adensadas dentro malha urbana existente em 2019, e as áreas de
expansão da malha urbana. Esse método de cálculo é sintetizado na figura a seguir.

5

A densidade habitacional bruta é usualmente demonstrada por meio da relação “domicílios/hectare”, ou seja,
quanto domicílios existem em um hectare (10.000 metros quadrados) da malha urbana.
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Figura 47: Síntese do método de cálculo para estimativa do incremento de solo para uso habitacional
em 2035

Fonte: Os autores.

A definição do percentual de área a adensar dentro da malha urbana e do percentual de
área que demanda expansão da malha urbana, levou em consideração:







nas informações dos mapas elaborados para Paranaguá e Litoral Sul, na etapa de
contextualização do PDS_Litoral, onde foram diferenciadas as áreas de ocupação
consolidada, ocupação pouco consolidada, ocupação rarefeita e vazios urbanos;
na necessidade de equilíbrio sustentável entre oferta e demanda de terra
urbanizada e urbanizável, fator que determina seu preço;
a necessidade de otimizar recursos públicos para implantação e manutenção de
infraestrutura, equipamentos e serviços públicos em áreas urbanas;
às restrições e proibições à supressão de vegetação de Mata Atlântica para fins
de parcelamento do solo e edificação, conforme lei federal;
a necessidade urgente de promover ações de regularização fundiária e
urbanística em áreas urbanizadas, de modo a desimpedir o adensamento
desejado a malha urbana já existente, em detrimento da expansão da malha
urbana sobre áreas de vegetação.
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Assim, levando em consideração os aspectos listados, estima-se que os municípios do
litoral podem receber 60% do incremento de unidades habitacionais pelo adensamento
da malha urbana existente, à exceção de Paranaguá – onde estima-se que apenas 30%
do incremento de unidades habitacionais poderá ocorrer na malha urbana existente, já
significativamente consolidada com diversos usos do solo e com áreas de
vulnerabilidade socioambiental onde o adensamento urbano não é desejado.
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4.2.2 Delimitação das áreas de referência
A delimitação das áreas de referência adotadas na análise consta nos mapas a seguir.
Figura 48: Área de referência do Caiobá e Praia Mansa em Matinhos

Fonte: Setores Censitários do Censo IBGE 2010.
Figura 49: Área de referência do Tabuleiro em Matinhos

Fonte: Setores Censitários do Censo IBGE 2010.
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Figura 50: Área de referência centro de Guaratuba

Fonte: Setores Censitários do Censo IBGE 2010.
Figura 51: Área de referência bairros Porto dos Padres, Vila Cruzeiro, Jardim Araçá e Vila Paranaguá em
Paranaguá

Fonte: Setores Censitários do Censo IBGE 2010.
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Figura 52: Área de referência Norte da Ilha dos Valadares em Paranaguá

Fonte: Setores Censitários do Censo IBGE 2010.
Figura 53: Unidade de Paisagem Centro, Praia de Leste, Santa Terezinha em Pontal do Paraná
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Fonte: Setores Censitários do Censo IBGE 2010.
Figura 54: Área de Referência Praia de Shangrí-la e Praia de Atami em Pontal do Paraná

Fonte: Setores Censitários do Censo IBGE 2010.
Figura 55: Área de referência Bairros de Antonina
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Fonte: Setores Censitários do Censo IBGE 2010.

Figura 56: Área de referência Bairros de Morretes

Fonte: Setores Censitários do Censo IBGE 2010.
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Figura 57: Área de referência Bairro Água Verde em Curitiba

Fonte: IPPUC, 2015.
Figura 58: Área de referência Bairro Juvevê em Curitiba

Fonte: IPPUC, 2015.
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Figura 59: Área de referência Bairro Santa Quitéria em Curitiba

Fonte: IPPUC, 2015.
Figura 60: Área de referência Bairro Campina do Siqueira em Curitiba

Fonte: IPPUC, 2015.
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4.2.3 Densidade das áreas de referência
Utilizou-se um comparativo entre as áreas de referência delimitadas para estimar faixas
de densidade alta, média e baixa – a partir da densidade habitacional bruta
(domicílios/hectare) conhecida para cada uma dessas áreas.
Foram identificadas, nas áreas de referência analisadas, três faixas de densidade
habitacional: (i) baixa densidade com 10 domicílios por hectare, (ii) média densidade
com 20 domicílios por hectare, e (iii) alta densidade com 40 domicílios por hectare.
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Quadro 91: Áreas de referência
Densidade

Densidade
Habitacional
Área de Referência

Bruta
(Domicílios/
Hectare)

Bairro Água Verde em
Curitiba

46,61

Populacional Bruta
Faixa da
Densidade
Habitacional

– em caráter
Características

informativo
(Habitantes/
Hectare)

Alta

Bairro com a quarta maior densidade habitacional em Curitiba, parte do
adensamento ocorre no Eixo Estrutural Sul, apresentou baixo crescimento

107,81

populacional entre 2000 e 2010 (característica de área consolidada)
Bairro Juvevê em Curitiba

42,89

Alta

Bairro com a quarta maior densidade habitacional em Curitiba, parte do

94,16

adensamento ocorre no Eixo Estrutural Norte, apresentou baixo crescimento
populacional entre 2000 e 2010 (característica de área consolidada)
Bairros Caiobá e Praia

41

Alta

Mansa em Matinhos

Local com maior densidade habitacional no Litoral Sul, caracterizado por

15

edifícios com predominância de domicílios de uso ocasional

Bairros Porto dos Padres,

26,9

Média

Vila Cruzeiro, Jardim Araçá

Bairros com alta densidade habitacional em Paranaguá, caracterizados por

86,6

grande número de moradores por domicílio, população de baixa renda

(parcial) e Vila Paranaguá
(parcial) em Paranaguá
Centro em Guaratuba

24,5

Centro, Praia de Leste,
Santa Terezinha em Pontal

Média

Local com maior densidade habitacional em Guaratuba, caracterizado por
edifícios com predominância de domicílios de uso ocasional

Média
22

11,37

Local com maior densidade habitacional em Guaratuba, caracterizado por
edifícios com predominância de domicílios de uso ocasional

13

Bairro com predominância de famílias de baixa renda ocupado de forma

78

do Paraná
Norte

da

Ilha

dos

22

Média

Valadares em Paranaguá

irregular, caracterizado por domicílios pequenos com muitos moradores (em
média 3,5 hab./dom.)

Bairro Santa Quitéria em

19,73

Média

baixo crescimento populacional entre 2000 e 2010 (característica de área

Curitiba
Bairro

Bairro com a trigésima maior densidade habitacional em Curitiba, apresentou
57,50

consolidada)
Tabuleiro

em

18,60

Média

Matinhos

36,35

de forma irregular às margens do Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange
Média

Bairro Campina do Siqueira

Bairro com predominância de famílias de baixa renda, parcialmente ocupado

17,68

Bairro com a vigésima oitava maior densidade habitacional em Curitiba, parte
do adensamento ocorre no Eixo Estrutural Oeste, apresentou baixo

em Curitiba

crescimento populacional entre 2000 e 2010 (característica de área

43,09

consolidada)
Bairros em Antonina

13,8

Praia de Shangrí-la e Praia
de Atami em Pontal do

Baixa

Bairros com baixa densidade demográfica, constituem o núcleo urbano de
Antonina

Baixa
10,7

34,11

Bairros com baixa densidade demográfica de residentes e alta densidade de
domicílios de uso ocasional (veraneio)

4,46

Paraná
Bairros em Morretes

6,4

Sede de Guaraqueçaba

6,32

Baixa

Bairros com baixa densidade demográfica, constituem o núcleo urbano de
Morretes

Baixa

Malha urbana da sede de Guaraqueçaba

Fonte: Matinhos – Setores Censitários do Censo IBGE 2010. Curitiba – IPPUC, 2015.

14,4
16,17
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4.2.5 Estimativa da demanda por solo urbanizado segundo hipóteses de adensamento
para projeção tendencial (IPARDES)
As faixas de densidade observadas nas áreas de referência são aplicadas ao incremento
de domicílios entre 2019 e 2035 para a obtenção da área urbanizada necessária para
comportar a demanda por novos domicílios.
São apresentadas no quadro abaixo as hipóteses, segundo altas, médias e baixas
densidades, de área necessária para comportar o incremento de domicílios até 2035,
para a projeção tendencial (IPARDES).
Quadro 92: Área necessária para comportar o incremento de domicílios segundo hipóteses de alta,
média e baixa densidades para projeção tendencial (IPARDES)

Município

Antonina
Guaraqueçaba
Guaratuba
Matinhos
Morretes
Paranaguá
Pontal do Paraná
Litoral

Incremento de
domicílios entre
2019 e 2035
Projeção
Tendencial
934
202
6.773
8.804
299
8.793
6.800
32.605

Área necessária
para comportar
incremento de
domicílios com
densidade alta
40 dom./ ha

Área necessária
para comportar
incremento de
domicílios com
densidade média
20 dom./ ha

Área necessária
para comportar
incremento de
domicílios com
densidade baixa
10 dom./ ha

23
5
169
220
7
220
170
815
Fonte: Os autores.

47
10
339
440
15
440
340
1.630

93
20
677
880
30
879
680
3.261

A demanda por terra destinada ao uso habitacional por ser observada em Paranaguá,
Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Os municípios do Litoral Norte representam
pequena demanda por novas unidades habitacionais.
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Quadro 93: Área necessária adensamento e crescimento da malha urbana segundo hipótese de média
densidade para projeção tendencial (IPARDES)

Município

Antonina
Guaraqueçaba
Morretes
Guaratuba
Matinhos
Pontal do Paraná
Paranaguá
Litoral

Área necessária
para comportar
incremento de
domicílios com
densidade média
20 dom./ ha
47
10
15
339
440
340
440
1.630

Estimativa de
Área necessária
Área necessária
percentual de
para adensamento para expansão da
domicílios
dentro da malha malha urbana para
absorvidos pela
urbana existente
atender ao uso
malha urbana
em 2019
habitacional
existente em 2019
(hectares)
(hectares)
60%
60%
60%
60%
60%
60%
30%

28
6
9
204
264
204
132
846

19
4
6
135
176
136
308
784

Fonte: Os autores.
Quadro 94: Percentuais de área de adensamento de malha urbana e expansão de malha urbana para
projeção tendencial (IPARDES)

Município

Antonina
Guaraqueçaba
Morretes
Guaratuba
Matinhos
Pontal do Paraná
Paranaguá
Litoral

Perímetro
Urbano
Atual do
Município
(hectares)

1.479
455
1.870
5.186
2.579
6.996
10.601
29.166

Malha Urbana
Atual do
Município
(hectares)

Área não
urbanizada do
perímetro
urbano em
2019
(hectares)

675
804
164
291
628
1.242
2.078
3.108
1.712
867
2.139
4.857
4.008
6.593
11.404
17.762
Fonte: Os autores.

Percentual da
área necessária
para
adensamento
dentro da
malha urbana
em relação à
malha urbana
existente em
2019
4,15%
3,70%
1,43%
9,78%
15,43%
9,54%
3,29%
7,42%

Percentual
área
necessária
para expansão
da malha
urbana em
relação a área
não
urbanizada do
perímetro
urbano em
2019
2,32%
1,39%
0,48%
4,36%
20,31%
2,80%
4,67%
4,41%
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Verifica-se que na hipótese de o incremento de domicílios ser materializado em média
densidade (20 domicílios/hectare), observa-se que tanto a área necessária para
absorção de adensamento dentro da malha urbana existente quanto a área necessária
para expansão da malha urbana representam apenas uma pequena fração do perímetro
urbano e da malha urbana existente em 2019, sendo recomendável que os municípios
optem por modelos compactos cidade com adensamento urbano adequado.
A seguir são apresentadas imagens que demonstram graficamente os números
resultantes da estimativa de áreas necessárias para uso habitacional em 2035. Essa
representação gráfica permite a percepção da proporção entre as áreas estimadas para
adensamento urbano e expansão da malha urbana em 2035 em relação à situação
corrente em 2019. É importante ressalvar que as áreas delimitadas não são indicações
de áreas adequadas para expansão e adensamento urbano – são apenas representações
gráficas das áreas resultantes do cálculo demonstrado anteriormente, porém
posicionadas em pontos aleatórios nos municípios. As áreas que serão efetivamente
adensadas ou expandidas serão condicionadas pelo planejamento urbano municipal.
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Figura 61: Estimativa de áreas para expansão e adensamento da malha urbana – Litoral Norte

Fonte: Os autores.
Observação: As áreas demarcadas para expansão urbana e adensamento urbano são apenas
representações gráficas da proporção das áreas que se deseja demonstrar em relação ao perímetro
urbano vigente, não são indicação de áreas adequadas para expansão e adensamento.
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Figura 62: Estimativa de áreas para expansão e adensamento da malha urbana – Litoral Sul

Fonte: Os autores. Observação: As áreas demarcadas para expansão urbana e adensamento urbano são
apenas representações gráficas da proporção das áreas que se deseja demonstrar em relação ao
perímetro urbano vigente, não são indicação de áreas adequadas para expansão e adensamento.
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Figura 63: Estimativa de áreas para expansão e adensamento da malha urbana – Paranaguá

Fonte: Os autores.
Observação: As áreas demarcadas para expansão urbana e adensamento urbano são apenas
representações gráficas da proporção das áreas que se deseja demonstrar em relação ao perímetro
urbano vigente, não são indicação de áreas adequadas para expansão e adensamento.

4.2.6 Estimativa da demanda por solo urbanizado segundo hipóteses de adensamento
para projeção ajustada (PDS_Litoral)
Comparativamente à projeção tendencial apresentada no item anterior, aqui são
apresentadas no quadro abaixo as hipóteses, segundo altas, médias e baixas
densidades, de área necessária para comportar o incremento de domicílios até 2035,
para a projeção ajustada (PDS_Litoral). As maiores demandas ocorrem em Paranaguá e
nos municípios do Litoral Sul, sendo o Litoral Norte menos pressionado.
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Quadro 95: Área necessária para comportar o incremento de domicílios segundo hipóteses de alta,
média e baixa densidades para projeção ajustada (PDS_Litoral)

Município

Antonina
Guaraqueçaba
Guaratuba
Matinhos
Morretes
Paranaguá
Pontal do Paraná
Litoral

Incremento de
domicílios entre
2019 e 2035
Proposta PDS

540
190
7.638
8.085
66
16.358
9.884
42.762

Área necessária
para comportar
incremento de
domicílios com
densidade alta
40 dom./ ha

Área necessária
para comportar
incremento de
domicílios com
densidade média
20 dom./ ha

Área necessária
para comportar
incremento de
domicílios com
densidade baixa
10 dom./ ha

14
5
191
202
2
409
247
1.069
Fonte: Os autores.

27
10
382
404
3
818
494
2.138

54
19
764
808
7
1.636
988
4.276

Quadro 96: Área necessária adensamento e crescimento da malha urbana segundo hipótese de média
densidade para projeção ajustada (PDS_Litoral)

Município

Antonina
Guaraqueçaba
Morretes
Guaratuba
Matinhos
Pontal do Paraná
Paranaguá
Litoral

Área necessária
para comportar
incremento de
domicílios com
densidade média
20 dom./ ha
27
10
3
382
404
494
818
2.138

Estimativa de
Área necessária
Área necessária
percentual de
para adensamento para expansão da
domicílios
dentro da malha malha urbana para
absorvidos pela
urbana existente
atender ao uso
malha urbana
em 2019
habitacional
existente em 2019
(hectares)
(hectares)
60%
60%
60%
60%
60%
60%
30%
Fonte: Os autores.

16
6
2
229
243
297
245
1037

11
4
1
153
162
198
573
1101
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Quadro 97: Percentuais de área de adensamento de malha urbana e expansão de malha urbana para
projeção ajustada (PDS_Litoral)
Percentual da
área
necessária
Percentual da
para
malha urbana expansão da
existente em malha urbana
2019 que
em relação a
necessitará de
área não
adensamento
urbanizada
do perímetro
urbano em
2019
2,40%
1,34%

Município

Perímetro
Urbano Atual
do Município
(hectares)

Malha Urbana
Atual do
Município
(hectares)

Área não
urbanizada do
perímetro
urbano em
2019 (hectares)

Antonina

1.479

675

804

455

164

291

3,48%

1,31%

Morretes

1.870

628

1.242

0,32%

0,11%

Guaratuba

5.186

2.078

3.108

11,03%

4,92%

Matinhos

2.579

1.712

867

14,17%

18,65%

Pontal do Paraná

6.996

2.139

4.857

13,86%

4,07%

Paranaguá

10.601

4.008

6.593

6,12%

8,68%

Litoral

29.166

11.404

17.762

9,10%

6,20%

Guaraqueçaba

Fonte: Os autores.

Da mesma forma como na projeção tendencial, em relação à projeção ajustada
(PDS_Litoral) verifica-se que na hipótese de o incremento de domicílios ser
materializado em média densidade (20 domicílios/hectare), observa-se que tanto a área
necessária para absorção de adensamento dentro da malha urbana existente quanto a
área necessária para expansão da malha urbana representam apenas uma pequena
fração do perímetro urbano e da malha urbana existente em 2019. A projeção
demográfica ajustada (PDS_Litoral) não justifica, portanto, significativa expansão da
malha urbana dos municípios, sendo recomendável que os municípios optem por
modelos compactos de adensamento urbano.
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A seguir são apresentadas imagens que demonstram graficamente os números
resultantes da estimativa de áreas necessárias para uso habitacional em 2035. Essa
representação gráfica permite a percepção da proporção entre as áreas estimadas para
adensamento urbano e expansão da malha urbana em 2035 em relação à situação
corrente em 2019. É importante ressalvar que as áreas delimitadas não são indicações
de áreas adequadas para expansão e adensamento urbano – são apenas representações
gráficas das áreas resultantes do cálculo demonstrado anteriormente, porém
posicionadas em pontos aleatórios nos municípios. As áreas que serão efetivamente
adensadas ou expandidas serão condicionadas pelo planejamento urbano municipal.
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Figura 64: Estimativa de áreas para expansão e adensamento da malha urbana – Litoral Norte

Fonte: Os autores.
Observação: As áreas demarcadas para expansão urbana e adensamento urbano são apenas
representações gráficas da proporção das áreas que se deseja demonstrar em relação ao perímetro
urbano vigente, não são indicação de áreas adequadas para expansão e adensamento.
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Figura 65: Estimativa de áreas para expansão e adensamento da malha urbana – Litoral Sul

Fonte: Os autores. Observação: As áreas demarcadas para expansão urbana e adensamento urbano são
apenas representações gráficas da proporção das áreas que se deseja demonstrar em relação ao
perímetro urbano vigente, não são indicação de áreas adequadas para expansão e adensamento.
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Figura 66: Estimativa de áreas para expansão e adensamento da malha urbana – Paranaguá

Fonte: Os autores.
Observação: As áreas demarcadas para expansão urbana e adensamento urbano são apenas
representações gráficas da proporção das áreas que se deseja demonstrar em relação ao perímetro
urbano vigente, não são indicação de áreas adequadas para expansão e adensamento.

4.2.7 Considerações
A partir da estimativa efetuada, tanto para a projeção demográfica tendencial
(IPARDES), quanto para a projeção demográfica ajustada (PDS_Litoral), é possível traçar
algumas considerações sobre a demanda de áreas destinadas ao uso habitacional até
2035:
 Os municípios do Litoral Norte (Morretes, Antonina e Guaraqueçaba) terão
crescimento demográfico inexpressivo até 2035, segundo ambas as projeções o que se reflete na inexpressiva demanda por futuras áreas urbanizadas.
Recomenda-se que os municípios, na ocasião de revisão de seus planos
diretores, avaliem uma possível redução de seus perímetros urbanos, de forma
a permitir ao poder público municipal concentrar seus recursos na implantação
de infraestrutura e equipamentos nas malhas urbanas já existentes no território.
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 Os municípios do Litoral Sul (Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná) possuem
restrições legais e ambientais à urbanização nas áreas inseridas em Unidades de
Conservação de Proteção Integral e/ou Zonas de Amortecimento de Unidades
de Conservação de Proteção Integral (conforme mencionado no item 3.9
Aspectos Legais). Mesmo considerando tais restrições, Pontal do Paraná dispõe
de áreas suficientes tanto para a expansão urbana quanto para adensamento
urbano, sendo recomendada a redução de seu perímetro urbano. Já em
Matinhos observa-se uma necessidade de ampliação do perímetro urbano, de
modo a equilibrar a oferta e demanda por terra urbanizável. Guaratuba tem
grande parte de seu perímetro urbano na APA de Guaratuba, o que torna
imprescindível a necessidade de estabelecer um acordo entre município e órgão
gestor da Unidade de Conservação sobre como conduzir a expansão da malha
urbana do município.
 Paranaguá possui restrições legais e ambientais à urbanização nas áreas inseridas
em Unidade de Conservação de Proteção Integral e Zona de Amortecimento de
Unidades de Conservação de Proteção Integral (conforme mencionado no item
3.9 Aspectos Legais). A necessidade de zonas para usos específicos voltados à
atividade portuária e industrial provavelmente ocasionará a expansão da malha
urbana em direção à Alexandra. Recomenda-se que o poder público municipal
estabeleça, por ocasião da revisão de seu plano diretor municipal, diretrizes para
a expansão urbana e adensamento urbano desejados.
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4.3 A ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO GUARAGUAÇU E SUA ZONA DE AMORTECIMENTO
FRENTE À ZONA DE DESENVOLVIMENTO DIFERENCIADO
A Estação Ecológica de Guaraguaçu (EEG) é uma Unidade de Conservação (UC) Estadual
de proteção integral criada pelo Decreto Estadual no 1.230 de 27 de marco de 1992,
com área total de 1.150ha. Localiza‐se na planície costeira paranaense, no município de
Paranaguá́, e constitui-se em um dos últimos remanescentes bem preservados da
Floresta Atlântica nesta região.
Em relação ao art. 7º, a UC é enquadrada na categoria I como unidade de “Proteção
Integral”, com o objetivo “preservar a natureza, sendo admitida apenas a proteção
integral dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei”.
Pelo art. 8º está categorizada como “Estação Ecológica”, que tem por objetivo, previsto
no art. 9º da referida Lei “a preservação da natureza e a realização de pesquisas
científicas”.
§ 4º Na Estação Ecológica só́ podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso
de:
I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados;
II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica;
III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas;
IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele
causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos
ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por cento da extensão
total da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares.
Em relação a seu entorno imediato a EEG deve, de acordo com o art. 25º desta Lei,
estabelecer uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos
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para garantir a funcionalidade dos ecossistemas e a proteção do delicado equilíbrio
ecológico do que depende a conservação da biodiversidade e dos serviços
ecossistêmicos que fornece a EEG.
De acordo com seu § 1º “o órgão responsável pela administração da unidade
estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da
zona de amortecimento (ZA) e dos corredores ecológicos”.
O Plano de Manejo da EEG, publicado no 2006 é um documento rigoroso de alta
qualidade científica e técnica que inclui diversos elementos que demonstram a
importância ecológica e a relevância da EEG tanto no contexto estadual quanto regional,
para a preservação de ambientes e paisagens que trazem significância e definem o
caráter único do litoral paranaense. Além disso, a EEG e sua zona de amortecimento são
muito importantes para a preservação de um dos ecossistemas mais ameaçados do
planeta.
Na elaboração do Plano de Manejo participaram até nove autoridades e mais de
cinquenta profissionais de diversos âmbitos, incluindo os coordenadores e especialistas
em meio físico, biótico, socioeconômico, de gestão florestal e dos recursos naturais, e
de administração e gestão da unidade.
Validado por instituições como a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o
IAP, o programa Pró-Atlântica, e a SPVS, o Plano de Manejo realiza um estudo detalhado
e profundo dos valores mais importantes desta UC para o futuro do litoral paranaense
e a preservação dos ecossistemas ameaçados ligados à grande reserva da Mata
Atlântica, que abriga uma extraordinária biodiversidade e supõe uma importante fonte
de riqueza e desenvolvimento para as populações costeiras do estado do Paraná.
Portanto, a seguir incluímos algumas informações de interesse que apoiam a proposta
do macrozoneamento para a Zona de Amortecimento da Estação Ecológica do
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Guaraguaçu, baseados nas informações técnicas e científicas incluídas no plano de
gestão da Estação e na opinião de especialistas com os quais a equipe teve a
oportunidade de conversar ao longo da coleta de informações para a contextualização
do PDS_Litoral.
4.3.1 Elementos de singularidade da ESEC e importância para a preservação da
biodiversidade da Mata Atlântica
Os ambientes estuarinos, caracterizados por serem locais de transição entre as águas
continentais e marinhas, apresentam diversidade faunística elevada. Ao longo da costa
brasileira, destacam‐se os chamados “complexos estuarinos” que são vastas regiões que
apresentam um conjunto de hábitats ideal para diversas espécies de animais.
A EEG está situada na bacia hidrográfica do rio Guaraguaçu, um rio que nasce na planície
litorânea e não possui afluentes significativos. Dentro da EEG, os corpos hídricos mais
representativos são as poças e áreas periodicamente alagadas pelas chuvas ou pelo rio
Guaraguaçu.
Na planície, os rios provenientes da Serra do Mar assumem condições claramente
meândricas, sendo o leito esculpido na base de sedimentos finos ali depositados,
conformando uma paisagem única de excepcional beleza cênica que oferece diversas
oportunidades de desenvolvimento sustentável ligado a conservação.
Neste trecho os rios sofrem grande influência de fluxos e refluxos das marés, os quais
modificam diariamente as condições físicas e químicas dos corpos d’água, a exemplo
dos rios Guaraguaçu e Pequeno. A fauna de peixes ali presente é composta por espécies
resistentes à condições eurialinas. Essas condições particulares dependem da
manutenção do complexo entremeado de relações ecológicas que se alteradas,
poderiam ter consequências imprevisíveis sobre espécies importantes para a
subsistência das comunidades tradicionais litorâneas.
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Os corpos d’água encontrados no interior das formações vegetais da EEG (florestas de
planície, caxetais, restingas e manguezais), são margeados sempre por uma vegetação
ribeirinha, principalmente herbácea. Esses ecossistemas ameaçados protegem a região
costeira frente aos riscos derivados das mudanças climáticas, além de ajudar a manter
a qualidade do ar e da água e prevenir problemas de assoreamento das áreas estuarinas,
entre outros serviços ecossistêmicos importantes para a vida e a saúde dos moradores
do litoral.
A análise dos estudos realizados na EEG para a elaboração de seu Plano de Manejo de
2002 e os dados obtidos para sua atualização, mostram que a UC é extremamente
significante para fins de conservação na categoria de manejo que lhe é conferida sob os
seguintes aspectos:


é a única UC estadual de proteção integral que abriga formações da Floresta
Ombrófila Densa de Terras Baixas em alto nível de conservação;



situa‐se próxima a outras quatro áreas protegidas, estabelecendo uma eficiente
conectividade com pelo menos três delas;



para os ecossistemas do litoral paranaense, a EEG apresenta uma significativa
importância na conservação da biodiversidade, abrigando três espécies de
plantas, duas espécies de crustáceo decápoda, uma de peixe, três anfíbios e 13
répteis, incluindo o jacaré‐de‐papo‐amarelo e os quelônios marinhos, onze
espécies de aves e 23 de mamíferos de interesse para conservação;



mantém sítios reprodutivos para espécies criticamente ameaçadas como o
bicudinho-do-brejo Stymphalornis acutirostris e o papagaio-de-cara-roxa
Amazona brasilensis;



possui importantes áreas de parada de aves migratórias; e



possui dois sambaquis em seus limites e outros em Zona de Amortecimento.
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A diversidade de espécies consideradas para a EEG não tem sua origem apenas dentro
dos próprios limites desta UC, mas também em face à existência de uma grande
extensão florestal presente em áreas vizinhas e outros ambientes naturais associados,
ainda encontrados na planície litorânea paranaense.
Isto pode ser exemplificado por observações feitas no estudo sobre a comunidade de
mamíferos da EEG onde aqueles de médio e grande porte freqüentam as diferentes
unidades de paisagem, ultrapassando os limites da área para o entorno.
Foram registradas 23 táxons de interesse para a conservação na EEG. Este número
representa 15% (152) dos mamíferos do Paraná, considerando a lista de Lange e
Jablonski (1981) (apud SEMA/IAP, 2006). No Paraná, a lista de espécies ameaçadas de
extinção de Margarido (Margarido 1995, apud SEMA/IAP, 2006) registra 21 táxons.
Os Carnivora são os mais ameaçados na EEG. Se considerarmos a lista vermelha de
espécies ameaçadas de extinção do Estado, há dez espécies de Carnivora ameaçadas,
sendo que destas o cachorro-vinagre Speothos venaticus é considerado extinto para o
Estado (Miretzki e Quadros, 1998, apud SEMA/IAP, 2006) e a ariranha é conhecida
somente para a região noroeste, no rio Paraná (Quadros et al., apud SEMA/IAP, 2006).
O Plano de Manejo (SEMA/IAP, 2006) apontava que na EEG os Carnivora iriam encontrar
problemas de conservação a longo prazo, uma vez que havia várias pressões antrópicas
sobre a área, que ainda hoje persistem, especialmente supressão da vegetação do
entorno, caça e especulação imobiliária. Entre as espécies com rango de distribuição na
área de EEG se encontram a onça-parda (Puma concolor), o gato‐maracajá (L. wiedii) e
o gato-mourisco (Herpailurus yaguarondi).
Outra fonte de risco para a fauna da EEG é o trânsito das espécies da planície para a
região da Serra do Mar, uma vez que há uma rodovia (PR‐407) onde os animais são
atropelados. Esta barreira é mais impactante para certas espécies uma vez que estas
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utilizam áreas de vida maior do que os outros grupos, circulando entre a planície e a
serra. A construção e requalificação de novas vias de transporte no entorno da EEG
agrava os riscos, especialmente para os mamíferos.
Em relação à avifauna, a EEG se caracteriza como uma área de relevante importância
para a preservação desse grupo da planície litorânea paranaense. Foi listada a
ocorrência de 338 espécies de aves, destacando‐se espécies ameaçadas (algumas em
situação bastante crítica), raras, vulneráveis e pouco comuns, além de migratórias e
endêmicas da Floresta Atlântica. A heterogeneidade de ambientes presenciada em toda
a área é um dos fatores que condiciona tal riqueza. Até 88 espécies de avifauna
endêmicas da Mata Atlântica podem ser encontradas na EEG.
Com relação à fauna de macroinvertebrados bentônicos estuarinos, mais
especificamente à carcinofauna, pode‐se mencionar que a área da EEG apresenta
grande diversidade e se enquadra no perfil de um ambiente estuarino. Os elementos
mais representativos são as espécies de camarões‐de‐água-doce e de caranguejos,
podendo-se citar alguns pontos específicos de grande importância para estas espécies
na EEG, como a região de manguezal onde foram registradas espécies da carcinofauna
restritas a esse tipo de ambiente, tais como Uça spp. e Macrobrachium acanthurus.
Somando‐se as espécies de agua doce e marinhas coletadas durante o diagnóstico, 20
espécies de ictiofauna foram listadas para a EEG e entorno. Duas espécies registradas
devem ser mencionadas como de grande importância por se tratarem de registros
bastante eventuais e com biologia pouco conhecida, são elas Cynolebias aff.
aureogutattus e Corydoras macropterus.
A alta pluviosidade aliada ao relevo relativamente plano da EEG propicia na floresta de
planície e na restinga a formação de uma grande quantidade de ambientes adequados
ao desenvolvimento de anfíbios anuros como poças temporárias decorrentes de chuvas
e do transbordamento de rios . Dentre as 26 espécies de anfíbios listadas para a EEG, 18
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tem ocorrência restrita (DR) ao Domínio Florestal Atlântico e apenas Physalaemus
spinigerus tem sua distribuição limitada às áreas baixas (restinga e floresta de planície)
entre Iguape‐SP e Paranaguá.
Com relação aos répteis, o status de conservação de 13 das 38 espécies consideradas no
inventário do Plano de Manejo da EEG tem algum grau de risco de extinção.
Os Cetacea também estão representados na EEG. Das 28 espécies presentes no litoral
do Paraná, foram registradas para a EEG o tucuxi (Sotalia fluviatilis) e o boto (Tursiops
truncatus). Estes cetáceos utilizam os rios Guaraguaçu e Pequeno em suas atividades de
forrageamento. Durante os trabalhos de campo realizados para o Plano de Manejo, a
equipe técnica de meio biótico conseguira visualizar um grupo de cinco botos (Tursiops
truncatus) em atividade de pesca, interagindo com um bando de tesoureiros (Fregata
magnificens) no rio Guaraguaçu, próximo a Ilha da Volta Seca. É bem conhecida a
interação de espécies de golfinhos com pescadores no litoral sul de São Paulo, litoral
norte do Paraná e litoral de Santa Catarina.
Somado à riqueza de flora e fauna presente, a existência de elementos de alta
importância para o patrimônio cultural, material e imaterial protegido pela EEG é
evidenciada por dois sambaquis dispostos ao longo do rio Pequeno, em terras da EEG.
Os sambaquis são importantes registros da ocupação indígena da planície litorânea,
reforçando a representatividade da EEG neste contexto histórico.

4.3.2 Sobre a importância da zona de amortecimento e entorno da EEG
Como apontado no Plano de Manejo (SEMA/IAP, 2006), a área da EEG é insuficiente para
manter as populações de plantas e animais que nela habitam ou dela se utilizam,
considerando‐se as necessidades básicas de sobrevivência das diferentes espécies e dos
padrões genéticos que regem a manutenção de suas populações. Além disso, existiriam
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em seu entorno áreas com condições mais promissoras para conservação de
determinados grupos, a exemplo da ictiofauna dulcícola.
Dentro deste contexto, um possível isolamento da Estação (tornando‐se uma ilha de
floresta rodeada por ambientes antropizados), representaria uma perda da diversidade,
com a redução de populações e a extinção de várias espécies.
Em relação à avifauna, dentre as espécies que mais sofrem com a redução dos espaços
naturais pode‐se citar as de maior porte, como os grandes gaviões, que necessitam de
um território mais amplo para forrageamento, a exemplo do gavião-pega-macaco
(Spizaetus tyrannus) e do gavião-pombo-pequeno (Leucopternis lacernulata). Além
destes, pode‐se citar algumas aves cinegéticas, como o macuco (Tinamus solitarius) e o
jaó-do-litoral (Crypturellus noctivagus). Também fazem parte desta classe, os frugívoros
que vivem nas copas das árvores, citando os tucanos (Ramphastus spp.), e algumas
espécies que habitam o estrato inferior e o solo da floresta, como representantes das
famílias Formicariidae, consideradas por Sick (1997) (apud SEMA/IAP, 2006) como mais
colonizadoras de ambientes alterados.
A derrubada da mata mais avançada com árvores de grande porte, tende a provocar a
redução de locais de nidificação de espécies que necessitam de ocos para a construção
do ninho, como certos pica-paus (ex. pica-pau-rei Campephilus robustus). A falta de
madeira em decomposição, recurso primordial para alimentação e construção do ninho,
promove seu desaparecimento.
Outras espécies não encontram em uma área limitada, a quantidade adequada de
machos e fêmeas necessários para desenvolver seus processos reprodutivos, mantendo
uma população geneticamente viável.
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Isto pode ser exemplificado através do pavó Pyroderus scutatus, da qual Sick (1997)
(apud SEMA/IAP, 2006) comenta que em populações com poucos indivíduos, alguns
acabam se perdendo na procura malograda por mais companheiros.
No que se refere à conservação dos mamíferos, a área da EEG, com 1.150 ha não é
suficiente para a manutenção de determinadas espécies, especialmente os carnívoros.
Neste sentido, as áreas do entorno devem ser consideradas como uma extensão da UC,
fornecendo importantes recursos para as diferentes populações. A continuidade das
áreas deve ser mantida, com a finalidade de conservação a longo prazo.
Atualmente, a EEG corre o risco de isolamento, tendo em vista o crescente aumento da
urbanização e industrialização no litoral e de outras atividades antrópicas ocorrentes no
entorno. Por esta razão, cresce em importância toda ação que vise a proteção das áreas
limítrofes mais íntegras, além da recuperação das mais degradadas, de forma a se
manter maiores extensões florestais que ofereçam suporte para a manutenção da
diversidade faunística regional.

4.3.3 Impacto potencial da mudança de solo proposta no ZEE
O ZEE determina a área que conecta a porção urbana de Paranaguá ao balneário de
Pontal do Sul, margeando as rodovias PR 407 e PR 412 como ZDD (Zona de
Desenvolvimento Diferenciado). O ZEE justifica a criação dessa zona na existência de um
cenário atual de “alteração e degradação dos ambientes naturais em função da forte
pressão antrópica”, e o “aumento dos conflitos ambientais e sociais”. No entanto, há
que se avaliar a possibilidade de se aumentar ainda mais o risco e vulnerabilidade desses
territórios ao promover mais desenvolvimento numa área de extrema fragilidade e
importância ecológica para a proteção dos recursos hídricos e os valores mencionados.
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Os especialistas que participaram na elaboração do ZEE-Litoral, mencionam que dezenas
de espécies marinhas e estuarinas adentram a planície do rio Guaraguaçu para se
reproduzirem. Desta forma, o comprometimento dessa região afetaria a biodiversidade
aquática, incluindo muitas espécies de interesse comercial. Além disso, é importante
salientar que o ZEE-Litoral estabelece as nascentes da bacia do rio Guaraguaçu como
sendo a mais extensa área de manancial do litoral do Paraná, fonte de abastecimento
dos municípios de Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos, que juntos somam 72% da
população litorânea, sem contabilizar a população flutuante, que é expressivamente
ampliada, especialmente, nos dois últimos municípios no período de verão.
Uma possível alteração do uso e ocupação do solo, comportando a mudança da
vegetação e a paisagem, e a perda de áreas que atuam como corredores de
biodiversidade, aumentaria o risco de poluição do solo e da água, a impermeabilização
de áreas de recarga e áreas com risco de enchentes, importantes para proteção da bacia
e do estuário, a degradação da paisagem e o aumento do ruído e das partículas em
suspensão afetando a espécies de avifauna, particularmente, numa área de extrema
importância para essas espécies.

4.3.4 Elementos Usos compatíveis e sustentáveis para a baía do Guaraguaçu e
alternativas de desenvolvimento baseadas na “produção de natureza”
Dentre os programas de manejo previstos no Plano de Manejo da EEG para a ZA, se
encontram:


Aumento do conhecimento sobre a flora e a fauna da EEG e de sua ZA, em
relação à sua estrutura e dinâmica populacionais, hábitats e hábitos.

384



Monitorar e avaliar o uso e a ocupação do solo da ZA, com base no Projeto
Diagnóstico da ZA para ter uma melhor compreensão acerca dos impactos
negativos de atividades humanas sobre a biota da EEG e de sua ZA.



Monitorar os impactos da PR-407 sobre a fauna



Aumento do conhecimento sobre o meio físico da EEG e de sua ZA e de suas
relações com a biota.



Monitorar a qualidade da água dos rios Guaraguaçú e Pequeno.



Avaliar, licenciar e acompanhar os “pesque‐e‐pagues” da ZA com a finalizade de
eliminar os riscos de contaminação biológica dos corpos hídricos da ZA pelos
pesque‐e‐pagues da região.

Todas as ações propostas são orientadas a frear ou mitigar os impactos das atividades
humanas que colocam em risco a conservação dos recursos naturais da EEG e a melhorar
a conectividade da EEG com seu entorno evitando ou corrigindo os impactos que
causam fragmentação.
Atualmente existem outras alternativas de uso para a ZA da EEG mais compatíveis com
esses objetivos e com o valor natural da bacia e da zona estuarina, que podem ajudar a
gerar benefícios para todos os moradores do entorno, contribuindo a desconcentrar a
riqueza e melhorar o equilíbrio no acesso a novas oportunidades de desenvolvimento
da região além do tradicional modelo exportador de recursos. O potencial da região para
oferecer outros tipos de produção baseada na conservação dos recursos naturais é
enorme e tem sido já reconhecida internacionalmente.
Junto com a Amazônia, a Mata Atlântica foi uma das grandes paisagens de floresta
tropical da América do Sul. O que o torna tão importante para a biodiversidade é a
quantidade de espécies endêmicas que abriga e seu alto nível de ameaça.
Como resultado do processo de colonização histórica da região, estima-se que menos
de 15% da área original deste grande ecossistema florestal é preservado. Por outro lado,
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devido ao seu isolamento biogeográfico em relação à floresta amazônica, a Mata
Atlântica possui uma combinação de alta diversidade biológica de florestas tropicais
com taxas de endemismo semelhantes às de uma grande ilha: 40% de suas plantas
vasculares e 16-60 % de seus vertebrados superiores são exclusivos dessa região. Entre
eles, mais de dois terços de seus primatas são endêmicos.
Em 2017, a Fundação Sociedade de Pesquisa na Vida Selvagem e Educação Ambiental
(SPVS) convidou ao biólogo e cientista Ignacio Jiménez, colaborador da fundação The
Conservation Land Trust (CLT) para visitar a área da Mata Atlântica localizada no litoral
do Paraná.
As descobertas durante a visita, segundo as mesmas palavras de Jimenez, foram
“motivadoras e desanimadoras”. A área tem um potencial incrível para “produzir
natureza”, sendo o grande reservatório da Mata Atlântica para o mundo e um potencial
destino global de turismo na natureza conformado por mais de um milhão de hectares
de floresta combinados com áreas de floresta de araucária, manguezais, uma grande
baía protegida e vegetação costeira.
As inúmeras áreas protegidas que possui a área (até 44 Unidades de Conservação
somente na região litorânea), incluindo parques nacionais e estaduais e reservas
privadas, algumas com valores únicos no mundo como a presença, no Parque Nacional
do Superagui, da única população conhecida do recentemente descoberto mico-leãopreto (Leontopithecus caissara).
Além disso, a área possui valiosos recursos culturais únicos, aldeias pitorescas e uma
tradição de turismo estabelecido, com dezenas de milhares de visitantes por ano que
segundo as projeções para 2035 apresentadas no PDS_Litoral, mostra uma tendência ao
aumento.
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No entanto, a sociedade local ainda ignora o potencial da região para gerar riqueza a
partir de seus valores naturais. O turismo existente está desconectado da ideia de áreas
protegidas e se concentra na gastronomia, na festa e na praia, desconsiderando o
atrativo potencial da vida selvagem e a qualidade das trilhas e de outras atividades
recreativas pelas paisagens naturais.
Em geral, como mencionado por Jiménez em seu livro " Produção de Natureza: Parques,
Rewilding e Desenvolvimento local" (Jiménez Pérez, 2018), os parques nacionais no
Brasil têm um apoio popular muito baixo, e são vistos como empecilhos para o
desenvolvimento da região.
Resultado do trabalho de colaboração de Ignacio Jiménez com a SPVS, foi vista a
necessidade de conectar explicitamente os parques e reservas da região com as
necessidades de desenvolvimento das comunidades locais e do estado do Paraná. A
lógica usada até agora era que essas reservas deveriam ser conservadas em prol da
biodiversidade e do cumprimento das leis ambientais. Mas essa estratégia não parece
responder aos principais valores e preocupações da sociedade nos níveis local, estadual
e nacional. Os cidadãos parecem não ver a vantagem de investir recursos e, ao mesmo
tempo, limitarem os usos (com o conflito que isso sempre implica) em parques e
reservas.
A agenda de conservação está ainda amplamente desconectada das preocupações e
decisões políticas da região. Os conservacionistas se concentram principalmente em
análises e estudos, planos de corredores biológicos e novas áreas protegidas, parece que
até hoje não tinham dedicado esforço suficiente para explicar de maneira abrangente e
eficaz as vantagens concretas associadas a uma Mata Atlântica bem preservada.
Considerando as oportunidades emergentes de uma parte da sociedade que mais e mais
valoriza positivamente o contato com paisagens naturais e selvagens, e a procura de
experiências de contato com a cultura local dos lugares que visita, nossa proposta para
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a área de amortecimento da EEG é uma aposta pelo fomento da recuperação das áreas
degradadas e a proteção das áreas melhor preservadas de florestas nativas em diferente
grau de regeneração. Através de investimentos públicos e privados que se beneficiem
do atrativo da região, é possível aumentar o valor do entorno da EEG para o fomento do
ecoturismo, a educação ambiental e o aproveitamento tradicional dos recursos naturais,
contribuído a preservar e estimular a produção de natureza como um autêntico valor de
capital natural para um desenvolvimento mais sustentável e socialmente equilibrado do
litoral do Paraná.
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