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3.5 PADRÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Diante da amplitude do território conservado e sujeito a restrições ambientais no Litoral 

do Paraná, é importante que as áreas que sustentam as atividades humanas sejam 

utilizadas adequadamente, objetivando a otimização de recursos naturais e 

econômicos. Segundo o Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral as “terras 

ocupadas com agropecuária e cidades balnearias, portuárias e 

turísticas/históricas/culturais representam 4,98% do total” (ITCG, 2016, p.320).  

Considerada essa realidade, o presente capítulo tem como objetivo contextualizar os 

padrões de uso e ocupação do solo no Litoral do Paraná, inicialmente considerando a 

evolução da legislação estadual de uso e ocupação do solo com foco no 

Macrozoneamento regional.  

Em seguida, são apresentados os padrões de uso e ocupação do solo em áreas rurais, 

cujo conteúdo é focado na identificação das áreas rurais antropizadas, que não foram 

objeto de classificação no Zoneamento Ecológico-Econômico. 

A análise mais extensa e detalhada trata padrões de uso e ocupação do solo em áreas 

urbanas, realizada a partir da caracterização da urbanização nos diferentes grupos de 

município litorâneos – Litoral Norte, Município-polo e Litoral Sul. Inicialmente são 

apresentados os aspectos gerais dos planos diretores vigentes e legislação de uso e 

ocupação do solo municipal, que considera também os Decretos Estaduais que 

regulamentam o Zoneamento em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Em seguida, 

são analisados os principais padrões de uso do solo urbano normatizados e efetivados 

sobre o território. Os padrões de ocupação do solo se desdobram em análises com 

importantes cruzamentos de informações: (i) perímetros urbanos, malhas urbanas e 

sobreposições de unidades de conservação; (ii) evolução recente da ocupação do solo 

urbano; (iii) padrões de verticalização e densidade urbana atual e futura; e (iv) vazios 

urbanos e áreas subutilizadas. O último item analisa a compatibilidade de usos e 

ocupação do solo entre municípios limítrofes e áreas urbanas contíguas. 
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A análise das diversas formas de ocupação irregular no Litoral é apresentada de forma 

consolidada no capítulo 3.6 – Questões fundiárias. 

Reitera-se que o PDS Litoral é um Plano Regional, cujas análises enfocam questões de 

relevância intermunicipal. As especificidades e questões pertinentes à escala local ou 

municipal são e devem manter-se objeto de estudo de planos participativos municipais 

e projetos urbanos na escala dos bairros. A partir da delimitação desse recorte, a análise 

lança-se sobre a escala municipal tão somente para contextualizar as sobreposições 

existentes entre Zoneamentos municipais, perímetros urbanos, regulamentações 

estaduais e crescimento demográfico sobre áreas urbanas – visto caracterizarem um dos 

principais desafios da gestão territorial no Litoral do Paraná.  

Os procedimentos metodológicos adotados são descritos em cada item específico. 

 

3.5.1 Evolução da Legislação Estadual de Uso e Ocupação do Solo 

O Estado do Paraná tem tradição de quase quarenta anos no estabelecimento de 

parâmetros legais de uso e ocupação do solo para o Litoral. A evolução desses marcos 

legais acompanhou duas vertentes: (i) Macrozoneamento regional e (ii) Zoneamento de 

áreas urbanas (essa última é analisada posteriormente, no item 3.5.4 Aspectos gerais 

dos Planos Diretores vigentes e legislação de uso e ocupação do solo urbano). 

O Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná está inserido na 

primeira vertente, visto que resultará, em etapa posterior do Plano, em um 

Macrozoneamento Regional, que terá como base os marcos legais precedentes. 

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.  
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Figura 1:  Macrozoneamento do Litoral estabelecido pelo Decreto Estadual no 5.040/1989 

 

Fonte: PARANACIDADE (2018). 

Recentemente, os Decretos Estaduais no 4.996/2016 e 5.793/2016 regulamentaram o 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral (ZEE Litoral), fruto de extenso de 

diagnóstico e prognóstico internos às Secretarias e Instituições Estaduais. A intenção 

para o PDS Litoral é dar continuidade e complementariedade ao ZEE Litoral. O 

detalhamento dos aspectos jurídicos do ZEE Litoral encontra-se no capítulo 7.1 –

Arcabouço legal. 
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O ZEE 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: é a menor de todas as Zonas, 

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: é a segunda menor Zona, correspondendo 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. O ZEE não regulamenta parâmetros de uso e ocupação do solo urbano, e 

orienta os Planos Diretores a serem desenvolvidos e aplicados em consonância com 

suas diretrizes. 
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3.5.2 Padrões de uso e ocupação do solo em áreas rurais 

Oitenta e três por cento do território do Litoral do Paraná é delimitado em Unidades de 

Conservação, tornando a proteção ambiental a principal tipologia de uso do solo rural. 

Já as atividades produtivas em áreas rurais estão concentradas: 

 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 Litoral); e  

 Em Morretes, ao longo das rodovias BR-277, PR-411 e PR-408. 

Algumas áreas com atividades produtivas em áreas rurais coincidem com territórios 

delimitados em Unidades de Conservação, ou seja, estão sujeitas às regulamentações 

de seus planos de manejo. Também nesse sentido, a regularização fundiária é uma 

questão a ser sanada em alguns casos (conforme detalhado no Volume 3 – Aspectos 

Ambientais).  Durante as oficinas e audiências públicas já realizadas, houve diversos 

apontamentos feitos pela população de Guaratuba, Matinhos e Guaraqueçaba, para a 

necessidade de adequação dos acessos rodoviários às localidades rurais, além de relatos 

de produtores rurais corriqueiramente encontrando conflitos com ICMBio e IAP, 

gestores das Unidades de Conservação Federais e Estaduais. 

Confrontando a cartografia elaborada para a delimitação das atividades produtivas em 

áreas rurais e o Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral, percebe-se que essas 

extrapolam a área demarcada como Zona de Desenvolvimento das Terras Ocupadas, e 

que a Zona Protegida por Legislação Específica é mais ampla que a real ocupação 

produtiva do solo rural. 
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3.5.3 Padrões de uso e ocupação do solo em áreas urbanas 

3.5.3.1 Caracterização da urbanização nos municípios do Litoral do Paraná 

O Litoral do Paraná pode ser contextualizado como uma microrregião composta por 

uma diversidade de elementos que se apresentam sobre este território de forma 

desigual ou heterogênea. Tendo em vista essa realidade, que é apresentada em detalhe 

no capítulo 3.1 – Demografia e Fluxos Migratórios, a contextualização dos padrões de 

uso e ocupação do solo em áreas urbanas se beneficia imensamente de uma imediata 

apresentação do agrupamento entre municípios, com características comuns: 

 Municípios do Litoral Norte: Antonina, Guaraqueçaba e Morretes; 

 Município-polo: Paranaguá; 

 Municípios do Litoral Sul: Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. 

A distribuição populacional no território (Figura 2 e Figura 3), caracteriza-se pela ampla 

concentração populacional no Município-polo: mais da metade da população do Litoral 

reside em Paranaguá, concentrada nos 13% do território que este município representa 

em relação à totalidade da extensão territorial da microrregião do Litoral paranaense. 

Em seguida, observa-se o grupo de municípios do Litoral Sul (Pontal do Paraná, Matinhos 

e Guaratuba) somando 31% da população residente no Litoral, concentrada em 21% do 

território do Litoral. Por último, os municípios do Litoral Norte (Guaraqueçaba, Antonina 

e Morretes) possuem apenas 16% da população ocupando a ampla extensão 61% do 

território do Litoral. 
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Figura 2:  Gráfico da distribuição populacional dos municípios 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 3:   Gráfico da proporção dos territórios municipais em relação à totalidade do território do 
Litoral 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Em relação ao grau de urbanização (Figura 4), observa-se que Paranaguá e os municípios 

do Litoral Sul têm predominância de população concentrada em áreas urbanas. Em 

situação inversa, os municípios do Litoral Norte são eminentemente rurais, 

principalmente Guaraqueçaba e Morretes, mas também com significativo percentual de 

população rural em Antonina. O Litoral Sul é caracterizado por três municípios que 

possuem áreas urbanas conurbadas, resultando em uma aglomeração urbana com 

características particulares. 

Figura 4:  Gráfico do grau de urbanização nos municípios 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Em relação ao crescimento populacional (Figura 5), observa-se que o Litoral Norte é 

retraído – Antonina e Guaraqueçaba perderam população e Morretes apresentou taxa 

de crescimento demográfico muito baixa entre 2000 e 2010. Já o Litoral Sul e Paranaguá 

apresentam expressivo crescimento populacional no período. 

Figura 5:  Gráfico das taxas de crescimento populacional nos municípios entre 2000 e 2010 

 

Fonte: IBGE, 2000. IBGE, 2010. 
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Os municípios do Litoral Norte possuem os menores Índices de Desenvolvimento 

Humano do Litoral do Paraná (Figura 6): Morretes e Antonina têm IDH em estrato 

mediano, segundo a classificação do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 

(2010); enquanto Guaraqueçaba possui um índice muito baixo – o 4º menor IDH dentre 

todos os municípios do Paraná. Paranaguá, no extremo oposto, é um dos municípios 

com a melhor classificação de IDH no Paraná. Os municípios do Litoral Sul ficam em um 

estrato mediano em relação ao demais, e possuem IDH considerados altos pela 

classificação do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2010). 

Figura 6:  Gráfico do IDH dos municípios, posição dos municípios no ranking do Estado do Paraná 

 

Fonte: PNUD, IPEA, FJP, 2010. 

Outra particularidade que distingue o Litoral Sul dos demais municípios é a presença 

massiva de domicílios de uso ocasional (segunda residência utilizada para veraneio), que 

predomina sobre o número de domicílios ocupados (Figura 7) – indicador da apropriação 

desse território por uma população não residente no Litoral que busca ali o turismo de 

sol e praia. Naturalmente, Paranaguá, como Município-polo, desponta em número de 

domicílios ocupados, e, inversamente, os municípios do Litoral Norte são os de menor 

representatividade em número de domicílios. 
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Figura 7: Gráfico de domicílios particulares ocupados, vagos e de uso ocasional nos municípios 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Esse conjunto de características evidencia que os padrões de uso e ocupação do Litoral 

devem ser analisados em relação ao contexto demográfico, habitacional e de 

urbanização próprios de seu conjunto. Portanto, as análises que seguem são 

subdivididas de acordo com a classificação adotada – Litoral Norte, Município-polo e 

Litoral Sul.  

Tendo em vista as particularidades dos agrupamentos dos municípios, a análise de 

padrões de uso e ocupação do solo em áreas urbanas é apresentada de forma 

diferenciada para Litoral Norte, Município-polo e Litoral Sul. 
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3.5.4 Aspectos gerais dos Planos Diretores vigentes e legislação de uso e ocupação 

do solo urbano 

Todos os municípios elaboraram seus Plano Diretores Municipais entre os anos de 

2007 e 2011. Conforme preconizado pelo Estatuto da Cidade, após uma década de 

vigência os Planos devem passar por processo de revisão e adequação. Os municípios 

de Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos e Paranaguá encontram-se atualmente em 

diferentes estágios de revisão dos Planos Diretores, tendo ultrapassado o período 

decenal para a conclusão desse processo, como detalhado no capítulo 7.1 – 

Arcabouço legal. As regulamentações de instrumentos urbanísticos vinculados aos 

Planos Diretores Municipais são sintetizadas a seguir. 

 

3.5.4.1 Planos Diretores e legislação de uso e ocupação do solo urbano no Litoral 

Norte 

O Conselho do Litoral tem papel de análise e avaliação dos Planos Diretores 

Municipais, resultando em aprovação do Plano ou indicação de pontos sujeitos à 

adequação e revisão. No presente momento, os Planos Diretores de Antonina e 

Morretes não têm aprovação pelo COLIT, situação apresentada em detalhe no 

capítulo 7.1 – Arcabouço legal. 

Antonina tem seu Plano Diretor regulamentado pela Lei nº 020/2008, e os temas 

complementares são regulamentados pelas seguintes Leis aprovadas 

concomitantemente: 

 Lei nº 021/2008 – Parcelamento do solo 

 Lei nº 022/2008 – Zoneamento 

 Lei nº 023/2008 – Perímetro urbano 

 Lei nº 024/2008 – Sistema viário 

 Lei nº 025/2008 – Código de obras 

 Lei nº 026/2008 – Código de Posturas 
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 Lei nº 027/2008 – Operações Urbanas Consorciadas 

 Lei nº 028/2008 – Transferência do Direito de Construir 

 Lei nº 029/2008 – IPTU Progressivo 

 Lei nº 030/2008 – Direito de Preempção 

 Lei nº 031/2008 – Estudo de Impacto de Vizinhança 

Figura 8: Zoneamento de Antonina 

 

Fonte: Prefeitura de Antonina, 2018. 
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Guaraqueçaba tem seu Plano Diretor regulamentado pela Lei nº 181/2008, tendo 

ultrapassado o período decenal para sua revisão (como detalhado no capítulo 7.1 – 

Arcabouço legal) e encontra-se atualmente em processo de revisão. Os temas 

complementares foram regulamentados pelas seguintes Leis aprovadas 

posteriormente: 

 Lei nº 012/2009 – Sistema viário 

 Lei nº 015/2009 – Código de obras 

 Lei nº 016/2009 – Zoneamento 

 Lei nº 017/2009 – Código de posturas 

 Lei nº 018/2009 – Parcelamento do solo urbano 

 Lei nº 060/2009 – Macrozoneamento 

 Lei nº 069/2009 – Perímetro urbano 

 Lei nº 157/2011 – Altera dispositivos da Lei nº 181/2008 que institui o Plano 

Diretor 

 Lei nº 158/2011 – Altera dispositivos da Lei nº 12/2009 que institui o Sistema 

Viário 

 Lei nº 159/2011 – Altera dispositivos da Lei nº 15/2009 que institui o Código de 

Obras 

 Lei nº 160/2011 – Altera dispositivos da Lei nº 17/2009 que institui o Código de 

Posturas 

 Lei nº 163/2011 – Altera dispositivos da Lei nº 18/2009 que que dispõe sobre o 

Parcelamento do Solo para fins urbanos no Município de Guaraqueçaba 
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Figura 9: Zoneamento de Guaraqueçaba 

 

Fonte: Prefeitura de Guaraqueçaba, 2018.  



 

32  

    

Morretes tem seu Plano Diretor regulamentado pela Lei nº 06/2011, e os temas 

complementares regulamentados pelas seguintes Leis aprovadas 

concomitantemente: 

 Lei complementar nº 07/2011 – Zoneamento 

 Lei complementar nº 08/2011 – Parcelamento do solo 

 Lei complementar nº 09/2011 – Sistema viário 

 Lei complementar nº 10/2011 – Código de obras 

 Lei complementar nº 11/2011 – Código de posturas 

 Lei complementar nº 12/2011 – Perímetro urbano 

 Lei Complementar nº 34/2016 – Retificação e Expansões do Perímetro Urbano da 

Sede Municipal e do Distrito do Porto de Cima do Município de Morretes. Esse 

instrumento legal é analisado detalhadamente no capítulo 7.1 – Arcabouço legal. 

Figura 10: Zoneamento da Sede de Morretes 

 

Fonte: Prefeitura de Morretes, 2018. 
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Figura 11: Zoneamento do Distrito Porto de Cima, Morretes 

 

Fonte: Prefeitura de Morretes, 2018. 
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Figura 12: Zoneamento do Distrito São João da Graciosa, Morretes 

 

Fonte: Prefeitura de Morretes, 2018. 
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Figura 13: Zoneamento do Distrito de Sambaqui, Morretes 

 

Fonte: Prefeitura de Morretes, 2018. 
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3.5.4.2 Planos Diretores e legislação de uso e ocupação do solo urbano no Município-

polo 

Paranaguá tem seu Plano Diretor regulamentado pela Lei nº 060/2007, tendo 

ultrapassado o período decenal para sua revisão (como detalhado no capítulo 7.1 – 

Arcabouço legal) encontra-se atualmente em processo de revisão. Os temas 

complementares foram regulamentados pelas seguintes Leis aprovadas 

posteriormente: 

 Lei nº 061/2007 - Perímetro urbano 

 Lei nº 062/2007 - Zoneamento 

 Lei nº 063/2007 – Zona Especial de Interesse Social 

 Lei nº 064/2007 – Sistema viário 

 Lei nº 065/2007 – Sistema cicloviário 

 Lei nº 066/2007 – Parcelamento do solo 

 Lei nº 067/2007 – Código de obras e edificações 

 Lei nº 068/2007 – Código de Posturas 

 Lei nº 2822/2007 – Estudo de Impacto de Vizinhança 

 Lei nº 2826/2007 – Transferência do Direito de Construir 

 Lei nº 2827/2007 – IPTU Progressivo, Utilização Compulsória 

 Lei nº 2828/2007 – Outorga Onerosa do Direito de Construir 

 Lei nº 2829/2007 – Concessão para fins de moradia 

 Lei nº 2830/2007 – Conselho do Plano Diretor 

 Lei nº 084/2008 – Amplia Zona de Desenvolvimento Econômico 

 Lei nº 085/2008 – Setor Especial Pátio Ferroviário 

 Lei nº 086/2008 – Altera Lei nº 062/2007 

 Lei nº 087/2008 – Altera via arterial A05 da Lei Complementar nº 64/2007 

 Lei nº 088/2008 – Altera a Lei nº 67/2007 

 Lei nº 089/2008 – Inclui o Título X na Lei Complementar nº 067/2007  
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 Lei nº 090/2008 – Altera os quadros de parâmetros de uso e ocupação do solo da 

SEA 1, SEA 2, ZRU, ZCQU 1, ZCQU 2, ZCQU 3, ZCEU 1, ZCEU 2 do anexo I, da Lei 

Complementar nº 062/2007 

 Lei nº 77/2008 – Concessão de Direito Real de Uso nas ZEIS  

 Lei nº 3239/2011 – Direito de Preempção 

 

A Ilha do Mel conta com o Plano de Controle Ambiental e Uso do Solo da Ilha do Mel, 

de setembro de 2004 e atualizado em 2009. Esse abrange, além do território da ilha, 

de 2.762 ha, o arquipélago de Palmas, a planície de maré localizada no Canal da 

Galheta e uma faixa de 300m da linha de maré ao longo da sua costa.  No momento 

da elaboração desse relatório a revisão do Plano de Controle Ambiental e Uso do Solo 

da Ilha do Mel encontra-se na fase final de uma nova de revisão. 

Figura 14: Macrozoneamento da Ilha do Mel 

 
Fonte: SEMA, 2004. 
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Figura 15: Zoneamento de Paranaguá 

 

Fonte: Prefeitura de Paranaguá, 2018.
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3.5.4.3 Planos Diretores e legislação de uso e ocupação do solo urbano no Litoral Sul 

O arcabouço legal de Zoneamento de áreas urbanas foi construído na década de 1980 

– do qual são integrantes a Lei Estadual no 7.389/1980 e o Decreto Estadual no 

2.722/19841, que estabelecia um Zoneamento urbano com parâmetros de ocupação 

do solo para os municípios do Litoral Sul. Esse marco legal foi um instrumento 

importante para conter a verticalização excessiva ao longo da orla marítima, além de 

ter classificado como Zonas de Proteção Ambiental quatro áreas localizadas entre a 

orla e a rodovia, em Pontal do Paraná.  

Em paralelo à legislação estadual vigente, os municípios – alinhados com as diretrizes 

preconizadas pelo Estatuto da Cidade e pelo Ministério das Cidades – elaboraram 

Planos Diretores Participativos entre 2007 e 2011, dos quais são decorrentes Leis 

específicas de Zoneamento, perímetro urbano, dentre outras analisadas a seguir. 

Recentemente, o Zoneamento estabelecido por legislação estadual na década de 

1980 foi alterado pelos Decretos Estaduais no 10.855/2014, 10.865/2014 e 

5.980/2017, que vieram ratificar os Zoneamentos advindos dos Planos Diretores 

Municipais. 

Conforme detalhado no capítulo no Volume 6 – Aspectos Institucionais, capítulo 

7.1.3.5 – atualmente, o Decreto Estadual n° 2.722/1984 é aplicável apenas de forma 

subsidiária ao Decreto Estadual n° 10.855/2014, que estabelece o zoneamento, uso 

e ocupação do solo para o Município de Guaratuba, e ao Decreto Estadual n° 

10.856/2014, que estabelece o zoneamento, uso e ocupação do solo para o 

Município de Matinhos. Em outras palavras: aplicar-se-á o Decreto Estadual n° 

2.722/194 às hipóteses regidas pelos Decretos Estaduais n° 10.855/2014 e n° 

10.856/2014 apenas em caso de omissão, lacunas destes atos normativos e, ainda 

assim, se não os contrariar. 

                                                        

1 O detalhamento dos aspectos legais desse Decreto encontra-se no capítulo 7.1 – Arcabouço legal.  
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Em razão do disposto no art. 4º do Decreto Estadual nº 5.980/20172, não se aplica o 

Decreto Estadual n° 2.722/1984 aos territórios rural e urbano do Município de Pontal 

do Paraná: 

“Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogado o Decreto nº 2.722, de 14 de março de 1984 e Decreto nº 5.040 

de 11 de maio de 1989, nas disposições aplicáveis aos territórios rural e 

urbano do município de Pontal do Paraná”. 

Diante do Zoneamento atual para ocupação em áreas urbanas no Litoral Sul, as áreas 

anteriormente delimitadas como Zonas de Proteção Ambiental em Pontal do Paraná, 

pelo Decreto 2.722/1984, provavelmente serão objeto de grande especulação 

imobiliária diante da possibilidade de instalação do novo porto no município. 

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. 

A seguir são trazidos, à título de registro da informação, o estudo e proposta de uso 

e ocupação para as ZPAs elaborado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação 

Geral à época do Decreto 2.722/1984. 

 

 

 

 

                                                        

2 “Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 2.722, de 14 de 
março de 1984 e Decreto nº 5.040 de 11 de maio de 1989, nas disposições aplicáveis aos territórios rural e urbano 
do município de Pontal do Paraná”. 
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Figura 16: Capa do estudo e proposta de uso e ocupação para as ZPAs 

 

Fonte: SEPL, 1984. 

Figura 17: Capa do estudo e proposta de uso e ocupação para as ZPAs 

 

Fonte: SEPL, 1984. 
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Figura 18: Capa do estudo e proposta de uso e ocupação para as ZPAs 

 

Fonte: SEPL, 1984. 

Figura 19: Caracterização da ZPA 1 

 

Fonte: SEPL, 1984. 
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Figura 20: Caracterização da ZPA 2 

 

Fonte: SEPL, 1984. 

Figura 21: Caracterização da ZPA 3 

 

Fonte: SEPL, 1984. 
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Figura 22: Caracterização da ZPA 4 

 

Fonte: SEPL, 1984. 

Figura 23: Caracterização das ZPAs 

 

Fonte: SEPL, 1984. 
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Figura 24: Caracterização das ZPAs 

 

Fonte: SEPL, 1984. 

Figura 25: Caracterização das ZPAs 

 

Fonte: SEPL, 1984. 
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Figura 26: Critérios para Ocupação (ocupação inadequada) 

 

Fonte: SEPL, 1984. 

Figura 27: Critérios para Ocupação (ocupação inadequada) 

 

Fonte: SEPL, 1984. 
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Figura 28: Propostas para Ocupação das ZPAs 

 

Fonte: SEPL, 1984. 

Figura 29: Propostas para Ocupação das ZPAs 

 

Fonte: SEPL, 1984. 
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Figura 30: Propostas para Ocupação das ZPAs 

 

Fonte: SEPL, 1984. 

Figura 31: Propostas para Ocupação das ZPAs 

 

Fonte: SEPL, 1984. 
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Pontal do Paraná teve seu Plano Diretor elaborado a partir de um diagnóstico técnico 

em 2004, e, após aprovações iniciais, este foi encaminhado ao COLIT. As 

recomendações do COLIT não foram acatadas pela Câmara de Vereadores e esse 

Plano não foi aprovado por Lei. 

 

Figura 32: Proposta para o Zoneamento Ambiental Municipal, minutas de Legislação para o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado de Pontal do Paraná de 2004 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2019. 
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Figura 33: Proposta para o Zoneamento Ambiental Municipal, minutas de Legislação para o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado de Pontal do Paraná de 2004 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2019. 

Figura 34: Proposta para o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano , minutas de Legislação 
para o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Pontal do Paraná de 2004 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2019.  
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Figura 35: Proposta para o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano, minutas de Legislação 
para o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Pontal do Paraná de 2004 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2019. 
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Em 2007 foi aprovado pela Câmara Municipal um Plano Diretor, proposto a partir de 

mapas de zoneamentos e leis de uso e ocupação do solo – sem a presença de 

diagnóstico do município.  Os aspectos jurídicos relativos às normas elencadas são 

analisados em detalhe no capítulo 7.1 – Arcabouço legal. 
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 Lei Complementar nº 001/2007 – Dispõe sobre a instituição do Plano Diretor 

 Lei Complementar nº 002/2007 – Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo 
Urbano, revoga as disposições em contrário 

 Lei Complementar nº 003/2007 – Lei do Parcelamento do Solo Urbano 

 Lei Complementar nº 004/2007 – Dispõe sobre o uso de logradouros públicos 
Código de Posturas 

 Lei Complementar nº 005/2007 – Código de Obras 

 Lei n° 776/2007 – Perímetro Urbano (compartimentação e descrição dos 
limites das áreas urbana, de ocupação indígena e rural do município) 

 Lei ordinária nº 777/2007 – Transferência do Direito de Construir 

 Lei ordinária nº 778/2007 – Outorga Onerosa do Direito de Construir  

 Lei ordinária nº 779/2007 – Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios 

 Lei Complementar nº 1170/2007 – Altera Lei nº 776/2011 que dispõe sobre 
perímetro urbano (posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 
06/2008) 

Figura 36: Mapa de Perímetros de Pontal do Paraná - 2007 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2019. 
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Figura 37: Mapa de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano de Pontal do Paraná - 2007 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2019. 

 

Figura 38: Mapa de Zoneamento Rural da Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 
Pontal do Paraná - 2007 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2019. 
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Essas leis mencionadas foram revogadas em 2014, a partir da constituição de novo 

Plano Diretor de Pontal do Paraná, sendo a última norma aprovada pela Câmara para 

a regulamentação de uso e ocupação do solo no município constituída na Lei 

Complementar nº 13/2015, que alterou a Lei Complementar nº 008/2014. O Plano 

Diretor encontra-se atualmente em processo de revisão. Os aspectos jurídicos 

relativos às normas elencadas são analisados em detalhe no capítulo 7.1 – Arcabouço 

Legal. 

 Lei Complementar nº 008/2014 – Dispõe sobre a instituição do Plano Diretor 

 Lei Complementar nº 009/2014 – Dispõe sobre o Zoneamento, o Uso e a 
Ocupação do Solo, revoga a Lei Complementar nº 2/2007 

 Lei Complementar nº 010/2014 – Parcelamento do Solo Urbano 

 Lei Complementar nº 011/2014 – Perímetro Urbano (revoga a Lei 776/2007 e 
a Lei 1170/2011, que dispõe sobre o perímetro urbano) 

 Lei Complementar nº 013/2015 – Altera Lei Complementar n° 008/2014 

 Lei Complementar nº 014/2015 – Altera Lei Complementar n°009/2014 

 Lei Complementar nº 015/2015 – Altera Lei n° 010/2014  

 Lei Complementar nº 16/2015 – Altera Lei n° 016/2014  

Figura 39: Lei 11/2014 - Mapa de Perímetro Urbano de Pontal do Paraná - 2014 
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Fonte: PARANACIDADE, 2019. 

Figura 40: Lei 08/2014 - Mapa de Divisão de bairros de Pontal do Paraná - 2014 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2019. 

Figura 41: Lei 08/2014 – Mapa de Macrozoneamento Urbano de Pontal do Paraná - 2014 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2019. 
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Figura 42: Lei 08/2014 – Zoneamento Ambiental Municipal de Pontal do Paraná - 2014 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2019. 

Figura 43: Mapa de Zoneamento de Pontal do Paraná –2014 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2019. 
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Figura 44: Mapa de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo de Pontal do Paraná –2015 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2019. 
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Em 19 de janeiro de 2017 o Governador do Estado do Paraná corroborou o Plano 

Diretor de Pontal do Paraná por meio do Decreto Estadual 5980/2017, incluindo o 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo conforme figura abaixo: 

Figura 45: Mapa do Zoneamento de Pontal do Paraná, anexo ao Decreto Estadual n° 5980/2017 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2019. 

Contudo, antes mesmo do Decreto Estadual n° 5980/2017 ser aprovado, o 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral do Paraná – regulamentado pelos 

Decretos Estaduais n° 4996, de 06 de setembro de 2016, e n° 5793, de 23 de 

dezembro de2016 – já incorpora o perímetro urbano de Pontal do Paraná, definido 

em 2014, à Zona de Desenvolvimento Diferenciado estabelecida no ZEE.  
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Figura 46: Mapa do Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral do Paraná – 2016 

 

Fonte: ITCG, 2016, p. 353. 
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Matinhos tem seu Plano Diretor regulamentado pela Lei nº 1.067/2006, tendo 

ultrapassado o período decenal para sua revisão (como detalhado no capítulo 7.1 – 

Arcabouço legal). Houve um processo de revisão que não foi concluído por 

questionamentos do Ministério Público. Os temas complementares foram 

regulamentados pelas seguintes Leis aprovadas concomitantemente: 

 Lei nº 1046/2006 – Perímetro urbano 

 Lei nº 1047/2006 – Zoneamento Rural 

 Lei nº 1048/2006 – Sistema Viário 

 Lei nº 1049/2006 – Parcelamento 

 Lei nº 1050/2006 – Fundo Municipal Desenvolvimento 

 Lei nº 1051/2006 – Código de posturas 

 Lei nº 1052/2006 – Passeios públicos 

 Lei nº 1068/2006 – Zoneamento 

 Lei nº 1069/2006 – Outorga Onerosa do Direito de Construir 

 Lei nº 1070/2006 – Código de obras 
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Figura 47:  Zoneamento de Matinhos estabelecido Decreto Estadual 10.856/2014 

 

Fonte: Anexo I ao Decreto Estadual no 10.856/2014. 
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Guaratuba tem seu Plano Diretor regulamentado pela Lei nº 1.163/2005, tendo 

ultrapassado o período decenal para sua revisão (como detalhado no capítulo 7.1 – 

Arcabouço legal). Houve um processo de revisão que não foi concluído por 

questionamentos do Ministério Público. Os temas complementares foram 

regulamentados pelas seguintes Leis aprovadas concomitantemente: 

 Lei nº 1164/2005 - Zoneamento 

 Lei nº 1165-2005 – Parcelamento do Solo 

 Lei nº 1166/2005 – Perímetro Urbano 

 Lei nº 1167/2005 – Drenagem urbana 

 Lei nº 1168/2005 – Fundo de Desenvolvimento Urbano 

 Lei nº 1169/2005 – Fundo do Meio Ambiente 

 Lei nº 1170/2005 – Estudo de Impacto de Vizinhança 

 Lei nº 1171/2005 – Outorga Onerosa do Direito de Construir 

 Lei nº 1172/2005 – Transferência do Direito de Construir 

 Lei nº 1173/2005 – Código de obras e posturas 

 Lei nº 1174/2005 – Código Ambiental 

 Lei nº 1175/2005 – Código de Vigilância Ambiental 

 Lei nº 1176/2005 – Sistema viário 

Foi realizada uma alteração pela Lei nº 1497/2012 que modifica o anexo 01 – Mapa 

de Zoneamento de uso e ocupação do solo e o anexo 02 – quadros de uso e 

parâmetros de uso do solo, da Lei nº 1164, de 14 de novembro de 2005, que “Dispõe 

sobre o Zoneamento do uso e ocupação do solo, das áreas urbanas e dá outras 

providencias”, estabelecendo novos limites para zona residencial 5 – ZR5 e setor 

especial de comércio 1 – SEC1. 
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Figura 48:  Zoneamento de Guaratuba estabelecido Decreto Estadual no 10.855/2014 

 

Fonte: Anexo I ao Decreto Estadual no 10.855/2014.
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3.5.5 Padrões de uso do solo urbano  

A partir das Leis de Zoneamento é possível estabelecer padrões de uso do solo 

normatizados, compilados em um mapa temático que ilustra os grandes grupos: 

 Residencial, comercial e de serviços – representa a maior parte do território 

delimitado em Zoneamentos; 

 Industrial e/ou portuário– significativo nos municípios de Pontal do Paraná, 

Paranaguá, Antonina e pontualmente em Matinhos – com importância dada às 

áreas portuárias e retroportuárias; 

  Zonas de conservação ambiental – são as áreas delimitadas em perímetro urbano, 

mas com restrições à ocupação urbana e diretrizes de conservação ambiental. 

Quadro 1: Tipologia de Uso 

Tipologia de Uso Área (Hectare) 

Industrial e/ou Portuário 3.436,701 

Uso Residencial, Comercial e/ou de Serviço 16.537,017 

Zonas de Conservação Ambiental 7.695,723 

Fonte: Os autores. 

O mapa a seguir ilustra os padrões de uso do solo previstos nos Zoneamentos 

municipais. Em seguida, são apresentados os padrões de uso efetivamente presentes 

no Litoral. 
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A seguir é apresentada a caracterização do uso do solo atual nas áreas urbanas, a 

partir da verificação da predominância de áreas com uso residencial, uso comercial e 

de serviços, e uso industrial e de logística. O objetivo dessa análise é espacializar 

conjuntos consolidados, conformados em polígonos e eixos ao longo das vias. 

 

3.5.5.1 Litoral Norte 

O Litoral Norte, como mencionado anteriormente, tem população 

predominantemente rural, com pequenas áreas urbanas onde a análise de 

predominância de usos se mostrou prescindível. 

 

3.5.5.2 Município-polo 

Os padrões de uso do solo em Paranaguá são caracterizados por: (i) amplas áreas 

portuárias e retroportuárias ligadas a áreas de logística e industriais por meio da BR-

277 e ferrovia; (ii) áreas de uso residencial de alta densidade demográfica; e (iii) 

centralidade de comércio e serviços próxima ao Rio Itiberê, tanto no centro histórico 

quanto em seu entorno entre o porto e a Ilha de Valadares. 
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3.5.5.3 Litoral Sul 

Os três municípios do Litoral Sul compartilham padrões semelhantes de uso do solo 

nas áreas urbanas. Observa-se a predominância de uso residencial, em especial de 

domicílios de uso ocasional (moradias de veraneio). Há conformação de 

centralidades de comércio e serviços junto às áreas mais urbanas valorizadas, onde 

as moradias pertencem predominantemente à população não residente. Eixos de 

comércio e serviço estão conformados ao longo de eixos viários arteriais e rodovias, 

cujo tráfego é fortemente impactado na época de veraneio. Nos balneários, 

principalmente em Pontal do Paraná, a conformação de eixos de comércio em 

períodos de veraneio atende especificamente a população sazonal. 

Pontal do Paraná se destaca por possuir atividade industrial, que tenderia a ampliar-

se significativamente com a possível implantação do Novo Porto no município. 

Ressalta-se que a implantação de indústrias pesadas (energética, do petróleo, etc) 

possivelmente atraídas pelo Novo Porto, poderiam representar um conflito direto 

com a atividade turística do Litoral Sul, bem como para as economias turísticas e os 

valores ambientais da vizinha Ilha do Mel. 
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3.5.6 Padrões de ocupação do solo urbano 

3.5.6.1 Perímetros Urbanos, malhas urbanas e sobreposições com Unidades de 

Conservação 

Os perímetros urbanos estabelecidos por legislação municipal não são 

representativos das ocupações urbanas de fato, visto que os sete municípios do 

Litoral do Paraná possuem perímetros urbanos significativamente mais amplos que a 

malha urbana consolidada sobre o território3.  

No Litoral do Paraná, a franja entre o território ocupado e o território preservado é 

frequentemente assunto de debate público, visto que a expansão das malhas 

urbanas está sujeita a restrições ao parcelamento do solo, de acordo com a Lei 

Federal n º 11.428, de 22 de dezembro de 20064, que dispõe sobre a utilização e 

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. O detalhamento de tais 

disposições encontra-se no capítulo 7.1 – Arcabouço legal. 

Sendo assim, mesmo com a ampla delimitação de perímetros urbanos, o crescimento 

urbano está sujeito à avaliação técnica e aprovação individual de cada novo 

loteamento pelos órgãos competentes. Esse procedimento estabelecido por Lei 

federal é importante para a preservação do Bioma Mata Atlântica, porém ocasiona 

embates entre proprietários de terra, empreendedores imobiliários, administração 

pública municipal, IAP e COLIT. Como será exposto adiante, no capítulo 3.5.6.4 

Densidade urbana futura, o Litoral Sul e Paranaguá passarão por um processo de 

crescimento demográfico nos próximos anos que possivelmente demandará novas 

                                                        

3 A análise baseou-se em mapas elaborados a partir dos seguintes procedimentos metodológicos: (i) Inserção dos 
polígonos com a delimitação dos perímetros urbanos vigentes (Fonte: PARANACIDADE, 2018), sendo que uma 
pesquisa foi realizada buscando Leis Municipais que pudessem ter alterado perímetros urbanos, descartando esta 
hipótese. (ii) Levantamento da malha urbana consolidada por meio de delimitação assistida sob imagens de 
satélite mais recentes disponibilizadas, em escala 1:250.000 a 1:1.000.000 (Fonte: Copel, 2016), considerando a 
ocupação do solo por edificações e sistema viário. (iii) Subtração entre polígonos para delimitar a diferença entre 
a malha urbana e o perímetro urbano.  

4 O Decreto Federal nº 6.660/2008 regulamenta dispositivos da Lei nº 11.428/2006. 
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áreas de ocupação urbana – tornando fundamental a adoção de novas estratégias 

para a adequada orientação ao crescimento das áreas urbanas. 

O quadro a seguir esclarece a proporção entre a malha urbana colocada sobre o 

território e a área do perímetro urbano regulamentado pelos municípios. 

Quadro 2: Comparativo entre a malha urbana e o perímetro urbano dos municípios do Litoral do 
Paraná 

Municípios 
Área do perímetro 

urbano (Km²) 
Área da malha 
urbana (Km²) 

Percentual da malha 
urbana em relação ao 
perímetro urbano (%) 

Antonina 14,79 6,75 45,66% 

Guaraqueçaba 4,55 1,64 36,04% 

Guaratuba 51,86 20,78 40,07% 

Matinhos 25,79 17,12 66,38% 

Morretes 18,70 6,28 33,58% 

Paranaguá 106,01 40,08 37,81% 

Pontal do Paraná 69,96 21,39 30,57% 

Fonte: Perímetros urbanos – PARANACIDADE, 2018. Malha urbana – os autores, 2018. 

O mapa a seguir sintetiza e espacializa esses dados comparativamente. 

Outra questão pertinente à análise de perímetros urbanos e malhas urbanas no 

Litoral do Paraná é sua sobreposição com algumas Unidades de Conservação, 

conforme apontam adiante as análises detalhadas do Município-Polo Paranaguá e 

Litoral Sul. 
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3.5.6.1.1 Litoral Norte 

Antonina e Morretes são municípios que possuem extensão municipal em nível 

intermediário relativamente aos demais, ambos com pequena percentagem de área 

urbana. Morretes se destaca por ter o perímetro urbano mais dilatado em relação à 

malha urbana, devido à ampla delimitação de distritos em polígonos com traçados 

relativamente aleatórios. Nenhum desses dois municípios possui sobreposição entre 

seus perímetros urbanos e unidades de conservação. 

Já Guaraqueçaba tem, simultaneamente, a maior extensão territorial municipal e a 

menor área urbana da região, visto que seu perímetro urbano abrange menos que cinco 

quilômetros quadrados, próximo à real malha urbana consolidada. 

Ainda que integrantes dos perímetros urbanos, algumas áreas não são passíveis de 

urbanização, por possuírem restrições ou proibições à ocupação do solo, conforme 

regulamentação dada pelas Leis municipais de Zoneamento. Um exemplo dessa situação 

ocorre em Guaraqueçaba, onde parte do perímetro urbano é destinada a áreas de 

preservação com proibição à ocupação do solo delimitadas como Zona de Preservação 

Permanente e Área Verde Pública. Além disso, a Zona de Expansão Urbana de 

Guaraqueçaba direciona de forma interessante a futura expansão do perímetro urbano, 

evitando espraiamento desnecessário:  

“Qualquer alteração no perímetro urbano deverá ocorrer mediante Lei 

municipal específica, que observará, necessariamente, os seguintes critérios: 

I - a Zona de Expansão para a sede de Guaraqueçaba definida pela Lei de 

Zoneamento, integrante do Plano Diretor Municipal, deverá estar ocupada 

em 85% ou mais de sua área, conforme parâmetros aí estabelecidos; II - 

existência de pelo menos três, dos seguintes melhoramentos, na área que se 

pretende urbanizar: 

a) meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

b) serviço de abastecimento de água; 
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c) sistema de esgotos sanitários; 

d) rede de iluminação pública com posteamento; 

e) escola de ensino fundamental ou unidade de saúde básica a uma distância 

máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado” (GUARAQUEÇABA, 

2009, Art. 4º). 

Sobreposição do perímetro urbano de Guaraqueçaba e APA de Guaraqueçaba 

O perímetro urbano de Guaraqueçaba apresenta pequena sobreposição com a Estação 

Ecológica de Guaraqueçaba – Unidade de Conservação de Uso Sustentável – requerendo 

adequação entre as delimitações. 

Além disso, o perímetro urbano está totalmente inserido na APA Estadual de 

Guaraqueçaba (Unidade de Conservação de Uso Sustentável). O território conhecido 

como APA de Guaraqueçaba possui regulamentação federal e estadual. A delimitação 

federal (criada pelo Decreto Federal nº 87.222/82 e implantada por meio do Decreto 

Federal nº 90.883/85) abrange os municípios de Guaraqueçaba (excluindo a área de 

disputa em litígio com o Estado de São Paulo) e parte da área rural e da baía de Antonina. 

Já a delimitação estadual (Decreto Estadual 1.228/1992) abrange todo o município 

de Guaraqueçaba, inclusive a área em litígio com o Estado de São Paulo, totalizando 

191.595,50 hectares. A gestão da APA é conduzida pelo ente federal Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, e há uma orientação do ZEE para a extinção 

da regulamentação estadual da APA de Guaraqueçaba: “A APA de Guaraqueçaba, criada 

pelo governo do Paraná, deverá ser extinta, tendo em vista que este não implementou 

a referida área e considerando-se também que quase a totalidade da mesma está 

inserida no perímetro da APA Federal de Guaraqueçaba” (ITCG, 2006, p.272). 

O Zoneamento da APA (IPARDES, 2001) estabelece recomendações para ordenamento 

da ocupação do solo próxima à orla e o Plano Diretor de Guaraqueçaba, regulamentado 

em 2009, considera em diagnóstico e prognóstico as restrições decorrentes da APA 

Estadual de Guaraqueçaba, delimitando áreas interiorizadas para a expansão da malha 
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urbana, restringindo e proibindo a ocupação ao longo da baía. Simultaneamente, o 

Zoneamento da APA Estadual estabelece que “nas áreas de Mata Atlântica com 

vegetação secundária nos estágios médio e avançado, serão permitidos o parcelamento 

do solo ou obras de edificação urbana, desde que em conformidade com o Plano Diretor 

do Município” (IPARDES, 2001, p. 120). Observa-se, portanto, um respeito mútuo entre 

a legislação estadual e municipal de uso e ocupação do solo.  

Diferente da APA de Guaratuba, a APA de Guaraqueçaba tem características rurais e de 

difícil acesso. Destaca-se que na hipótese de concretização da pavimentação da Rodovia 

PR-408, é premente a revisão do Plano Diretor de Guaraqueçaba, objetivando o 

planejamento e ordenamento do uso e ocupação do solo de forma diferenciada. 
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3.5.6.1.2 Município-polo 

Paranaguá tem perímetro urbano bastante dilatado em relação à malha urbana, o 

que resulta na maior abrangência percentual de seu perímetro urbano sobre o 

território regional. Embora ocupando apenas 38% do perímetro urbano do município, 

a malha urbana de Paranaguá oferece poucas alternativas para expansão – novas 

áreas para expansão dos usos do solo residencial, comercial e de serviços competem 

com o interesse pela expansão de áreas portuárias, industriais e de infraestrutura 

logística, bem como com o interesse de preservação dos ambientes naturais 

sensíveis. A ferrovia é uma barreira à expansão urbana sentido norte, e as Unidades 

de Conservação de Proteção Integral – o Parque Estadual do Palmito5 e a Estação 

Ecológica do Guaraguaçu – limitam a expansão urbana sentido sul. 

O recém ampliado Parque Estadual do Palmito6 é totalmente sobreposto ao 

perímetro urbano de Paranaguá, abrangendo uma área de aproximadamente 1.700 

hectares. A maior extensão da área está sobreposta à “Zona de Restrição à 

Ocupação” regulamentada pelo Zoneamento municipal, sendo necessárias 

adequações nas delimitações do perímetro na porção próxima à PR-407. Ocorre 

sobreposição, também, de 147 hectares da Estação Ecológica do Guaraguaçu sobre 

o perímetro urbano de Paranaguá. 

 

                                                        

5 A Floresta Estadual do Palmito estabelecida pelo Decreto Estadual no 4493/1998 foi recategorizada como Parque 
Estadual do Palmito pelo Decreto Estadual no 7097/2017. Estação Ecológica de Guaraguaçu foi criada Decreto 
Estadual no 1230/1992 e ampliada pelo Decreto Estadual no 7094/2017. 

6 A área atual do Parque Estadual do Palmito foi prevista no Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral como 
Zona de Expansão da Unidades de Conservação de Proteção Integral. 
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3.5.6.1.3 Litoral Sul 

Matinhos e Pontal do Paraná são os de menor extensão – apenas dois a três por cento da 

extensão territorial da região. Matinhos é o município com o perímetro urbano mais próximo 

à real malha urbana consolidada, ao contrário de Pontal do Paraná, que tem o perímetro 

urbano mais dilatado em relação à malha urbana. Guaratuba é o segundo maior município em 

extensão territorial. Posto que a APA de Guaratuba atinge a maior parte desse território, o 

perímetro urbano não representa mais de quatro por cento do território municipal, e menos 

de um por cento da extensão do território regional. 

Matinhos e Guaratuba têm suas Leis de perímetro urbano anteriores à Lei da Mata Atlântica, 

contudo os processos de revisão de seus Planos Diretores poderão vir acompanhados de uma 

adequação nos perímetros urbanos.  

Em Matinhos, com uma exígua sobreposição entre a Zona de Proteção de Mananciais 

(estabelecida pelo ZEE) e uma área urbana delimitada como Zona de Proteção Ambiental pelo 

Zoneamento municipal – situação que não caracteriza, portanto, nenhuma incompatibilidade. 

As sobreposições existentes entre regulamentos de uso do solo municipais e estaduais não 

são critérios de incompatibilidade de uso e ocupação do solo em si mesmas, visto ser possível 

delimitar, dentro do perímetro urbano do município, uma área de preservação ambiental ou 

de restrição à ocupação devido à presença de aspectos ambientais relevantes. 
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Sobreposição do perímetro urbano de Guaratuba e Matinhos e Unidades de Conservação 

A APA de Guaratuba (Unidade de Conservação de Uso Sustentável), estabelecida pelo 

Decreto Estadual 1.234/1992, tem como objetivo compatibilizar o uso racional dos 

recursos ambientais da região e a ocupação ordenada do solo, proteger a rede hídrica, 

os remanescentes da floresta atlântica e de manguezais, os sítios arqueológicos e a 

diversidade faunística, bem como disciplinar o uso turístico e garantir a qualidade de 

vida das comunidades caiçaras e da população local. 

No Litoral, a APA abrange os municípios de Guaratuba (65,61% da APA), Morretes 

(6,43% da APA), Paranaguá (5,69% da APA) e Matinhos (1,78% da APA). Estão inseridos 

na APA de Guaratuba o Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange e o Parque Estadual do 

Boguaçu, ambos Unidades de Conservação de Proteção Integral, que até o presente 

momento não possuem Planos de Manejo próprios, decorrendo a inexistência de uma 

Zona de Amortecimento delimitada para o entorno dos Parques. A análise desta questão 

jurídica é detalhada no capítulo 7.1 – Arcabouço legal. 

Há sobreposição entre os perímetros urbanos de Matinhos e Guaratuba e limite do 

Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange e também do perímetro urbano de Guaratuba e do 

Parque Estadual do Boguaçu (conforme ilustrado nos mapas a seguir). No Parque do 

Boguaçu não há ocupações urbanas, observa-se apenas um loteamento não ocupado. 

Figura 49: Área desmatada no Parque Estadual do Boguaçu, dentro do perímetro urbano de Guaratuba 

 

Fonte: Google Earth, 2018. PARANACIDADE, 2018.
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Conforme esclarece a análise do capítulo 7.1 – Arcabouço legal, a Lei Federal n° 

9.985/2000 estabelece que a “área de uma unidade de conservação do Grupo de 

Proteção Integral é considerada zona rural, para os efeitos legais”.  

Conforme a análise realizada a partir de imagens de satélite, verificou-se que 

atualmente não há ocupação urbana na área do Parque do Boguaçu, estando este 

sobreposto à Zona de Transição e à Zona de Preservação Ambiental - delimitadas 

duplamente pela Lei municipal de uso e ocupação do solo e decreto estadual nº 

10.855/2014: 

"XIII. Zona de Transição – ZT: caracterizada como áreas do Município 

destinadas à transição entre as zonas urbanas e o Parque Estadual do 

Boguaçu. Essas áreas caracterizam-se por permitir parcelamentos com lotes 

mínimos de 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados), com baixos índices 

construtivos". 

"XIV. Zona de Preservação Ambiental – ZPRA: caracterizada como áreas 

correspondentes às faixas de preservação permanente ao longo dos corpos 

d’água, destinadas à preservação ambiental". 

Tendo em vista que: (i) a delimitação do perímetro urbano sobreposto ao Parque do 

Boguaçu fere o art. 49 da Lei Federal n° 9.985 e, (ii) a Zona de Transição estabelece 

parâmetros urbanísticos eminentemente restritivos; faz-se necessária a redução do 

perímetro urbano do município, excluindo toda a área sobreposta ao Parque do 

Boguaçu – tornando-a uma macrozona rural do município de Guaratuba. 

A sobreposição entre o Parque Saint-Hilaire/Lange e os perímetros urbanos de 

Guaratuba e Matinhos é pequena e não atinge ocupações urbanas, propondo-se, 

igualmente, a adequação dos perímetros urbanos destes municípios e a exclusão da área 

sobreposta. 

Além da sobreposição dos perímetros urbanos com os Parques mencionados, há uma 

vasta área de sobreposição da APA de Guaratuba e o perímetro urbano do município. O 
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Plano de manejo da APA de Guaratuba identifica conflitos causados pela ocupação 

urbana: 

 “(...) pressão sobre as infra-estruturas municipais de atendimento básico, 

causada pela população flutuante; densificação das ocupações em áreas 

sensíveis; ocupações ilegais em loteamentos vazios; (...) alteração de uso em 

áreas ocupadas por colônias de pescadores a ceder lugar aos veranistas na 

costa e nas margens de baías e rios, com a presença de marinas” (PARANÁ, 

2006, p.21). 

O ZEE observa que na porção delimitada como Zona Protegida por Legislação Específica 

“equivalente à Unidade de Diagnóstico de Proteção de Guaratuba observa-se maior 

pressão antrópica, para uso de terras e expansão urbana sobre as áreas de conservação 

da biodiversidade” (ITCG, 2016, p.304). 

Das sobreposições entre áreas de preservação ambiental e perímetros urbanos, 

arriscam ocorrer divergências entre o Zoneamento estabelecido pelo plano de manejo 

da unidade de conservação de uso sustentável e o Zoneamento estabelecido pelo 

município para ordenamento do uso e ocupação do solo delimitado em perímetro 

urbano. Na hipótese de surgirem impasses na gestão territorial decorrente desta 

sobreposição, prevaleceria o ordenamento do solo estabelecido pelo plano de manejo 

da APA, conforme esclarecido no capítulo 7.1 – Arcabouço legal. 

A sobreposição da APA e do perímetro urbano gera a obrigatoriedade legal de “licença 

especial, a ser concedida pela entidade administradora da APA, para qualquer projeto 

de urbanização ou loteamento rural a ser implantado em seu território” (PARANÁ, 2006, 

p.37). Essa interface ocorre na Zona de Conservação C10 estabelecida pelo Plano de 

Manejo da APA, com as seguintes observações: 

“Características Ambientais: Representada fisicamente por uma área de 

planície que tem contato por um lado com a zona de expansão urbana do 

município de Guaratuba, e por outro com o Parque Estadual do Boguaçu e o 
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Estado de Santa Catarina. Predominam os sedimentos marinhos de planície. 

(...) Características Socioeconômicas: Expressiva ocupação antrópica, mais 

de 50 hab/km² em 1996, com tendência a acréscimos populacionais. 

Principais atividades econômicas representadas pelo comércio de beira de 

estrada e mineração. Presença de aterro sanitário construído sobre lixão 

apresentando potencial de contaminação dos recursos hídricos. Expansão da 

ocupação humana próxima às áreas limites do Parque, sendo possível 

observar algumas áreas degradadas. O manguezal do Rio Saí possui alto 

potencial turístico. Patrimônio Histórico e Arqueológico: Presença de um alto 

potencial arqueológico em toda a planície costeira notadamente nas 

proximidades de rios (como Mirim, Da Praia, Sai-Guaçu), encostas suaves, 

topos de morros e colinas, orla marítima. Muitos sambaquis existentes nesta 

área já foram total ou parcialmente destruídos por exploração sistemática, 

mas que ainda podem conter potencial cientifico para estudo. Porém há 

provável destruição e degradação constante de sítios arqueológicos por 

efeito da expansão da malha e infra-estrutura urbana. Conflitos: O principal 

conflito refere-se à comunidade local e pescadores amadores quanto ao 

recurso pesqueiro” (PARANÁ, 2006, p.150). 

Em relação às indicações de usos, o Plano de Manejo prevê para a Zona de Conservação 

C10: 
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Quadro 3:  Indicações de Usos previstos pelo Plano de Manejo para a Zona de Conservação C10 

Usos permitidos Usos permissíveis Usos proibidos 

- Habitação unifamiliares, 
coletivas e multifamiliares; 

- Comércio de pequeno porte, 
bairro e setoriais; 

- Serviços vicinais, de bairro e 
setoriais; 

- Agroindústria de pequeno 
porte; 

- Sistemas agroflorestais com 
espécies nativas; 

- Comércio de pequeno e médio 
porte; 

- Atividades turísticas e de 
recreação de baixo impacto 

ambiental; 
- Comunitário 1 e 2. 

- Indústria de pequeno porte 
não poluente; 

- Comércio grande porte; 
- Sistemas agroflorestais com 

espécies exóticas não 
invasoras; 

- Agropecuária comercial; 
- Agropecuária familiar; 

- Infra-estrutura turística de 
baixo impacto ambiental; 

- Mineração 
- Comunitário 3. 

- Indústrias poluidoras; 
- Reflorestamento e Sistemas 
agroflorestais com espécies 

exóticas invasoras; 
- Uso de jet-ski nos rios; 

- Infra-estrutura turística de alto 
impacto ambiental. 

Fonte: Plano de Manejo da APA de Guaratuba. PARANÁ, 2006, p.150. 

O Zoneamento de Guaratuba, regulamentado pela Lei Municipal 1.163/2005 e 

corroborado pelo Decreto Estadual no 10.855/2014 esclarece que a legislação 

pertinente às Unidades de Conservação, tal como a APA de Guaratuba, deverá ser 

observada: 

“Art. 3.º Aplicar-se-ão, além do disposto no Regulamento ora aprovado, as 

regulamentações específicas estabelecidas pelo Decreto Estadual 2722/84, 

no que couber, e das Unidades de Conservação e demais áreas 

especialmente protegidas, sem prejuízo da observância de outros diplomas 

legais pertinentes”. 

O Decreto Estadual no 10.855/2014 apresenta, ainda, o seguinte teor a respeito da APA 

de Guaratuba, em consonância com o plano de manejo da APA: 

“Art. 4º §1º Caberá ao Conselho do Litoral o exame e anuência prévia para 

os Projetos Urbanísticos e de Parcelamento do Solo; de edificações com 

qualquer área ou altura quando situadas em Zonas de Preservação 

Ambiental – ZPRA, de Transição - ZT e de Proteção Ambiental – ZPA e com 3 

(três) ou mais pavimentos quando situadas nas demais áreas do perímetro 
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urbano; e de qualquer empreendimento a se instalar em Área Rural do 

Município de Guaratuba. 

Art. 8.º X. Acompanhar o processo de gestão da APA Estadual de Guaratuba 

e propor alterações para que a área, continuando a cumprir suas funções, 

não gere prejuízos aos produtores e propicie inviabilidade à exploração de 

suas propriedades. 

Art. 10. º § 1.º Na APA de Guaratuba, as atividades minerárias somente serão 

permitidas nos seguintes casos: 

I. Tratar-se de mineral carente, conforme definição do Departamento 

Nacional de Produção Mineral e, suplementarmente, dos órgãos estaduais 

competentes; 

II. Não provocar alteração significativa dos caracteres dominantes da 

paisagem; 

III. Recomposição florística de áreas desmatadas, com emprego de essências 

nativas adequadas e reflorestamento das áreas de disposição de estéreis e 

rejeitos, com espécimes autóctones adequados; 

IV. Sejam dotados critérios geotécnicos e executadas obras de contenção 

para assegurar a estabilidade de encostas, no decorrer da atividade de 

extração e após o seu término; 

V. Na exploração a céu aberto, será obrigatória execução da recomposição 

do terreno concomitantemente ao aproveitamento da jazida. 

§ 2.º Para o licenciamento ou renovação de lavras para o desenvolvimento 

de atividades minerarias após aprovado pelo o Conselho Gestor da APA de 

Guaratuba. 

Art. 17. º Não serão permitidas as atividades industriais nos seguintes casos:  

IV. Na APA de Guaratuba”. 
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O Artigo 6º da Lei Municipal no 1.163/2005 e Decreto Estadual no 10.855/2014, porém, 

não corrobora o plano de manejo da APA de Guaratuba em seu Art. 6º: 

“Art. 6.º Na porção da área rural, inserida na Área de Proteção Ambiental - 

APA de Guaratuba, será internalizado pelo Município o disposto no Plano de 

Manejo da APA de Guaratuba”. 

Conforme esclarece o capítulo 7.1 – Arcabouço legal, em razão do critério da 

especialidade, a regulamentação de uso e ocupação estabelecidas por plano de manejo 

de uma área de preservação ambiental estadual prevalece sobre a legislação municipal 

de uso e ocupação do solo. Deste modo, os parâmetros estabelecidos pelo plano de 

manejo deverão ser aplicados tanto à área rural quanto à área urbana do município de 

Guaratuba. 

Como observado, a regulamentação de uso e ocupação do solo dessa porção do Litoral 

Sul carece de adequações em relação à legislação municipal de Zoneamento e perímetro 

urbano em Guaratuba, além do estabelecimento do Plano de Manejo do Parque 

Estadual do Boguaçu – que necessitam ser formatados em consonância mútua e com o 

Plano de Manejo da APA de Guaratuba, para que haja uma adequada gestão territorial 

do meio urbano e natural. 

 

Sobreposição entre o perímetro urbano de Pontal do Paraná e a Zona de Amortecimento 

da Estação Ecológica do Guaraguaçu 

A Estação Ecológica de Guaraguaçu é uma Unidade de Conservação Estadual de 

proteção integral criada pelo Decreto Estadual nº 1.230 de 27 de março de 1992. A 

Unidade teve seu Plano de Manejo regulamentado em 2006, e, como exige a Lei Federal 

nº 9.985/2000 (SNUC), coube ao Plano de Manejo formalizar a delimitação da Zona de 

Amortecimento da Unidade de Conservação. “O objetivo desta Zona é amortecer os 

impactos e interferências das atividades humanas sobre a região do entorno da EEG, 

de forma a minimizar suas consequências sobre a UC”. Sobre as normas da Zona de 
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Amortecimento, o Plano de Manejo dita que “serão definidas através de estudos 

específicos conforme define este Plano de Manejo em seu Programa de Integração com 

a Zona de Amortecimento” (SEMA, IAP, PRÓ-ATLÂNTICA 2006, vol. IV, p.12. vol.IV, 

p.14). 

Figura 50: Mapa da Zona de Amortecimento da Estação Ecológica do Guaraguaçu – 2016 

 

Fonte: SEMA, IAP, PRÓ-ATLÂNTICA 2006, vol. IV, p.12. 

A Lei nº 9.985/2000 (SNUC), também determina que a zona de amortecimento de 

unidade de conservação de proteção integral, uma vez definida formalmente, não pode 

ser transformada em zona urbana. 

Observa-se, portanto, que o antigo perímetro urbano do município de Pontal do Paraná, 

conforme Leis nº 776/2007 e a Lei 1170/2011, sobrepunha-se indevidamente, em uma 

área de pequena dimensão, à Zona de Amortecimento da Estação Ecológica do 

Guaraguaçu.  
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A controvérsia foi muito ampliada com a revogação das leis municipais citadas e 

aprovação da nova lei de perímetro urbano de Pontal do Paraná, por meio da Lei 

Complementar nº 011/2014, na qual a sobreposição indevida da área urbana à Zona de 

Amortecimento da Estação Ecológica do Guaraguaçu é expressivamente ampliada, em 

dois locais no município.  

Soma-se à controvérsia, o fato do Zoneamento Ecológico-Econômico ter delimitado 

sobre a Zona de Amortecimento da Estação Ecológica do Guaraguaçu uma Zona de 

Desenvolvimento Diferenciado, conforme é possível observar no mapa a seguir. 

O relatório técnico do ZEE Litoral aventa a possibilidade de transformação da Zona de 

Amortecimento da ESEC do Guaraguaçu em uma nova Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável. Esta nova Unidade conteria, por sua vez, outras três Unidades de 

Conservação de Proteção Integral (ITCG, 2016, p.322). Destaca-se que o efeito da 

substituição da Zona de Amortecimento causaria a diminuição do grau de preservação 

ambiental das áreas delimitadas apenas na Unidade de Conservação de Uso Sustentável, 

visto que essas áreas estariam liberadas para serem transformadas em zona urbana – o 

que não é possível atualmente. 

Os aspectos jurídicos relativos às normas elencadas são analisados em detalhe no capítulo 7.1 – 

Arcabouço Legal. 
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Sobreposição entre a Terra Indígena Sambaqui, Perímetro Urbano de Pontal do Paraná 

e Zona de Desenvolvimento Diferenciado (ZEE) 

A presença do povo indígena Guarani Mbyá em Pontal do Paraná é reconhecida e na 

Terra Indígena Sambaqui, “composta por duas aldeias, Tekoa Karaguata e Tekoa 

Guaviraty, conhecidas em português como Sambaqui e Xangrilá, respectivamente, 

ligadas por vínculos de parentesco. As primeiras incursões para a reocupação 

da aldeia Sambaqui (Tekoa Karaguata) ocorreram em 1999” (DOU nº 74/ 2016). 

A Lei n° 776/2007 (posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 011/2014) e a 

Lei n° 08/2014 de Pontal do Paraná delimitavam uma “área de ocupação indígena”. 

A FUNAI, tendo em vista o Processo nº 08620.052029/2014-95 e considerando o 

Relatório da antropóloga Maria Helena de Amorim Pinheiro, reconheceu os estudos de 

identificação da Terra Indígena Sambaqui no Diário Oficial da União nº 74, de 19 de abril 

de 2016, delimitada com superfície aproximada de 2.785 hectares e perímetro de 38 

quilômetros.   

A área indígena delimitada pelo FUNAI é maior que a área delimitada em Leis Municipais 

de Pontal do Paraná. O relatório antropológico esclarece: "Em 2005 o Município de 

Pontal do Paraná cedeu um lote de aproximadamente 700 hectares para as famílias da 

aldeia Sambaqui (Decreto do Município de Pontal do Paraná n.º 2.153, de 30 de 

dezembro de 2005); esta área foi incorporada à presente proposta de limites da TI 

Sambaqui, porque, embora insuficiente em extensão, oferece condições de reprodução 

física e cultural ao grupo indígena." 

Observa-se, portanto, a presença de uma controvérsia expressa na sobreposição 

territorial da Terra Indígena Sambaqui (delimitada pelo FUNAI), perímetro urbano de 

Pontal do Paraná (Lei Complementar nº 011/2014) e Zona de Desenvolvimento 

Diferenciado delimitada pelo ZEE Litoral. 

Em relação ao ZEE Litoral, destaca-se, ainda, que ocorre sobreposição territorial entre a 

Zona para Expansão de Unidades de Conservação de Proteção Integral e a Terra Indígena 
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Sambaqui (delimitada pelo FUNAI). O uso e ocupação do solo entre Unidade de 

Conservação de Proteção Integral e Terra Indígena são incompatíveis entre si. 

Os aspectos jurídicos relativos às normas elencadas são analisados em detalhe no 

capítulo 7.1 – Arcabouço Legal.  
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3.5.6.2 Evolução recente da ocupação do solo urbano 

A expansão recente da malha urbana dos municípios é analisada a partir de imagens de 

satélite disponíveis, obtidas por meio do software Google Earth Pro. O intervalo de 

tempo entre as imagens é variável, conforme a disponibilidade de material cartográfico 

para cada município.  

Foram observados os seguintes critérios na análise:  

 Crescimento da malha urbana – onde houve inserção de novo sistema viário; 

 Adensamento da malha urbana – onde houve inserção de novas edificações no 

sistema viário existente; 

 Crescimento e adensamento da malha urbana – onde houve ambas as situações. 

 

3.5.6.2.1 Litoral Norte 

Em Antonina é possível observar adensamento da malha urbana de modo disperso e 

homogêneo entre 2005 e 2017. Não houve crescimento da malha urbana. 

Em Morretes observa-se tanto crescimento quanto adensamento da malha urbana 

entre 2009 e 2017, dispersos por toda a ocupação urbana. 

Em Guaraqueçaba é possível observar poucas e pequenas áreas de adensamento da 

malha urbana entre 2013 e 2017 e apenas uma área onde houve crescimento da malha 

urbana. 
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3.5.6.2.2 Município-polo 

Em Paranaguá observa-se tanto crescimento quanto adensamento da malha urbana em 

localidades próximas ao limite do perímetro urbano, a oeste, nas proximidades de APPs 

e ao longo da PR- 407. 



  

116 

 

    



  

117 

 

    

3.5.6.2.3 Litoral Sul 

Em Guaratuba houve adensamento da malha urbana entre 2009 e 2017, na porção sul 

e oeste da ocupação urbana. Não foi possível observar significativo crescimento da 

malha urbana.  

Em Matinhos é possível observar diversos pontos de adensamento urbano ocorrido 

entre 2009 e 2017. Ocorreu um ponto de crescimento e um ponto de crescimento e 

adensamento – ambos ao norte da ocupação urbana, próximo à divisa com o município 

de Pontal do Paraná. 

Em Pontal do Paraná ocorreram pontos de adensamento e crescimento da malha 

urbana entre 2009 e 2017, de maneira homogênea ao longo da ocupação urbana.  
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3.5.6.3 Padrões de Verticalização e Densidade Urbana 

Observou-se que a densidade populacional relativa   à área total do município não reflete a 

realidade da densidade urbana. Para examinar a fundo a questão, foram elaborados mapas 

temáticos que expressam as densidades sobre o território urbano, criados a partir dos 

arquivos shp disponibilizados pelo IBGE para os setores censitários do Censo 2010. 

Logo de início constatou-se que a delimitação dos setores censitários dos municípios abrange 

perímetros mais amplos que o território de fato ocupado pela malha urbana. O mapa a seguir 

exemplifica essa questão, no qual é possível observar que a divisão dos setores censitários 

não reflete o verdadeiro adensamento urbano. 

Por esse motivo, foram elaborados mapas temáticos que permitem emergir dados acerca da 

real ocupação urbana dos sete municípios do Litoral do Paraná, a partir dos seguintes 

procedimentos metodológicos: 

 Inserção dos polígonos dos Setores Censitários do Censo 20107  

 Inserção do polígono da malha urbana consolidada, mapeado por meio de delimitação 

assistida sob imagens de satélite mais recentes disponibilizadas, em escala 1:250.000 a 

1:1.000.000 (Fonte: Copel, 2016), considerando a ocupação do solo por edificações e 

sistema viário; 

 Criação de mapas temáticos: 

o  densidade populacional da malha urbana; 

o densidade habitacional ocasional da malha urbana; e 

o densidade habitacional da malha urbana 

o número de habitantes por domicílio na malha urbana 

                                                        

7 Os dados do Censo 2000 não podem ser agregados à análise devido à ausência de delimitação dos setores censitários em 

polígonos de arquivo formato shp. 
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Os mapas temáticos são apresentados a seguir, acompanhados por uma análise comparativa 

entre as tipologias de densidade e uma análise dos padrões de ocupação do solo por 

município. 
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3.5.6.3.1 Padrões de Verticalização e Densidade Urbana no Litoral Norte 

Os municípios do Litoral Norte não apresentam padrão de verticalização significativo na 

ocupação do solo, além de possuírem número irrisório de domicílios de uso ocasional 

nas áreas urbanas, ou seja, é prescindível essa identificação em cartografia. 

Antonina possui um padrão de ocupação do solo linearizado ao longo da PR-408, que se 

inicia na confluência da rotatória da PR-304, Estrada da Graciosa e PR-408 e se encerra 

nos Terminais Portuários Ponta do Félix. As Áreas de Proteção Ambiental junto à baía de 

Antonina são preservadas em alguns trechos. Em outros pontos, a APP é ocupada por 

estruturas portuárias e habitações, conformando núcleos de ocupação de média 

densidade populacional ao longo da Avenida Conde Matarazzo e Rua Engenheiro Luís 

Augusto de Leão Fonseca, e de altíssima densidade populacional e habitacional ao longo 

das Ruas Escoteiro Milton Gripe, Rua Carmem dos Santos Matsumoto, Rua Padre Pinto 

e Rua Artur de Sá. O núcleo central da ocupação urbana é conformado por 

assentamentos tradicionais com alta densidade populacional e habitacional.  

Em Guaraqueçaba a pequena ocupação urbana é mais adensada junto à baía, na porção 

ao sul da Rodovia Deputado Miguel Bufara, com densidade populacional em estrato 

mediano e baixa densidade habitacional. Ao norte da Rodovia, ocorre presença de 

ocupação urbana de baixa densidade em Áreas de Preservação Ambiental junto à baía 

de Guaraqueçaba. A porção mais interiorizada da ocupação também é de baixa 

densidade populacional e habitacional. 

Morretes possui uma ocupação do solo espraiada ao longo do Rio Nhundiaquara e da 

PR-408, com baixa densidade demográfica e habitacional. Os distritos de Porto de Cima, 

Sambaqui e São João da Graciosa são ocupados por edificações e glebas esparsas, 

conectadas principalmente pela Rodovia, sem uma malha urbana coesa. 
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3.5.6.3.2 Padrões de Verticalização e Densidade Urbana no Município-polo 

Em relação aos padrões de ocupação vertical ou horizontal, Paranaguá apresenta 

concentração de edifícios verticalizados (com mais de três pavimentos) na área central, 

onde há concentração de comércio e serviços8.  

Aproximadamente 53% da população total e 56% da população urbana do Litoral do 

Paraná vive no Município-polo, ou seja, “a grande pressão populacional sobre o meio 

físico se dá no pequeno espaço da cidade de Paranaguá” (ITCG, 2016, p.163).  

O município é polinucleado em relação à densidade populacional e habitacional. A 

população concentra-se, significativamente, em assentamentos subnormais de alta 

densidade demográfica, segundo a lógica da busca pela localização vantajosa dentro da 

malha urbana, considerando acesso a emprego, serviços e equipamentos. O déficit 

habitacional leva à pressão sobre as áreas construídas, ocasionando alto número de 

habitantes em domicílios de pequenas dimensões, carentes de condições mínimas de 

habitabilidade (adequada ventilação, iluminação natural, umidade, destinação de 

resíduos sólidos, controle insetos e roedores, privacidade, etc). Os assentamentos 

subnormais, de modo geral, crescem sem constituir reservas de terra para construção 

de equipamentos públicos de saúde, educação e assistência social, áreas de lazer e 

espaços verdes, assim como, localizadamente, apresentam espaços de circulação 

inadequados. 

Sendo assim, as altas densidades demográficas observadas não decorrem da 

verticalização das edificações, mas pela ocupação do solo extensiva e grande 

concentração de população em pequenas moradias. Como exemplo dessa lógica, é 

possível observar no setor censitário da Figura 51, que delimita uma porção da Ilha dos 

                                                        

8 O número de domicílios de uso ocasional é irrisório em Paranaguá, tornando prescindível a identificação cartográfica 
dessa informação.  
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Valadares, uma concentração altíssima de 93,4 habitantes/hectare, com média de 4 

habitantes/domicílio. 

Figura 51: Setor censitário na Ilha dos Valadares, Paranaguá 

 

 

Fonte: Setores censitários: IBGE, 2010. Imagem de satélite: Google Earth Pro, 2018. 

Paranaguá apresenta extensas porções de terra com interesse logístico – área portuária, 

retroportuárias e de interesse de expansão portuária, rodovias e ferrovia – além de 

áreas industriais e de interesse de preservação ambiental. Poucas são as áreas 

disponíveis para adensamento de moradias no município, e suas áreas de expansão 

também estão limitadas, conforme será detalhado adiante no item 3.5.6.5.2 Vazios 

urbanos e áreas subutilizadas no Município-polo. 



  

140 

 

    

 



  

141 

 

    

 



  

142 

 

    

 



  

143 

 

    

 



  

144 

 

    

 



  

145 

 

    

3.5.6.3.3 Padrões de Verticalização e Densidade Urbana no Litoral Sul 

Os municípios de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba configuram uma faixa de 

urbanização contínua de aproximadamente 55 quilômetros ao longo da orla, 

compartilhando padrões de verticalização e densidade urbana comuns.   

O impacto do turismo de sol e praia na ocupação do solo urbano do Litoral Sul é 

evidenciado pela prevalência do número de domicílios de uso ocasional (segunda 

moradia), sobre o número de domicílios ocupados pela população residente – ou seja, a 

maioria das moradias em Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba é utilizada apenas 

em parte do ano. 

Segundo o IBGE (2010), a população residente no Litoral Sul é de 82.443 habitantes. Para 

estimar a população flutuante são necessárias outras variáveis, além daquelas obtidas 

nos Censos do IBGE. Foi adotada, no presente documento, os dados estimados no Plano 

Diretor de Água da Região Litorânea do Paraná, elaborado pela SANEPAR em 2015, que 

calcula a população flutuante com base na variação do consumo residencial de água 

mensal entre 2003 e 2012.  

À população residente no Litoral Sul soma-se a população sazonal, totalizando uma 

população de cerca 318.000 pessoas durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro 

(IBGE, 2010; SANEPAR, 2015). Já durante o pico das épocas de Réveillon e Carnaval, a 

população no Litoral Sul totaliza cerca de 480.000 pessoas (IBGE, 2010; SANEPAR, 

2015)9.   

Há extrema variação na densidade urbana dos municípios do Litoral Sul, entre baixíssima 

densidade durante 9 meses do ano, e altíssima densidade durante verão e intensificada 

ainda mais durante períodos de pico. 

                                                        

9 Para o ano de 2010, importante devido aos dados censitários consolidados. 
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Em Pontal do Paraná (SANEPAR, 2010), os balneários Shangri-la, Monções, Praia de Leste 

e Atami apresentam altíssima variação na densidade urbana devido à sazonalidade, 

sendo que este último passa de uma densidade aproximada de 3 habitantes por hectare 

para uma densidade aproximada de 45 habitantes/hectare durante dezembro, janeiro 

e fevereiro, atingindo população de pico aproximada de 80 habitantes/hectare durante 

réveillon e carnaval.  

Em Matinhos (SANEPAR, 2010) destacam-se os balneários Praia Grande, Inajá, Saint 

Etiene e Costa Sul por ter extrema variação de densidades demográficas devido à 

sazonalidade, o que não reflete a concentração de edifícios verticalizados, mas o 

altíssimo número de ocupantes por domicílio durante esse curto período de tempo.  

Em Guaratuba, observou-se uma incongruência nos dados apresentados pelo Plano 

Diretor da Região Litorânea do Paraná (SANEPAR, 2015), que identifica a Zona de 

Abastecimento “Aeroporto” em Guaratuba como uma área que recebe altíssimos 

números de população flutuante e de pico. Tal constatação é incongruente, visto que a 

área é ocupada majoritariamente por população residente (fixa), como comprovam os 

mapas elaborados com base no Censo 2010. Já as Zonas de Abastecimento “Coroados” 

e “Nereidas” parecem tem sua população flutuante e sazonal subestimada nesse Plano 

(SANEPAR, 2015). A metodologia de estimativa populacional não é detalhada no Plano 

(SANEPAR, 2015), portanto não é possível identificar o fator que levou à tal discrepância. 

Não obstante, é possível observar a altíssima variação de densidade ocasionada pela 

sazonalidade na área Central, Brejatuba e Prainha. 

Os dados demográficos apresentados pelo Plano Diretor de Água da Região Litorânea 

do Paraná (SANEPAR, 2015) estão apresentados no quadro a seguir, e posteriormente 

especializados em mapas de densidade. 
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Quadro 4: Densidade populacional dos municípios do Litoral do Paraná 

Pontal do Paraná 2010* 2015** 2025** 2035** 

Nome da Zona de 
Abastecimento*** 

Área (ha) 
População 

Urbana 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

Monções**** 336,14 

Residente 1.893 5,63 - 2.687 7,99 - 3.360 10,00 - 3.998 11,89 - 

Total 13.970 41,56 12.077 16.283 48,44 13.596 20.471 60,90 17.111 23.141 68,84 19.143 

Pico 25.727 76,54 23.834 27.530 81,90 24.843 31.444 93,54 28.084 33.476 99,59 29.478 

Guaraguaçu 372,26 

Residente 2.091 5,62 - 3.678 9,88 - 4.684 12,58 - 5.613 15,08 - 

Total 5.351 14,37 3.260 7.294 19,59 3.616 9.085 24,40 4.401 10.479 28,15 4.866 

Pico 5.668 15,23 3.577 6.129 16,46 2.451 7.130 19,15 2.446 7.609 20,44 1.996 

Praia de Leste 257,18 

Residente 2.595 10,09 - 4.606 17,91 - 5.871 22,83 - 7.037 27,36 - 

Total 14.399 55,99 11.804 17.669 68,70 13.063 21.686 84,32 15.815 24.480 95,19 17.443 

Pico 22.719 88,34 20.124 24.560 95,50 19.954 28.565 111,07 22.694 30.463 118,45 23.426 

Canoas 398,36 

Residente 3.122 7,84 - 5.541 13,91 - 7.063 17,73 - 8.465 21,25 - 

Total 13.051 32,76 9.929 16.531 41,50 10.990 20.364 51,12 13.301 23.143 58,10 14.678 

Pico 19.111 47,97 15.989 20.663 51,87 15.122 24.025 60,31 16.962 25.633 64,35 17.168 

Marissol 240,33 

Residente 1.654 6,88 - 2.937 12,22 - 3.743 15,57 - 4.486 18,67 - 

Total 7.784 32,39 6.130 9.721 40,45 6.784 11.957 49,75 8.214 13.552 56,39 9.066 

Pico 11.797 49,09 10.143 12.756 53,08 9.819 14.835 61,73 11.092 15.832 65,88 11.346 

Ipanema 329,92 

Residente 3.161 9,58 - 5.611 17,01 - 7.151 21,67 - 8.571 25,98 - 

Total 8.825 26,75 5.664 11.880 36,01 6.269 14.741 44,68 7.590 16.947 51,37 8.376 

Pico 10.901 33,04 7.740 11.787 35,73 6.176 13.709 41,55 6.558 14.627 44,33 6.056 

Shangrilá 385,86 

Residente 2.967 7,69 - 5.266 13,65 - 6.712 17,39 - 8.045 20,85 - 

Total 17.317 44,88 14.350 21.150 54,81 15.884 25.942 67,23 19.230 29.270 75,86 21.225 

Pico 27.621 71,58 24.654 29.865 77,40 24.599 34.734 90,02 28.022 37.068 96,07 29.023 

Pontal do Sul 908,44 

Residente 3.353 3,69 - 5.950 6,55 - 7.583 8,35 - 9.084 10,00 - 

Total 12.610 13,88 9.257 16.194 17,83 10.244 19.985 22,00 12.402 22.771 25,07 13.687 

Pico 17.816 19,61 14.463 19.260 21,20 13.310 22.400 24,66 14.817 23.902 26,31 14.818 

Atami 332,39 

Residente 939 2,82 - 1.667 5,02 - 2.124 6,39 - 2.546 7,66 - 

Total 14.476 43,55 13.537 16.650 50,09 14.983 20.264 60,96 18.140 22.563 67,88 20.017 

Pico 26.055 78,39 25.116 28.172 84,76 26.505 32.765 98,57 30.641 34.959 105,17 32.413 

Total 
Pontal do Paraná 

3.560,88 

Residente 21.775 6,12 - 37.943 10,66 - 48.291 13,56 - 57.845 16,24 - 

Total 107.783 30,27 86.008 133.372 37,45 95.429 164.495 46,20 116.204 186.346 52,33 128.501 

Pico 167.415 47,02 145.640 180.722 50,75 142.779 209.607 58,86 161.316 223.569 62,78 165.724 

(continua) 
 
* A SANEPAR (2015) adotou os números do Censo (IBGE, 2010) para população urbana. 
** A SANEPAR (201) estimou a população urbana para os anos de 2015, 2025 e 2035 a partir de projeção demográfica própria. As projeções demográficas elaboradas e apresentadas no PDS Litoral apresentam números distintos para a população residente futura. 
*** Zonas de abastecimento são unidades territoriais utilizadas pela SANEPAR (2015), não coincidem com setores censitários. 
****Monções é uma Zona de Abastecimento que engloba áreas tanto de Pontal do Paraná quanto de Matinhos, optou-se por incluí-la no quadro de Pontal do Paraná para efeitos de cálculo de população e densidade. 
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  Matinhos    2010* 2015** 2025** 2035** 

Nome da  
Zona de 

Abastecimento*** 
Área (ha) 

População 
Urbana 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

Caiobá 122,57 

Residente 3.081 25,14 - 3.359 27,40 - 4.078 33,27 - 4.814 39,28 - 

Total 7.911 64,54 4.830 8.822 71,98 5.463 11.022 89,92 6.944 12.609 102,87 7.795 

Pico 10.220 83,38 2.309 10.909 89,00 2.087 12.403 101,19 1.381 13.198 107,68 589 

CBC 86,22 

Residente 1.224 14,20 - 1.335 15,48 - 1.621 18,80 - 1.906 22,11 - 

Total 3.514 40,76 2.290 3.924 45,51 2.589 4.913 56,98 3.292 5.602 64,97 3.696 

Pico 4.844 56,18 3.620 5.170 59,96 3.835 5.880 68,20 4.259 6.257 72,57 4.351 

Boqueirão 224,93 

Residente 6.042 26,86 - 6.589 29,29 - 7.999 35,56 - 9.398 41,78 - 

Total 14.197 63,12 8.155 15.811 70,29 9.222 19.721 87,68 11.722 22.559 100,29 13.161 

Pico 17.254 76,71 11.212 18.416 81,87 11.827 20.938 93,09 12.939 22.282 99,06 12.884 

Central 137,34 

Residente 5.327 38,79 - 5.808 42,29 - 7.051 51,34 - 8.285 60,32 - 

Total 10.639 77,46 5.312 11.812 86,01 6.004 14.682 106,90 7.631 16.854 122,72 8.569 

Pico 11.240 81,84 5.913 11.988 87,29 6.180 13.630 99,24 6.579 14.507 105,63 6.222 

Bom Retiro 298,62 

Residente 6.252 20,94 - 6.817 22,83 - 8.275 27,71 - 9.738 32,61 - 

Total 13.967 46,77 7.715 15.542 52,05 8.725 19.366 64,85 11.091 22.191 74,31 12.453 

Pico 16.323 54,66 10.071 17.423 58,35 10.606 19.811 66,34 11.536 21.083 70,60 11.345 

Mesquita 305,38 

Residente 414 1,36 - 451 1,48 - 548 1,79 - 645 2,11 - 

Total 558 1,83 144 614 2,01 163 755 2,47 207 877 2,87 232 

Pico 304 1,00 -110 325 1,06 -126 369 1,21 -179 393 1,29 -252 

Praia Grande 204,96 

Residente 2.390 11,66 - 2.606 12,71 - 3.164 15,44 - 3.721 18,15 - 

Total 12.970 63,28 10.580 14.572 71,10 11.966 18.380 89,68 15.216 20.809 101,53 17.088 

Pico 22.387 109,23 19.997 23.896 116,59 21.290 27.180 132,61 24.016 28.931 141,15 25.210 

Saint Etiene 151,50 

Residente 695 4,59 - 758 5,00 - 921 6,08 - 1.083 7,15 - 

Total 8.072 53,28 7.377 9.101 60,07 8.343 11.532 76,12 10.611 12.997 85,79 11.914 

Pico 15.609 103,03 14.914 16.660 109,97 15.902 18.955 125,12 18.034 20.172 133,15 19.089 

Inajá 340,15 

Residente 1.459 4,29 - 1.590 4,67 - 1.931 5,68 - 2.271 6,68 - 

Total 12.275 36,09 10.816 13.823 40,64 12.233 17.485 51,40 15.554 19.733 58,01 17.462 

Pico 22.887 67,29 21.428 24.428 71,82 22.838 27.783 81,68 25.852 29.563 86,91 27.292 

Costa Sul 311,25 

Residente 1.363 4,38 - 1.487 4,78 - 1.805 5,80 - 2.122 6,82 - 

Total 14.433 46,37 13.070 16.268 52,27 14.781 20.594 66,17 18.789 23.207 74,56 21.085 

Pico 27.655 88,85 26.292 29.518 94,84 28.031 33.563 107,83 31.758 35.697 114,69 33.575 

Total 
Matinhos 

2.182,92 

Residente 28.247 12,94 - 30.800 14,11 - 37.393 17,13 - 43.983 20,15 - 

Total 98.536 45,14 70.289 110.289 50,52 79.489 138.450 63,42 101.057 157.438 72,12 113.455 

Pico 148.723 68,13 120.476 158.733 72,72 127.933 180.512 82,69 143.119 192.083 87,99 148.100 

(continua) 
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  Guaratuba    2010* 2015** 2025** 2035** 

Nome da Zona de 
Abastecimento*** 

Área (ha) 
População 

Urbana 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

Coroados 584,54 

Residente 1.807 3,09 - 2074 3,55 - 2.434 4,16 - 2655 4,54 - 

Total 6.972 11,93 5.165 8735 14,94 6.661 13.180 22,55 10.746 16405 28,06 13.750 

Pico 10.286 17,60 8.479 12112 20,72 10.038 16.726 28,61 14.292 20190 34,54 17.535 

Nereidas 462,31 

Residente 1.588 3,43 - 1822 3,94 - 2.138 4,62 - 2333 5,05 - 

Total 6.127 13,25 4.539 7675 16,60 5.853 11.581 25,05 9.443 14416 31,18 12.083 

Pico 9.039 19,55 7.451 10643 23,02 8.821 14.697 31,79 12.559 17741 38,37 15.408 

Brejatuba 427,95 

Residente 2.889 6,75 - 3315 7,75 - 3.890 9,09 - 4243 9,91 - 

Total 11.144 26,04 8.255 13961 32,62 10.646 21.065 49,22 17.175 26221 61,27 21.978 

Pico 16.441 38,42 13.552 19358 45,23 16.043 26.733 62,47 22.843 32269 75,40 28.026 

Aeroporto 1.041,80 

Residente 13.856 13,30 - 15899 15,26 - 18.663 17,91 - 20359 19,54 - 

Total 53.455 51,31 39.599 66968 64,28 51.069 101.060 97,01 82.397 125947 120,89 105.588 

Pico 78.864 75,70 65.008 92858 89,13 76.959 128.248 123,10 109.585 155031 148,81 134.672 

Central 524,50 

Residente 7.963 15,18 - 9137 17,42 - 10.723 20,44 - 11696 22,30 - 

Total 30.719 58,57 22.756 38489 73,38 29.352 58.075 110,72 47.352 72160 137,58 60.464 

Pico 45.322 86,41 37.359 53369 101,75 44.232 73.702 140,52 62.979 88777 169,26 77.081 

Ferry Boat 33,77 

Residente 381 11,28 - 438 12,97 - 514 15,22 - 560 16,58 - 

Total 1.471 43,56 1.090 1844 54,60 1.406 2.782 82,38 2.268 3463 102,55 2.903 

Pico 2.171 64,29 1.790 2557 75,72 2.119 3.531 104,56 3.017 4262 126,21 3.702 

Caieiras 21,63 

Residente 92 4,25 - 106 4,90 - 124 5,73 - 135 6,24 - 

Total 355 16,41 263 445 20,57 339 671 31,02 547 836 38,65 701 

Pico 524 24,23 432 617 28,53 511 852 39,39 728 1028 47,53 893 

Prainha 54,01 

Residente 424 7,85 - 462 8,55 - 561 10,39 - 660 12,22 - 

Total 1.569 29,05 1.145 1.757 32,53 1.295 2.207 40,86 1.646 2.508 46,44 1.848 

Pico 2.423 44,86 1.999 2.586 47,88 2.124 2.940 54,43 2.379 3.129 57,93 2.469 

Total 
Guaratuba 

3.150,51 

Residente 29.000 9,20 - 33.253 10,55 - 39.047 12,39 - 42.641 13,53 - 

Total 111.812 35,49 82.812 139.874 44,40 106.621 210.621 66,85 171.574 261.956 83,15 219.315 

Pico 165.070 52,39 136.070 194.100 61,61 160.847 267.429 84,88 228.382 322.427 102,34 279.786 

(continua) 
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      2010* 2015** 2025** 2035** 

Total 
Litoral Sul 

Área Zona 
Abastecimento 

*** (ha) 

População 
Urbana 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
Média 

(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
Média 

(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
Média 

(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

População 
Urbana 

(pessoas) 

Densidade 
Média 

(pessoas/ha) 

Acréscimo 
Sazonal 

(pessoas) 

8.894,31 

Residente 79.022 8,88 - 101.996 11,47 - 124.731 14,02 - 144.469 16,24 - 

Total 318.131 35,77 239.109 383.535 43,12 281.539 513.566 57,74 388.835 605.740 68,10 461.271 

Pico 481.208 54,10 402.186 533.555 59,99 431.559 657.548 73,93 532.817 738.079 82,98 593.610 

Fonte: SANEPAR, 2015. Cálculos de densidade elaborado pelos autores, com base em SANEPAR, 2015.  

* A SANEPAR (2015) adotou os números do Censo (IBGE, 2010) para população urbana. 

** A SANEPAR (201) estimou a população urbana para os anos de 2015, 2025 e 2035 a partir de projeção demográfica própria. As projeções demográficas elaboradas e apresentadas no PDS Litoral apresentam números distintos para a população 

residente futura. 

*** Zonas de abastecimento são unidades territoriais utilizadas pela SANEPAR (2015), não coincidem com setores censitários. 

****Monções é uma Zona de Abastecimento que engloba áreas tanto de Pontal do Paraná quanto de Matinhos, optou-se por incluí-la no quadro de Pontal do Paraná para efeitos de cálculo de população e densidade. 
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À analise com base nos dados da SANEPAR (2015), soma-se a análise baseada nos dados 

e setores censitários do IBGE (2010), diferenciando: (i) densidade habitacional 

(domicílios permanentes da população residente); (ii) densidade habitacional de uso 

ocasional e (iii) densidade demográfica da população residente. 

Em Guaratuba metade dos domicílios são de uso eventual, cujo adensamento ocorre na 

orla litorânea, ao longo da Avenida Atlântica e Avenida Vinte e Nove de Abril, bem como 

na porção norte da praia brava, no balneário Brejatuba. A verticalização da ocupação do 

solo nessa porção do município pode ser observada pela presença, e também de 

adensamento, de domicílios permanentes nesse local. 

As densidades populacionais mais expressivas, contudo, ocorrem em áreas não 

verticalizadas, ao longo da baía de Guaratuba e na porção norte do município, onde se 

concentra a população que constitui residência permanente. 

Em Matinhos os domicílios de uso ocasional representam 65% do total. O impacto da 

recepção de turistas pelo município é refletido sobre a segmentação da ocupação 

urbana: predomina em toda a extensão da orla marítima a ocupação por domicílios de 

uso ocasional, com importante concentração e verticalização da ocupação em Caiobá e 

ocupação não verticalizada nos balneários ao longo da PR-412. Já a população que 

constitui residência permanente no município está concentrada na porção interiorizada 

da ocupação urbana, a oeste da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira – área 

periférica ao Parque Saint Hilaire/Lange, bem como ao longo da PR-508 e da Avenida 

Curitiba. Destaca-se que as áreas adjacentes ao Parque Saint Hilaire/Lange são 

adensadas por população residente de baixa renda. 

Em Pontal do Paraná, assim como em Matinhos, prevalecem os domicílios de uso 

ocasional – 65% do total. Em Pontal do Paraná, contudo, o território não é tão 

claramente compartimentado quanto em Matinhos, ainda que seja possível observar 

uma tendência de concentração de domicílios de uso ocasional entre a PR-412 e a orla 

marítima. Verifica-se que a concentração populacional ocorre próximo à PR-407, com 
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adensamento populacional disperso de tendências homogêneas ao longo dos 

balneários. Pontal do Paraná apresenta uma verticalização na ocupação do solo mais 

recente e inibida que Matinhos e Guaratuba, ao longo das Avenidas Anibal Khury, 

Atlântica e Beira-Mar. 

Conclui-se destacando que a ocupação extensiva da orla marítima do Litoral Sul por uma 

população flutuante acarreta em elevado custo da terra, gerada pela demanda por 

residências de veraneio. Como resultado, a concentração da população residente ocorre 

nas porções afastadas da orla marítima. A situação dos vazios urbanos e áreas 

subutilizadas nesse contexto é analisada a seguir.   
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3.5.6.4 Densidade urbana futura 

O planejamento em escala regional pode valer-se da densidade como um 

instrumento de orientação para o desenvolvimento urbano a longo prazo. Visando 

tal objetivo, são apresentados nesse item diversos cálculos de densidade urbana para 

Paranaguá e Litoral Sul integradamente, que consideram a delimitação do 

Zoneamento Ecológico-Econômico para a Zona Urbana10. 

Figura 52: Zoneamento Ecológico-Econômico – Paranaguá e Litoral Sul. 

 

Fonte: ITCG, 2016. 

De acordo com as projeções demográficas estimadas para uma realidade tendencial 

e ajustada para o impacto dos investimentos, Paranaguá terá moderado acréscimo 

populacional (Quadro 5). 

                                                        

10 A Zona Urbana (Zoneamento Ecológico-Econômico) abrange as áreas urbanizadas à época, delimitadas com 
menor precisão que a delimitação da malha urbana realizada no PDS Litoral (conforme cartografia apresentada 
no capítulo 3.5.6.3 Padrões de Verticalização e Densidade Urbana).  
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Quadro 5: Projeções demográficas – Paranaguá 

PARANAGUÁ 
População 

2010 
(IBGE, 2010) 

População residente 2035 
(Estimativa) 

Projeção tendencial 140.469 
161.758 

 

Projeção ajustada 
para o impacto dos investimentos 

140.469 
192.941 

 

Fonte: Os autores. 

Situação semelhante é encontrada no Litoral Sul, onde o contingente populacional 

de Pontal do Paraná será mais afetado pelo impacto dos investimentos. No Litoral 

Sul, entretanto, o maior impacto permanece sendo a população sazonal, visto que a 

projeção populacional sazonal para o ano de 2035 gira em torno de meio milhão de 

pessoas11. 

  

                                                        

11 Conforme conta no item 3.5.3.1 – Caracterização da urbanização nos municípios do Litoral do Paraná, a 

população dos municípios de Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba são expressivamente urbanas, 

com tendências ao aumento de população também em áreas urbanas. Por tal motivo, o trabalho adota o número 

da projeção total da população para efeitos da análise de densidade urbana futura, visto que a diminuta 

população rural tem impacto insignificante sobre o resultado da análise.   
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Quadro 6: Projeção demográfica tendencial – Litoral Sul 

 Município 

População 
2010 

(IBGE, 
2010) 

População 
residente 

2035 
(projeção 

tendencial) 

População sazonal 
(SANEPAR, 2015) em 2035 

População total em 2035 
(Soma da população 

residente e população 
sazonal em 2035) 

Guaratuba 32.095 
46.609 

 

dez./jan/fev. 219.315 dez./jan/fev. 265.924  

pico 279.786 pico 326.395  

Matinhos 29.428 47.163 
dez./jan/fev. 113.455 dez./jan/fev. 160.618  

pico 148.100 pico 195.263  

Pontal do Paraná 20.920 
33.272 

 

dez./jan/fev. 128.501 dez./jan/fev. 161.773  

pico 165.724 pico 198.996  

TOTAL LITORAL 
SUL 

82.443 127.044 
dez./jan/fev. 461.271 

dez./jan./fev
. 

588.315  

pico 593.610 pico 720.654  

Fonte: População 2010 – IBGE, 2010. Projeção populacional residente - os autores. Acréscimo 

sazonal – SANEPAR, 2015. População total em 2035 – soma da população residente estimada pelos 

autores e população sazonal estimada pela SANEPAR. 

 

Quadro 7: Projeção demográfica ajustada para o impacto dos investimentos – Litoral Sul 

  

População 
2010 

(IBGE, 
2010) 

População 
residente 2035 

(projeção 
ajustada o 

impacto dos 
investimentos) 

População sazonal em 
2035 

(SANEPAR, 2015) 

População total em 
2035 

(Soma da população 
residente e população 

sazonal em 2035) 

Guaratuba 32.095 52.493 
dez./jan/fev. 219.315 dez./jan/fev. 271.808  

pico 279.786 pico 332.279  

Matinhos 29.428 52.782 
dez./jan/fev. 113.455 dez./jan/fev. 166.237  

pico 148.100 pico 200.882  

Pontal do Paraná 20.920 48.740 
dez./jan/fev. 128.501 dez./jan/fev. 177.241  

pico 165.724 pico 214.464  

TOTAL LITORAL 
SUL 

82.443 154.014 
dez./jan/fev. 461.271 dez./jan/fev. 615.285  

pico 593.610 pico 747.624  

Fonte: População 2010 – IBGE, 2010. Projeção populacional residente - os autores. Acréscimo 

sazonal – SANEPAR, 2015. População total em 2035 – soma da população residente estimada pelos 

autores e população sazonal estimada pela SANEPAR. 
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Os maiores desafios para ampliação das malhas urbanas dos municípios no Litoral do 

Paraná estão ligados: (i) a impasses entre diferentes esferas da administração pública 

sobre aspectos legais na gestão do território (como detalhado no capítulo 7 – 

Aspectos Institucionais); (ii) ao cumprimento de requisitos da Lei da Mata Atlântica, 

que poderão envolver a necessidade de demarcação de áreas de utilidade pública; 

(iii) regularização fundiária de áreas urbanas passíveis de adensamento como forma 

de conter o avanço sobre áreas de Mata Atlântica; (iv) a viabilização de programas 

habitacionais que atendam a demanda e minimizem a dinâmica de ocupações 

irregulares e parcelamentos clandestinos; e (v) ao adequado adensamento urbano e 

recuperação das mais-valias fundiárias.  

Dadas tais dificuldades, considera-se como hipótese a impossibilidade de ampliação 

de malhas urbanas para além da Zona Urbana delimitada pelo ZEE. 

 Tal cenário ocasionaria maior adensamento das áreas urbanizadas: Paranaguá seria 

o município com maior densidade urbana, porém o maior impacto permaneceria no 

Litoral Sul, devido à variação de baixa densidade durante a maior parte do ano 

(relativa à população residente) e altíssimas densidades durante épocas de pico de 

réveillon e carnaval. 

Quadro 8: Densidade média futura considerando apenas a Zona Urbana – ZEE. 

  Projeção Tendencial 2035 Projeção Ajustada 2035 

  
Zona Urbana 

- ZEE (ha) 
População  

População 
(pessoas) 

Densidade 
Média 

(pessoas/ha) 

População 
(pessoas) 

Densidade 
Média 

(pessoas/ha) 

Paranaguá 3.240,52 Residente 
161.758 

 
49,92 

 
192.941 

 
59,54 

 

Litoral Sul  6.839,85 

Residente 
127.044 

 
18,57 

 
154.014 

 
22,52 

 

Total 
588.315 

 
86,01 

 
615.285 

 
89,96 

 

Pico 
720.654 

 
105,36 

 
747.624 

 
109,30 

 

Fonte: Projeção populacional residente - os autores. População total e de pico– soma da população 

residente estimada pelos autores e população sazonal estimada pela SANEPAR (2015). 

Com a perspectiva de instalação do novo porto, haverá pressão do mercado 

imobiliário para implantação de novas áreas de loteamentos, onde a terra ainda tem 
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preço reduzido. As áreas consolidadas têm um valor da terra alto, por isso a tendência 

de buscar terras em áreas periféricas, com custo reduzido por ainda não serem 

infraestruturadas e com serviços públicos disponíveis. Tanto empreendimentos 

imobiliários quanto loteamentos clandestinos buscam o máximo o lucro, mediante a 

ocupação de terras baratas e ocupação da gleba com o maior número de lotes 

possível. 

A extrema variação entre baixíssima e alta densidades nos municípios ocasionam a 

demanda por extensas redes de infraestrutura, ociosas durante nove meses do ano, 

instaladas e operadas mediante altos investimentos per capita. O não atendimento 

completo, durante os picos de população no carnaval e réveillon, levam à saturação 

da capacidade das infraestruturas e das vias de circulação. A malha rodoviária está 

sujeita a congestionamentos durante os períodos de pico turístico, e os investimentos 

necessários para aliviar esse problema são altos.  

A sazonalidade ocasiona grandes áreas subutilizadas durante nove meses do ano, 

tornarem-se saturadas durante o pico de veraneio. As restrições ambientais e legais 

ao direcionamento da expansão urbana sobre áreas com vegetação de Mata 

Atlântica tornam imprescindível a otimização da ocupação urbana – mediante 

aproveitamento dos lotes ainda não ocupados inseridos nas malhas urbanas, onde os 

serviços públicos e infraestrutura poderão ter mais viabilidade econômica.  

Para tanto, faz-se necessária a regularização fundiária, com base em de planos 

específicos de Regularização Fundiária e Planos de Habitação de Interesse Social, 

contemplando de forma profunda e detalhada todo o levantamento: (i) de títulos nos 

cartórios de registro de imóveis, (ii) de plantas de loteamentos aprovados nas 

prefeituras municipais para identificação da correta implantação dos loteamentos e 

das situações  de loteamentos clandestinos, (iii) das ocupações espontâneas de baixa 

renda de população residente, (iv) da diferenciação entre os domicílios da população 

residente e da população de veraneio quanto à regularidade fundiária, (v) 

assentamento com risco à vida e risco ambiental, (vii) da verificação acerca da 
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tributação sobre os assentamentos urbanos, (vii) desdobramento em políticas 

públicas de habitação de interesse social. 

O licenciamento ambiental para fins de parcelamento e edificação tornou-se um 

grande impasse no Litoral do Paraná. Recentemente, a prefeitura de Guaratuba 

elaborou estudo para regularização de ocupações urbanas sem licença ambiental, 

como estratégia de minimizar processos de ocupação irregular mediante o fomento 

para o adensamento de terras já parceladas mediante utilização de mecanismos de 

compensação ambiental – proposta em debate com IAP, ICMBIO, Ministério Público, 

ONGs, UFPR, COLIT e Sociedade.  

É improvável que a densidade demográfica sazonal do Litoral Sul possa ser controlada 

ou conduzida pelo poder público, pois é fruto da característica cultural da população 

paranaense em ocupar massivamente esse território durante o verão, da qual 

participa uma aceitação coletiva das condições de habitabilidade precária durante os 

poucos dias de ocupação. 

A densidade construída é o elemento sobre o qual a administração pública pode ter 

controle e planejamento, porém requer vontade política, capacidade técnica, 

conscientização da população e aderência pelo mercado imobiliário.  Propõe-se ao 

poder público a adoção de medidas de planejamento e controle da densidade 

construída, baseadas na aplicação dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade: 

estudo de impacto de vizinhança; outorga onerosa do direito de construir; 

transferência do direito de construir; parcelamento, edificação ou utilização e 

compulsórios; IPTU progressivo do tempo; desapropriação com pagamento em 

títulos; operação urbana consorciada; além da delimitação de zonas de interesse 

metropolitano oportunizadas por um futuro plano de desenvolvimento urbano 

integrado. 

A seguir são apresentados os vazios urbanos e áreas subutilizadas inseridas na malha 

urbana atual, que poderiam ser adequadamente adensadas antes da expansão 



  

184 

 

    

urbana, caso haja sejam passíveis de realizar regularização fundiária e licenciamento 

ambiental.  

 

3.5.6.5 Vazios urbanos e áreas subutilizadas 

A análise de vazios urbanos e áreas subutilizadas foi realizada com base nos seguintes 

procedimentos metodológicos: 

 Levantamento assistido sobre imagem de satélite do Google Earth Pro, dos anos 

de 2017 e 2018; 

 Demarcação dos vazios urbanos (áreas não ocupadas na malha urbana ou nas suas 

adjacências); 

 Das áreas restantes, análise comparativa entre os setores censitários para sua 

classificação do estágio da densidade construída da ocupação: áreas de ocupação 

consolidada, áreas de ocupação pouco consolidada ou áreas de ocupação 

rarefeita; 

 Dada a necessidade observada para o caso de Paranaguá, procedeu-se uma 

compartimentação dos setores censitários com o objetivo de classificar as 

ocupações de forma mais apurada. Da mesma forma, foram identificadas áreas de 

vulnerabilidade socioambiental – assentamentos adensados de baixa renda em 

áreas de fragilidade ambiental (rios, mangue ou baía). 

Destaca-se que a análise realizada não pôde contemplar aspectos de regularidade 

fundiária, que envolvem critérios e aprofundamento que cabem a um plano setorial 

específico. A análise de critérios ambientais é restrita aos observados nas imagens de 

satélite, como topos de morro e corpos d´água.  

 

3.5.6.5.1 Vazios urbanos e áreas subutilizadas no Litoral Norte 

Uma análise de vazios urbanos e áreas subutilizadas no Litoral Norte é prescindível, 

visto que as tendências demográficas projetadas para os próximos anos suscitam 
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pouca demanda por terras urbanizadas. Em situação oposta, os municípios do Litoral 

Sul e Paranaguá enfrentarão pressões consideráveis sobre o meio físico com o 

crescimento populacional futuro, por isso são foco na análise desse item. 

 

3.5.6.5.2 Vazios urbanos e áreas subutilizadas no Município-polo 

Paranaguá apresenta extensas porções de terra com interesse logístico e de proteção 

ambiental, com reflexo direto sobre o padrão de ocupação do solo urbano, como 

mencionado anteriormente no capítulo 3.5.6.3.2 Padrões de Verticalização e 

Densidade Urbana no Município-polo. 

Paranaguá não apresenta vazios urbanos expressivos nas áreas adensadas e conta 

com pouquíssimas áreas subutilizadas na periferia que, sob o ponto de vista 

urbanístico, poderiam receber adensamento. Diversas áreas que ainda não 

apresentam alta densidade não comportariam maior adensamento, por 

caracterizarem áreas de alta vulnerabilidade socioambiental.  

Como é possível observar no Zoneamento do município de Paranaguá (Figura 15), a 

porção ao Norte da BR-277 é planejada como área de expansão portuária, expansão 

de atividades econômicas e recuperação ambiental. Sendo assim, o vetor de 

crescimento urbano é a PR-407, onde já é possível observar assentamento de 

moradias populares, novos loteamentos e projeto do Shopping Ilha do Mel.  
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Figura 53: Vetor de expansão urbana de Paranaguá 

 

Fonte: os autores. 

Recomenda-se que o Estado do Paraná estude, conjuntamente com os municípios de 

Paranaguá e Pontal do Paraná, a ampliação da malha urbana de Paranaguá nesse 

vetor. A importância da PR-407 para o acesso a Pontal do Paraná alerta para a 

necessidade de medidas de planejamento e controle que viabilizem a implantação 

adequada de novos assentamentos, (i) incluindo sistema viário que comporte e 

contenha o tráfego urbano, evitando a sobrecarga da rodovia existente; e (ii) 

respeitando os limites e áreas de amortecimento das Unidades de Conservação de 

Proteção Integral (Parque Estadual do Palmito e Estação Ecológica do Guaraguaçu); 

respeitando a Zona de Proteção de Mananciais (delimitada pelo Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Litoral); e considerando as disposições da Lei da Mata 

Atlântica (Lei Federal no 11.428/2006). 
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3.5.6.5.3 Vazios urbanos e áreas subutilizadas no Litoral Sul 

O Litoral Sul é impactado pela ocupação sazonal de alta densidade, com reflexo direto 

sobre o padrão de ocupação do solo urbano, como mencionado anteriormente no 

capítulo 3.5.6.3.3 Padrões de Verticalização e Densidade Urbana no Litoral Sul. 

A seguir são apresentados os mapas com o levantamento de ocupações urbanas 

consolidadas, pouco consolidadas e rarefeitas. Foram considerados “vazios urbanos” 

áreas não ocupadas dentro ou imediatamente adjacentes à malha urbana 

consolidada (no caso de Matinhos, parte está fora do perímetro urbano do 

município). 
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3.5.7 Compatibilidade de Usos e Ocupação do Solo entre Municípios Limítrofes e 

Áreas Urbanas Contíguas 

3.5.7.1 Litoral Norte 

Os municípios do Litoral Norte não apresentam continuidades urbanas, prescindindo 

dessa análise. 

 

3.5.7.2 Município-polo 

Atualmente a área urbana de Paranaguá não conforma continuidade com as demais, 

porém, como apontado anteriormente no capítulo 3.5.6.4 Densidade urbana futura, 

a tendência de expansão urbana ao longo da PR-407 poderá ocasionar, no futuro, 

uma conurbação com Pontal do Paraná. 

 

3.5.7.3 Litoral Sul 

Os Municípios de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba configuram uma faixa de 

urbanização contínua, de aproximadamente 55 quilômetros ao longo da orla. A 

conurbação entre Pontal do Paraná e Matinhos ocorre em uma área de loteamentos 

residenciais, dando-se a partir da continuidade da malha dos eixos viários – PR-412, 

Avenida do Canal e Avenida Beira Mar. Já a relação entre Matinhos e Guaratuba 

ocorre distintamente, pois seus centros urbanos estão separados pelas águas da baía 

de Guaratuba, havendo uma pequena porção do território de Guaratuba adjacente à 

malha urbana de Matinhos, onde está localizado o atracadouro do ferry-boat, 

residências ao longo da Prainha e alguns restaurantes e lanchonetes ao longo da 

Estrada do Cabaraquara. 

O objetivo a partir da análise realizada é verificar a compatibilidade de usos e 

ocupação entre esses municípios por meio da comparação das legislações municipais 

de uso e ocupação do solo. 
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O Estado do Paraná, desde a década de 1980 institui instrumentos de ordenamento 

territorial, com destaque para instrumentos de ordenamento da ocupação do solo 

em áreas urbanas no Litoral Sul. Atualmente, vigoram Decretos Estaduais no 

10.856/2014, 10.855/2014, 5.980/2017 que corroboram, literalmente, as disposições 

dos Planos Diretores de Guaratuba (Lei Municipal nº 1.163/2006), Matinhos (Lei 

Municipal nº 1.067/2006) e Pontal do Paraná (Lei Municipal Complementar nº 

13/2015). Atualmente, é possível observar dois fatores críticos neste arcabouço legal:  

 Presença de inconsistências na legislação estadual e municipal vigente, conforme 

detalhado adiante; e 

 A inexistência de uma Lei Estadual que consolide a orientação do desenvolvimento 

territorial segundo a perspectiva regional, com caráter de norma geral que não 

aniquile as competências normativas dos municípios em especificidades de uso e 

ocupação do solo.   

As inconsistências passam também pela ausência de uma delimitação territorial 

precisa entre os Municípios de Pontal do Paraná e Matinhos. Tanto o diagnóstico do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Pontal do Paraná (2004)12 quanto o 

diagnóstico do Plano Diretor de Matinhos (2006), apontaram o problema da 

dubiedade entre as divisas municipais.  

                                                        

12 À época, a divisa de Pontal do Paraná era estabelecida pela Lei estadual no 11.252/95. 
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Figura 54: Área de conflito entre as divisas municipais de Pontal do Paraná e Matinhos, conforme 
demostra o Plano Diretor de Pontal do Paraná (2004).  

 

FONTE: Adaptado de SEMA (2003) apud PONTAL DO PARANÁ (2004, p.19). 

O Plano Diretor de Matinhos (COLIT; PARANÁ; MATINHOS, 2006, p.13) 

descreve a situação da seguinte maneira: 

“(...) constatou-se que os marcos de divisa intermunicipal implantados pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA no limite 

geográfico entre os Municípios de Matinhos e Pontal do Paraná não 

conferem com o texto descritivo legal, gerando um erro demarcatório de 

divisa e uma faixa de terreno pertencente a Matinhos, se considerado o 

descritivo da Lei, e pertencente a Pontal do Paraná se considerados os 

marcos implantados pela SEMA. As novas tecnologias de informações 

geográficas com uso de GPS (Global Position System) e programas 

computacionais permitiram uma melhor definição - ao nível do desenho – 
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dos marcos implantados pela SEMA – PR e demais feições existentes, 

comprovando o erro existente, conforme demonstrado na FIGURA (...)  Em 

face do erro demarcatório das divisas intermunicipais, na face norte, o 

perímetro urbano do município de Matinhos apresenta uma faixa territorial 

em conflito com o perímetro do município de Pontal do Paraná”. 

Figura 55: Área de conflito entre as divisas municipais de Pontal do Paraná e Matinhos. 

 

Fonte: Adaptado de SEMA (2005) apud COLIT; PARANÁ; MATINHOS (2006, p.14). 

Verifica-se que os perímetros urbanos que vigoram nos municípios ainda apresentam 

sobreposição, conforme ilustrado na figura a seguir. Matinhos mantém seu perímetro 

urbano mais compacto, embora ainda com significativa área de expansão urbana – ao 

contrário de Pontal do Paraná, cujo perímetro urbano é dilatado em relação à malha 

urbana existente. 
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Figura 56: Mapa da divisa entre Matinhos e Pontal do Paraná. 

 

Fonte: Perímetro urbano de Matinhos 1046/2006 e Pontal do Paraná 016/2015. Delimitação 

cartográfica: PARANACIDADE, 2018. Imagem de satélite: Google Earth Pro, acesso em 20 mar.2018. 

Diante da desproporção entre os perímetros urbanos junto à divisa dos municípios, é 

justificado proferir uma análise em detalhe acerca dos parâmetros urbanísticos 

aprovados nas Leis de Zoneamento individuais. 

O município de Pontal do Paraná regulamenta seu quadro de parâmetros urbanísticos 

considerando coeficiente de aproveitamento mínimo, básico e máximo. Matinhos 

regulamenta apenas o coeficiente de aproveitamento básico e máximo. 

Comparando o adensamento permitido na orla marítima, Pontal do Paraná possui 

parâmetros mais restritivos, a ZR1 permite uma densidade construída de 10.000 metros 

quadrados edificados por hectare e a ZR2 permite 17.995 metros quadrados edificados 
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por hectare. Já em Matinhos (ZB1), a densidade construída pode chegar a 21.000 metros 

quadrados edificados por hectare 

Em Matinhos o Zoneamento é mais compacto, o que teoricamente induziria a um 

crescimento mais verticalizado e adensado ao longo da orla, da PR-412 e da Avenida do 

Canal. Essa tendência ao adensamento e verticalização, todavia, tende a ser arrefecida 

pela ampla oferta de solo urbano no município vizinho. Observa-se que o Zoneamento 

de Pontal do Paraná delimita uma área ampla de expansão urbana – como 

consequência, a provável tendência de ocupação do solo será de espraiamento urbano 

para o interior, antes de ocorrer adensamento. As características de ocupação do solo e 

a dinâmica do mercado imobiliário nessa porção de Matinhos e em todo o município de 

Pontal do Paraná serão fortemente impactadas pelo vetor de crescimento conformado 

pela faixa de infraestrutura. Efetivando-se o espraiamento, as consequências para os 

cofres municipais na implantação e manutenção de infraestrutura e serviços públicos 

será significativa. 

É fundamental que a ZR2 delimitada pelo Rio Peri e pelas ZEIS, hoje uma área 

desocupada recoberta por vegetação, seja dotada de infraestrutura adequada ao longo 

do seu processo de ocupação, visto a densidade construída permitida de 17.995 metros 

quadrados edificáveis por hectare. O mesmo se aplica à ZR5, zona limítrofe à faixa de 

infraestrutura, com densidade construída permitida altíssima de 38.000 metros 

quadrados por hectare. 
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Há uma ocupação irregular que se entende entre os dois municípios, conhecida como 

Chácara São Pedro, composta por um assentamento precário e uma área desmatada 

ainda não ocupada. Pontal do Paraná delimitou a área como ZEIS 1 e ZEIS 2, passível de 

atingir 15.000 metros quadrados de construídos por hectare, com aquisição de potencial 

construtivo. Além disso, a ZEIS 2 em Pontal do Paraná delimita uma área mais ampla, 

que poderá vir a acomodar produção de habitação popular. Matinhos, por outro lado, 

não delimita completamente esse assentamento, que se estende além do loteamento 

Jardim Monções 2, sendo que apenas parte está delimitado como ZR1, passível de 

atingir 13.000 metros quadrados de área construída por hectare, com aquisição de 

potencial construtivo. O Município de Matinhos não possui uma zona para produção de 

habitação popular. 

O Corredor de Biodiversidade delimitado em Matinhos tem continuidade como Zona 

Especial do turismo em Pontal do Paraná. Não tem continuidade nos trechos onde é 

delimitado com a Zona Residencial 2 e com a Zona Especial de Aterro Sanitário em Pontal 

do Paraná. 

Matinhos encontra-se, atualmente, em processo de contratação da revisão do Plano 

Diretor, o que é importante dada a previsão de instalação da faixa de infraestrutura no 

município vizinho, o que naturalmente poderá tornar-se um vetor de crescimento 

urbano. 

No extremo oposto do Litoral Sul, Matinhos e Guaratuba não compartilham uma malha 

urbana comum. Ao contrário, a área de Guaratuba que se encontra ao norte da Baía é 

composta por ocupações esparsas e conectadas com Matinhos apenas pela Estrada do 

Cabaraquara. O acesso a Guaratuba pelo ferry-boat é o principal motivo de circulação 

de veículos e pessoas por essa porção do território. Ainda em Guaratuba está localizada 

a Prainha, onde está situado o loteamento Stella Maris, classificado como clandestino 

no levantamento realizado no diagnóstico do Plano Diretor (MATINHOS, 2006). 
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A estrada do Cabaraquara dá-se como continuidade da Avenida Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, que passa ao norte da Praia Mansa de Matinhos. A estrada dá acesso à Prainha, 

ao ferry-boat e ao iate clube, todos inseridos no perímetro urbano de Guaratuba. 

Durante a alta temporada de veraneio, a estrada torna-se congestionada no acesso ao 

ferry-boat. 

Figura 57: Mapa da divisa entre Matinhos e Guaratuba. 

 

Fonte: PARANACIDADE, 2018. 

A continuação da Estrada do Cabaraquara dá acesso à área rural de Matinhos, entre a 

baía e o Parque Saint-Hilaire/Lange, onde estão localizados pequenos empreendimentos 

turísticos e restaurantes. Ocorre uma desconexão em relação à franja urbana adjacente 

ao Parque Saint Hilaire/Lange. Em Matinhos esta franja está classificada como Zona de 

Restrição Máxima, o que não ocorre em Guaratuba, onde a ocupação é classificada 

como Zona Balneária, com parâmetros de uso e ocupação mais permissivos. A 

adequação dos parâmetros de uso e ocupação do solo de Guaratuba, na porção ao norte 

da baía, faz-se necessária, de forma a impedir o crescimento urbano na estreita porção 

de terra comprimida entre o Parque Saint Hilaire/Lange e a baía de Guaratuba. Também 

são necessários ajustes nos perímetros urbanos em relação às delimitações do Parque 

Saint-Hilaire/Lange. 
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