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Em um Estado que soma a pujança agrícola com a riqueza de recursos naturais, duas de suas vocações, além 

do crescimento signifi cativo do seu parque industrial, se tornam cada vez mais necessários o equilíbrio entre o 

ordenamento territorial e a ocupação racional com o desenvolvimento sustentável, as atividades econômicas e a 

qualidade de vida dos paranaenses.

Os planos de governo e programas que nos garantam resultados concretos e respeitosos às nossas vocações e 

demandas socioeconômicas, sem causar danos a um dos maiores bens da humanidade - o meio ambiente, sempre 

foram práticas de meu governo.

Eles são instrumentos técnicos e políticos, respaldados por critérios científi cos, para vencermos desafi os 

diários de não agredirmos o meio ambiente, enquanto plantamos sólidas bases de desenvolvimento socioeconômico 

do Paraná em diversifi cados campos de atividades, assim como consolidamos aquelas já implantadas, respeitando 

a ordenação planejada da ocupação do nosso território.

Este foi nosso guia desde o primeiro dia de governo, em 2011, concretizando-se agora, com a publicação 

do Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado do Paraná, cuja primeira região abrange nosso Litoral, por sua 

vulnerabilidade, diversidade biológica e pluralidade de atividades econômicas, abordadas nesta primeira publicação.

O Zoneamento Ecológico e Econômico do Litoral do Estado do Paraná foi preparado por cientistas, professores 

e técnicos, com o envolvimento de mais de uma dúzia de secretarias estaduais. Resultou em um documento 

acessível aos estudiosos e às autoridades, para subsidiar os processos de planejamento nos municípios, pautados 

nos princípios de desenvolvimento sustentável.

Os estudos e conceitos nele inseridos deverão aumentar a efi cácia da intervenção comunitária, técnica e 

política na gestão do território, nas áreas ambiental, social e econômica.

Não devemos, em descuido com qualquer uma de nossas vocações e de desenvolvimento econômico, comprometer 

o presente e o futuro ambiental do Paraná e dos paranaenses. 

CARLOS ALBERTO RICHA

Governador do Estado do Paraná





1  INTRODUÇÃO
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ITCG | SEMA | Orientador Técnico-Científi co do ZEE-PR - Litoral

1.1  APRESENTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO1.1  APRESENTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
 DO ESTADO DO PARANÁ DO ESTADO DO PARANÁ

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), estabelecida pela Lei nº 6.938/1981, preconiza a conservação, 
preservação, melhoria e recuperação ambiental propícias à vida, visando assegurar, no país, condições ao 
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 
Para tal, segue princípios e objetivos que buscam a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a 
qualidade do meio ambiente e o equilíbrio ecológico.

Seguindo tais preceitos, a PNMA sanciona o zoneamento ambiental como um dos seus instrumentos para a 
efetivação da política ambiental brasileira. Destaca-se que tal zoneamento, em face dos objetivos e princípios 
considerados, extrapola os limites conceituais do termo ambiental, direcionando-se para uma análise integrada, na 
qual o binômio “ecológico e econômico” se concretiza como uma possibilidade de compreensão e análise do ambiente 
físico e dos processos antrópicos atuantes. Isso ocorre por meio da articulação das subáreas do conhecimento e 
suas respectivas modalidades teórico-metodológicas a uma perspectiva conjuntiva baseada na interdependência 
dos fenômenos físicos, bióticos, econômicos, sociais e culturais, na tentativa de intervir, reformular e auxiliar no 
planejamento ambiental e na gestão territorial.

Assim, por meio do Decreto nº 4.297/2002, estabelecem-se os critérios mínimos para o Zoneamento Ecológico-
Econômico (ZEE). É importante destacar que o ZEE é um instrumento de organização do território a ser adotado tanto 
pelos investidores públicos quanto pelos privados, visando assegurar a qualidade ambiental, o desenvolvimento 
sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Para tal, é fundamental considerar na sua elaboração 
as abordagens ambiental e ecológica, social e econômica, uma vez que o território é dividido em zonas de acordo 
com as necessidades de proteção, conservação e desenvolvimento. 

A concepção de zoneamento não é nova. Existem muitas leis, decretos e resoluções que abordam essa temática 
datados da década de 1960. Porém, somente a partir de 1990 é que o mesmo ganhou maior destaque, tendo em vista 
o aprimoramento de métodos e estratégias para torná-lo mais efetivo, útil e efi caz, tanto para o planejamento e 
orientação das ações quanto para a ocupação adequada dos espaços e redirecionamento das atividades já existentes. 

Desde a década de 1990, o ZEE é discutido por diversos técnicos das instituições governamentais do Estado 
do Paraná, na tentativa de clarifi car e desenvolver o pensamento crítico sobre a elaboração de um programa que 
aborde a necessidade emergente de conservação e proteção ambiental, juntamente com o desafi o de apoiar o 
desenvolvimento socioeconômico do Estado.

As discussões, diálogos e seminários desse período auxiliaram a consolidação do conhecimento1 tendo em 
vista a realidade socioambiental do Estado. Assim, foi elaborado em 2007, pelo ITCG, o Termo de Referência do 
ZEE do Estado do Paraná, com base nas Diretrizes Metodológicas para o ZEE do Brasil, redigidas pelo Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), em 2006.

1.2  CONTEXTUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO1.2  CONTEXTUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
NO ESTADO DO PARANÁNO ESTADO DO PARANÁ

Após longo período de discussões sobre a temática ambiental e socioeconômica do Estado do Paraná, em 
julho de 2010 foi instituído o Decreto nº 7.750, que dispõe sobre a elaboração do ZEE e a criação da Comissão 
Coordenadora do Programa, que possui atribuição de acompanhar a execução dos trabalhos, sendo composta por 
representantes titulares e suplentes das instituições: 

 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA
 Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPL
 Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento - SEAB
 Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul - SEIM
 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU
 Instituto de Terras, Cartografi a e Geociências - ITCG
 Instituto Ambiental do Paraná - IAP
 Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ
 Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES
 Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER
 Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR
 Minerais do Paraná S.A. - MINEROPAR

A partir dos indicados para a participação na Comissão Coordenadora, criou-se a Comissão Executora do 
ZEE, composta por profi ssionais especializados em diferentes áreas, com a atribuição de defi nir os procedimentos 
metodológicos a serem adotados para sua elaboração, considerando as diretrizes metodológicas recomendadas pelo 
Ministério do Meio Ambiente, além de executar as atividades técnico-científi cas necessárias para a elaboração do 
zoneamento, tendo em vista o diagnóstico, o prognóstico e as recomendações gerais e específi cas para cada uma das 
zonas estabelecidas. A constituição de uma Comissão Executora Estadual está de acordo com o exigido pelo Ministério 
do Meio Ambiente e previsto no Decreto (sem número) de 28 de dezembro de 2001 e no Decreto nº 4.297, de 2002.

Para a Comissão Executora, além das secretarias e instituições estaduais citadas, foram convidadas para 
auxiliar nas demandas do programa durante o ano de 2011:

 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL
 Secretaria de Estado do Turismo - SETU

1 Desse período é importante destacar dois documentos produzidos com o objetivo de subsidiar as discussões sobre o ZEE no Paraná: “Referências ambientais 
e socioeconômicas para o uso do território do Estado do Paraná - uma contribuição ao ZEE”, elaborado e redigido pela equipe técnica do IPARDES; 
“Potencialidades e fragilidades das rochas do Estado do Paraná”, elaborado e redigido pela equipe técnica da MINEROPAR.
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FIGURA 1.1 FIGURA 1.1 
FONTE: Mapa do Estado do Paraná: ITCG, 2012 | Mapa da América do Sul: Map Resources,2005

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO LITORAL DO PARANÁ
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FIGURA 1.2FIGURA 1.2
FONTE: ITCG, 2011

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL DO PARANÁ





2  CONCEPÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
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Para melhor pontuar a discussão da temática proposta neste capítulo, a refl exão sobre alguns conceitos 
mostra-se essencial. Portanto, discorre-se sobre esses conceitos, salientando a relação entre ZEE, planejamento 
ambiental e reordenamento territorial.

2.1  ASPECTOS CONCEITUAIS DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO2.1  ASPECTOS CONCEITUAIS DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

Estudos integrados de um determinado território pressupõem o entendimento da dinâmica de funcionamento 
do ambiente natural com a intervenção das ações humanas. Assim, a elaboração de um ZEE deve partir da adoção 
de conceitos e de metodologia de trabalho baseada na compreensão das características e da dinâmica do ambiente 
natural e da dinâmica socioeconômica, possibilitando uma síntese do conhecimento acerca da realidade pesquisada 
(ROSS et al.,1995).

Os arranjos atuais das atividades humanas, materializados no espaço geográfi co, podem ser compreendidos a 
partir de uma análise integrada das variáveis físicas, bióticas, sociais e econômicas. 

Essa análise integrada remete ao conceito de sistemas, de totalidade, que pode ser compreendido como a 
possibilidade de analisar, compreender e intervir no espaço geográfi co em sua totalidade. De acordo com Morin 
(2008), o sistema possui mais do que seus componentes considerados de maneira isolada ou justaposta. Deve-se 
considerar a organização do sistema, a própria unidade global (o todo) e, por fi m, as qualidades e propriedades 
novas que emergem da organização social e da unidade global.

Para Christofoletti (1999), os sistemas se expressam em unidades complexas, as quais englobam a estruturação, 
a organização, o funcionamento e a dinâmica dos elementos que compõem o meio físico, biótico, social e econômico. 
Afi rma ainda que “os grupos humanos devem compreender as características e o funcionamento dos sistemas do 
meio ambiente e evitar reproduzir ações que provoquem rupturas no equilíbrio, ocasionando os impactos que 
ultrapassem a estabilidade existente” (p.2).

De acordo com Ross (2009), a integração dessas variáveis físico-bióticas e socioeconômicas consiste em obter um 
conjunto de informações, elaborado e organizado, que subsidie o desenvolvimento de ações de planejamento e gestão 
ambiental para os diferentes espaços territoriais. Tal integração permite a conservação, preservação e recuperação da 
natureza, ao mesmo tempo em que possibilita o desenvolvimento econômico e social com bases sustentáveis. 

Segundo Becker e Egler (1997), o ZEE, por seguir uma metodologia integradora, torna-se um instrumento 
básico para o desenvolvimento sustentável, na medida em que incorpora as dimensões ambiental e produtiva, 
considerando o desenvolvimento humano e a consolidação institucional.

Um projeto destinado a um recorte geográfi co específi co exige estudos técnicos e científi cos essencialmente 
multidisciplinares. Segundo Ab’Saber (1994), tais estudos revelam o nível de esclarecimento alcançado pela 
sociedade em relação à capacidade de antever quadros futuros da organização espacial do seu território, bem como 
comportam-se como indicadores de pressão social dos grupos em relação ao bom aproveitamento dos instrumentos 
legais que procuram garantir qualidade ambiental e ordenamento territorial. Afi rma esse autor, também, que os 
trabalhos multidisciplinares auxiliam a avaliação da legislação disponível, assim como sua aplicabilidade a casos 
concretos. Nesse sentido, é necessário considerar posturas culturais de interesse social e relevância para cenários 
futuros.

Assim, considerando a visão da totalidade, as proposições de zoneamento ambiental devem refl etir a integração 
das disciplinas técnico-científi cas, na medida em que consideram as potencialidades do meio natural, adequando 
os programas de desenvolvimento e os meios institucionais a uma relação harmônica entre sociedade e natureza, 
cujo princípio básico é o ordenamento territorial calcado nos pressupostos do desenvolvimento com políticas 
conservacionistas (ROSS, 2006).

A relação sociedade-natureza, baseada na perspectiva do desenvolvimento econômico e social e na compreensão 
da dinâmica dos sistemas ambientais naturais, possibilita que as inserções tecnológicas das sociedades humanas 
sejam menos prejudiciais à natureza e mais favoráveis ou produtivas aos seres humanos, portanto, potencializa a 
utilização dos recursos naturais. Nesse sentido, é importante salientar que a natureza é estruturada em sistemas 
naturais, em que cada um de seus componentes só existe em complementação com os demais, e ao mesmo tempo 
cada componente pode ser analisado e compreendido de acordo com sua dinâmica específi ca (ROSS, 2009). 

Já, as organizações humanas ou sociais se estruturam de maneira diferenciada dos sistemas ambientais 
naturais, uma vez que dependem diretamente dos recursos da natureza, do trabalho humano, da base fi nanceira e 
de uma estrutura governamental que impõe os instrumentos regulatórios. Portanto, não devem ser tratadas como 
elementos estranhos à natureza, e sim, como parte do processo, uma vez que interferem na funcionalidade do 
território (ROSS, 2009).

Apesar de os sistemas apresentados parecerem opostos, com dinâmicas diferenciadas, é importante salientar 
que um não existe se não estiver integrado com o outro; ou seja, a complexidade socioeconômica deve articular-se 
com a ambiental, uma vez que os recursos naturais são fundamentais para os processos produtivos.

Portanto, a integração dos dois sistemas dinâmicos e distintos possibilita o que denominamos de sistema 
socioambiental, por meio do qual se defi nem espaços geográfi cos estruturados que devem ser compreendidos e 
administrados em função das potencialidades naturais e sociais e das fragilidades ambientais e socioculturais. 
Tanto as potencialidades quanto as fragilidades são refl exo da combinação e interação entre os componentes da 
natureza e das intervenções e transformações exercidas pela sociedade (ROSS, 2009).

Ross (1994) ressalta que os problemas ambientais decorrentes das práticas econômicas predatórias interferem, 
obviamente, na sociedade a médio e longo prazo. O desperdício dos recursos naturais e a degradação generalizada, 
com perda na qualidade ambiental e de vida, tornam urgente o planejamento do território, não só a partir da 
perspectiva econômica e social, mas, sobretudo, da ambiental. Dessa forma, as intervenções humanas devem ser 
planejadas com objetivos claros, considerando como premissas básicas a potencialidade dos recursos naturais e 
humanos e as fragilidades dos ambientes, sendo uma constante a preocupação com o desenvolvimento integrado 
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FIGURA 3.1.1FIGURA 3.1.1
FONTE: Organizado por Ossama Mohamed Harara, 2012 (inédito)

MAPA GEOLÓGICO DO LITORAL DO PARANÁ
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A Serra do Mar é a feição mais proeminente da região litorânea, estendendo-se ao longo do Sul-Sudeste do 
Brasil como um testemunho da ruptura continental que levou à separação entre a América do Sul e a África, e ao 
surgimento do Oceano Atlântico. Esse processo se iniciou há cerca de 130 milhões de anos, prosseguindo até o 
presente com o afastamento de alguns centímetros por ano entre os dois continentes.

Nesse processo de separação continental houve o soerguimento da porção leste do Brasil, intrusão de 
abundantes rochas ígneas, reativação de falhas geológicas de direção nordeste e alçamento de grandes blocos, 
originando os diversos maciços que compõem a Serra do Mar. O alçamento tectônico, conjugado com processos 
erosivos, expôs rochas formadas em grandes profundidades na crosta. 

Além da Serra do Mar, o oceano representa outro elemento regional fundamental na evolução geológica, 
constituindo o nível-base para a deposição de sedimentos fl uviais. As mudanças cíclicas do nível do mar nos 
períodos glaciais e interglaciais têm consequências no registro sedimentar, reconhecendo-se variações de mais de 
100 m de amplitude ao longo do tempo. Assim, modifi cações na linha de costa, avanços e recuos do mar, erosão 
marinha e deposição de sedimentos em vários ambientes, são processos que continuam modelando a paisagem 
litorânea. 

As unidades geológicas que serão descritas estão relacionadas a seguir, conforme o mapa geológico da região 
litorânea (fi gura 3.1.1):

 Complexo Atuba
 Complexo Luis Alves
 Cinturão Granítico Piên-Mandirituba
 Domínio Paranaguá
 Suíte Granítica Alcalina Serra do Mar
 Bacia Vulcano-Sedimentar Guaratubinha
 Intrusivas Básicas - Formação Serra Geral
 Formação Alexandra
 Sedimentos Recentes

Considerando os terrenos mais antigos, arqueanos e paleoproterozóicos, têm-se os Complexos Luis Alves, Atuba 
e São Francisco do Sul (Domínio Paranaguá), descritos a seguir.

3.1.2.1  COMPLEXO LUIS ALVES3.1.2.1  COMPLEXO LUIS ALVES

O Complexo Luis Alves no Paraná é constituído por orto-gnaisses e migmatitos granulíticos máfi cos, 
intermediários e félsicos (noritos, quartzo-noritos, enderbitos e charno-enderbitos), gnaisses granulíticos ricos 
em granada, gnaisses biotíticos e anfi bolíticos (dioritos, quartzo-dioritos, trondhjemitos/tonalitos com biotita, 
anfi bólio e sem piroxênio), granitóides deformados, gnaisses graníticos com biotita e/ou muscovita, lentes ou 
ocorrências de rochas máfi cas e ultramáfi cas (meta-básicas anfi bolitos, meta-gabros, meta-piroxenitos, peridotitos 
serpentinizados e serpentinitos), quartzitos, magnetita-quartzitos e formações ferríferas bandadas (KAUL, 1980; 
SIGA JR., 1995; BASEI et al., 1998b; BASEI et al., 2000; HARARA, 2001).

O contato tectônico do Complexo Luis Alves com o Cinturão Granítico Piên-Mandirituba e com o Complexo Atuba é 
defi nido pela Zona de Cisalhamento Piên-Tijucas-Morretes, ao longo da qual ocorre a Suíte Máfi ca-Ultramáfi ca. O contato 
com o Domínio Paranaguá é marcado pelas zonas de cisalhamento transcorrentes Garuva, Alexandra e Serra Negra.

Esse complexo exibe um padrão estrutural caracterizado por bandamento/foliação regional, com direção que 
varia entre N30E e N40W, e mergulhos entre 60° e 70° para NE e SW, que sugerem um dobramento com plano 
axial NW/SE e eixos posicionados entre S30-50E/40-60 e N20-60W/40-80. As idades U-Pb em zircões dos gnaisses 
granulíticos sugerem os seguintes períodos para o metamorfi smo granulítico: 2,7 Ga (raro), 2,4 e 2,3 Ga (ocasionais) 
e 2,2 Ga, 2,1 Ga e 2,06 Ga (frequentes). As idades K-Ar em biotita e anfi bólio e Sm-Nd em rocha total, plagioclásio 
e granada, indicam que o período do resfriamento e da estabilização tectônica do complexo ocorreu durante o 
fi nal do Paleoproterozóico, ao redor de 1,8 Ga (SIGA JR., 1995; BASEI et al., 1998b; BASEI et al., 2000; HARARA, 
2001; HARARA et al., 2003; HARARA et al., 2005). As frequentes idades entre 2,2 e 2,06 Ga registram os principais 
eventos metamórfi cos de alto grau da Orogênese Transamazônica neste complexo.

As reativações termotectônicas neoproterozóicas no Complexo Luis Alves são registradas na sua margem norte, 
junto ao contato com o Cinturão Granítico Piên-Mandirituba e ao longo da Zona de Cisalhamento Piên-Tijucas-Morretes. 
A principal evidência é o rejuvenescimento das idades K-Ar paleoproterozóicas em biotita para idades neoproterozóicas 
entre 628 e 620 Ma (HARARA 2001). Os dados isotópicos Sm-Nd revelaram idades modelo (TDM) entre 2,8 e 2,5 Ga para 
a maioria das rochas do complexo e sugerem a época da diferenciação mantélica dos protólitos ígneos dos litotipos 
granulíticos e não granulíticos durante o Arqueano e o Paleoproterozóico. Algumas idades Sm-Nd entre 3,5 e 3,0 Ga foram 
obtidas em núcleos de charnockitos máfi cos ricos em biotita e anfi bólio da porção norte desse complexo.

3.1.2.2  COMPLEXO ATUBA3.1.2.2  COMPLEXO ATUBA

O Complexo Atuba é constituído por gnaisses biotíticos e anfi bolíticos (dioritos, quartzo-dioritos, 
trondhjemitos/tonalitos e granodioritos com biotita e anfi bólio e sem piroxênio), migmatitos (mesossomas 
tonalíticos-granodioríticos-graníticos e leucossomas tonalíticos-graníticos, lentes de ortognaisses granulíticos 
(enderbitos, charno-enderbitos e charnoquitos) e de granitóides deformados cálcio-alcalinos e alcalinos (SIGA JR., 
1995; SIGA JR. et al., 1995; BASEI et al., 2000; KAULFUSS, 2001; HARARA et al., 2005). Esse complexo é recoberto 
parcialmente pelos metassedimentos do Cinturão Apiaí, através de falhas de cavalgamentos, sendo seu contato 
tectônico com o Cinturão Granítico Piên-Mandirituba defi nido pela Zona de Cisalhamento Mandirituba-Piraquara. O 
padrão estrutural desse terreno é caracterizado por um bandamento regional em migmatitos e gnaisses paralelo à 
foliação, com direções predominantes N40-60E/50º-70ºNW. Os dobramentos cilíndricos desenhados pelas foliações 
principais possuem uma direção axial NE/SW, com eixos orientados na direção N30-60E/05-40.
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MAPAS DE TEMPERATURA MÉDIA MÍNIMA ANUAL E SAZONAL
DO LITORAL DO PARANÁ

FIGURA 3.5.2FIGURA 3.5.2
FONTE: SIMEPAR, 2012
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MAPAS DE TEMPERATURA MÉDIA ANUAL E SAZONAL
DO LITORAL DO PARANÁ

FIGURA 3.5.3FIGURA 3.5.3
FONTE: SIMEPAR, 2012
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FIGURA 3.5.8 - PLUVIOSIDADE MÉDIA MENSAL EM ALGUMAS ESTAÇÕES NO LITORAL DO PARANÁFIGURA 3.5.8 - PLUVIOSIDADE MÉDIA MENSAL EM ALGUMAS ESTAÇÕES NO LITORAL DO PARANÁ
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FONTE: SIMEPAR, 2012
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MAPAS DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA MÉDIA ANUAL E SAZONAL
DO LITORAL DO PARANÁ

FIGURA 3.5.7FIGURA 3.5.7
FONTE: SIMEPAR, 2012
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FIGURA 4.1.2 - ASPECTO DE UMA ÁREA DE OCORRÊNCIA DA FLORESTA ALTOMONTANAFIGURA 4.1.2 - ASPECTO DE UMA ÁREA DE OCORRÊNCIA DA FLORESTA ALTOMONTANA

FONTE: Rocha, 1999

O estrato herbáceo-arbustivo é representado por bromélias (Vriesia spp.) e pteridófi tas (Gleichenia e Polystichum 
spp.), enquanto os locais mais abertos ou alterados são ocupados por gramíneas (Panicum sp.) e compostas, com 
domínio das vassourinhas e da carqueja (Baccharis spp.) (RODERJAN E KUNIYOSHI, 1995).

Constata-se, também, a ocorrência de refúgios ecológicos, normalmente em altitudes compreendidas entre 
as faixas de 1.200 e 1.400 m.s.m.m., os quais se constituem de agrupamentos vegetacionais que imprimem aos 
locais, ambientes dissonantes ao refl exo normal da vegetação mais próxima, como os campos de altitude dos 
topos das serras (fi gura 4.1.3). Para esse processo, contribuem os solos rasos e incipientes destas altitudes, que 
não permitem o desenvolvimento de vegetação arbórea, restringindo-se à ocorrência das formações graminóide-
arbustivas.

FIGURA 4.1.3 - REFÚGIOS ECOLÓGICOS NAS SERRASFIGURA 4.1.3 - REFÚGIOS ECOLÓGICOS NAS SERRAS

FONTE: Rocha, 1999

4.1.2.3  FLORESTA OMBRÓFILA DENSA SUBMONTANA4.1.2.3  FLORESTA OMBRÓFILA DENSA SUBMONTANA

O ambiente original da formação vegetal Floresta Ombrófi la Densa Submontana (fi gura 4.1.4) caracteriza-se 
por uma cobertura arbórea densa e uniforme, bem desenvolvida, atingindo de 25 a 30 m de altura. É composta 
essencialmente por espécies seletivas higrófi las, às quais se associam outras, indiferentes e companheiras (KLEIN, 
1984). O clima tipicamente tropical mostra sua infl uência no crescimento contínuo da vegetação, assim como 
no interior dessa formação, bastante úmido e mal ventilado, rico em epífi tas e com espesso manto de detritos 
vegetais. Diferentes espécies de palmeiras imprimem feição característica ao sub-bosque, notadamente o palmito.
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Para Roderjan e Kuniyoshi (1995), o dossel é formado por um grupo homogêneo de espécies, sendo que 
algumas não ultrapassam o nível das formações montanas (600 m de altitude). Já, no estrato intermediário, há 
espécies que se destacam nas clareiras com mais luminosidade, como o palmito, a erva-de-macuco e a embaúba. Os 
xaxins, caetés, erva-cidreira e as bromeliáceas, entre outras espécies, formam o estrato herbáceo.

FIGURA 4.1.4 - ASPECTO DE UMA ÁREA DE OCORRÊNCIA DA FLORESTA MONTANAFIGURA 4.1.4 - ASPECTO DE UMA ÁREA DE OCORRÊNCIA DA FLORESTA MONTANA

FONTE: Rocha, 1999, s.p.

4.1.2.4  FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DAS TERRAS BAIXAS4.1.2.4  FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DAS TERRAS BAIXAS

A Floresta Ombrófi la Densa das Terras Baixas que tem, em geral, altitudes de 40 a 50 m, ocorre em ambiente 
tipicamente tropical, caracterizado pela presença de numerosas epífi tas. Para Roderjan et al. (1996), esse tipo de 
formação vegetal desenvolve-se a partir de áreas com vegetação pioneira, como caxetais ou restingas, que perderam a 
fi sionomia típica em função do desenvolvimento sucessional. Em geral, é menos exuberante e apresenta porte médio 
(15 a 20 m), estrutura e fi sionomia uniforme, repetindo quase sempre o mesmo padrão fl orístico e estrutural. Segundo 
esses autores, as nuances locais são devidas, geralmente, às variações no nível do lençol freático. As espécies que 
imprimiram a fi sionomia a esse tipo de formação fl orestal são o guanandi (Calophyllum brasiliense), a caxeta (Tabebuia 
cassinoides), o jerivá (Syagrus romanzoffi ana), a cupiúva (Tapirira guianensis) e a tabocuva (Pera glabrata).

Segundo o IBGE (1992), as formações pioneiras com infl uência marinha (restinga) referem-se às comunidades 
vegetais que recebem infl uência direta das águas do mar, apresentando gêneros característicos das praias Remirea 
e Salicornia. Em áreas mais altas, afetadas pelas marés equicionais, ocorrem Ipomea pes-caprae e Canavalia rosea, 
além dos gêneros Paspalum e Hidrocotyle. Nesses planos mais altos também contribuem para caracterizar essa 
comunidade pioneira os gêneros Acicarpha, Achyrocline, Polygala, Spartina e Vigna, entre outros.

Para Leite (1994), há uma grande variedade de ambientes integrados a essa formação, entre os quais se 
destacam (pela maior importância fi sionômica) a faixa de praia, as dunas instáveis, as dunas fi xas e as áreas 
aplainadas e plano-deprimidas. Roderjan et al. (1996) descreve as restingas como agrupamento de comunidades 
vegetais que variam conforme seu ambiente (faixa de praia, dunas, planície) refl etindo diferentes estruturas e 
composição fl orística (comunidade herbáceo/arbustiva/arbórea).

Para o IBGE (1992), manguezal é a comunidade microfanerofítica de ambiente salobro, situada na desembocadura 
de rios e regatos no mar, onde nos solos limosos cresce uma vegetação especializada, adaptada à salinidade das águas. 
As espécies típicas são Rhizophora mangle e Avicennia spp., variando estas em função da latitude, além de Laguncularia 
racemosa. Povoam ainda esse tipo de ambiente algumas Poaceae, como Spartina spp. e Salicornia portulacoides.

Roderjan et al. (1996) caracterizaram as comunidades arbustivo-arbóreas, os caxetais da planície litorânea, como 
pertencentes ao Sistema Edáfi co de Primeira Ocupação de Infl uência Fluvial (formações pioneiras). Notadamente 
a caxeta (Tabebuia cassinoides), uma Bignoniácea de folhas simples, imprime o caráter fi sionômico desse tipo de 
formação. Suas raízes respiratórias permitem que a espécie sobreviva em solos encharcados, predominantemente 
orgânicos. Deve-se atentar que no litoral paranaense a caxeta domina a hidrosere e sobre os solos orgânicos, sendo 
entremeada pelo maricá, quando o substrato é o solo tipo Gley.

As variações físicas espaço-temporais dos sedimentos arenosos, juntamente com as diferenças geradas em 
termos de microrrelevo e solo, determinantes de condições específi cas de drenagem, assim como a infl uência 
marinha e de corpos fl uviais, determinaram o aparecimento de duas unidades fi sionômica e ecologicamente 
distintas: i) áreas de Formações Pioneiras sob Infl uência Marinha (vegetação da praia), Flúvio-Marinha (mangue) 
e Fluvial (comunidades aluviais); ii) e áreas de formação fl orestal denominada de Floresta Ombrófi la Densa, que 
variam conforme o tipo de solo, em secas/arenosas, e ocorrem sobre os terraços arenosos, e úmidas/paludosas, que 
ocorrem sobre as depressões das planícies paleoestuarinas (VELOSO et al., 1991).
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As formações pioneiras, sob infl uência marinha (vegetação da praia) que correspondem à conhecida restinga, 
podem ser assim caracterizadas: na faixa de praia, ambiente pobre em vegetação, em face principalmente da maior 
instabilidade e do elevado índice salino, encontram-se poucas espécies de hábitos rasteiros, tais como espartina 
(Spartina ciliata), brejo-da praia (Iresine portulacoides), macela-graúda (Senecio crassifl orus), grama-rasteira-da-
praia (Paspalum distichum), pinheirinho-da-praia (Remirea maritima), salsa-da-praia (Ipomea pes-caprae) e outras. 

Nas dunas instáveis, irregularmente dispersas, ocupam posições estratégicas na restinga, logo atrás da linha de praia. Por 
serem áreas fortemente assoladas pelos ventos, com frequente mobilização de areia, apresentam vegetação muito escassa. 
Nessas dunas, observa-se maior compactação e transformação estrutural das camadas de areia, com retenção de umidade, 
para uma incipiente metamorfi zação e formação de solo. O processo de estruturação do solo está estreitamente vinculado 
à presença de uma cobertura vegetal também incipiente, porém mais rica em espécies que nas áreas anteriores. Nessas 
áreas, são observadas diversas espécies arbustivas e arbóreas, constituindo capões multidimensionais, desempenhando 
importante papel estabilizador de dunas e retentor aquífero na planície (LEITE, 1994).

As formações pioneiras fl úvio-marinhas (mangue) podem estar representadas por dois tipos estruturais 
distintos: os manguezais e os campos salinos/marisma.

Os manguezais ocorrem em quase toda a extensão de regiões tropicais e subtropicais. Desenvolvem-se em 
costas protegidas banhadas pelas marés, às margens de rios ou de lagoas de água salobra e nos estuários.

Roderjan et al. (1996) citam para a Baía de Paranaguá a ocorrência de campos salinos antecedendo os manguezais 
geralmente compostos por Spartina montevidensis, sendo comum Crinum salsum, além de outras espécies. A 
importância ecológica das marismas refere-se ao fato de ser fonte de produtividade primária e fi xadora de margens 
dos ambientes lagunares. As marismas estão entre os mais produtivos ecossistemas costeiros, principalmente 
quando dominados por Spartina, condicionados pela amplitude das marés, salinidade, grau de inundação, toxicidade 
iônica, disponibilidade de nutrientes e caminho fotossintético.

Esse tipo de formação desenvolve-se sobre as planícies aluviais dos rios paranaenses, bem como sobre as 
áreas de infl uência fl úvio-lacustres (lagoas), tanto no planalto quanto na planície litorânea. Quando os rios 
elevam o nível das águas, durante as cheias, depositam sedimentos que tornam o solo fértil, não obstante ocorram 
depressões periodicamente encharcadas. Dessa forma, a água em excesso torna-se um elemento inibidor e seletivo 
da vegetação, dando origem a fi sionomias marcadamente peculiares (IBGE, 1992).

A Floresta Ombrófi la Densa das Terras Baixas tem sua fi sionomia marcada por uma cobertura arbórea cujos 
indivíduos do dossel apresentam grandes dimensões, com alturas superiores a 20 m e circunferências ultrapassando 
2 m (SEMA, 2006). As fi sionomias fl orestais ocorrem relacionadas ao grau de saturação hídrica dos solos onde se 
desenvolvem, podendo variar, de uma fl oresta mais desenvolvida, em solos menos saturados (como as restingas, 
por exemplo), a formações caracterizadas por ambientes de transição, nos solos mais saturados, como por exemplo, 
em áreas de ocorrência da caixeta.

A formação pioneira de infl uência fl úvio-marinha, localizada na Estação Ecológica do Guaraguaçu, caracteriza-se 
pela existência de diversas associações (SEMA, 2006), tais como as associações arbóreas (mangues), marcadas pela baixa 
diversidade de espécies, normalmente representadas por Laguncularia racemosa, seguida em importância por Avicennia 
schaueriana e Rhizophora mangle, que juntas, formam um único estrato cuja altura média é de 4 (3 - 5 )m, constituindo 
um tipo de vegetação fi sionomicamente uniforme. Em alguns pontos, observa-se a ocorrência de agrupamentos mais 
desenvolvidos, onde se sobressai Avicenia schaueriana, cujos indivíduos mais altos ultrapassam frequentemente 6 m de 
altura, formando um estrato superior pouco denso. As demais espécies citadas, também com porte avantajado, formam 
um segundo estrato mais denso que o primeiro (fi gura 4.1.5).

FIGURA 4.1.5 - ASPECTO DO INTERIOR DE MANGUEZALFIGURA 4.1.5 - ASPECTO DO INTERIOR DE MANGUEZAL

As restingas encontradas na área da Estação Ecológica de Guaraguaçu (SEMA, 2006) são formações arbóreas com 
fi sionomia e composição fl orística homogêneas, apesar de variações em termos de estrutura (em especial quanto ao 
porte das espécies dominantes), sugerindo graus distintos de desenvolvimento. Dependendo do desenvolvimento 
alcançado pela comunidade, há o aparecimento de outras espécies, tanto entre as dominantes, principalmente de 
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Calophyllum brasiliense, quanto nas de sub-bosque, como, por exemplo, Marlieria tomentosa, Euterpe edulis, Cyathea 
atrovirens, Bactris setosa, Geonoma schottiana e Syagrus romanzoffi ana. Nesse estádio, os indivíduos dominantes 
podem alcançar alturas superiores a 20 m e perímetros (PAP) superiores a 200 cm, sendo considerados então como 
Floresta Ombrófi la Densa de Terras Baixas (fi gura 4.1.6).

Enquanto a formação pioneira de infl uência fl uvial ocorre em áreas não extensas, os caxetais podem ser vistos 
em diferentes fases de desenvolvimento, desde a inicial, caracterizada pela elevada densidade de indivíduos de 
Tabebuia cassinoides, até as mais avançadas, com maior diversidade e formas de vida (SEMA, 2006).

Na fase inicial, são formações arbóreas caracterizadas pela ocorrência predominante ou exclusiva de 
T. cassinoides. Nas áreas onde há exclusivamente a caxeta, os solos podem apresentar-se descobertos ou com 
cobertura rala de Cyperaceae (Cladium mariscus, principalmente). Nessa condição, salienta-se a ocorrência de uma 
comunidade composta pela caxeta com indivíduos jovens (contudo com sinais de exploração) em área adjacente às 
formações pioneiras de infl uência fl úvio-marinha (vegetação herbácea e arbórea), onde a infl uência da água doce 
se faz mais presente. Estes locais são áreas sujeitas a inundações periódicas, e as alturas das caxetas têm média 
de 6 (5 - 8) m.

Os caxetais típicos são comunidades caracterizadas pela ocorrência de um número relativamente reduzido 
de espécies, adaptadas a condições de alagamento periódico e por vezes em prolongados períodos. Entre as 
espécies que podem ser encontradas junto à caxeta tem-se: Syagrus romanzoffi ana, Ilex dumosa, Rapanea umbellata, 
Psidium cattleianum, Marlieria tomentosa, Inga edulis, Guarea macrophylla, além de indivíduos de pequeno porte de 
Calophyllum brasiliense. O estrato superior, composto pelas espécies citadas, em alturas médias de 9 m, é aberto, 
verifi cando-se inúmeras clareiras em um dossel desuniforme. Por vezes, ocorrem árvores de Calophyllum brasiliense 
de alturas superiores às demais, podendo ultrapassar 15 m. Um segundo estrato é observado, composto por 
exemplares das espécies do dossel com menores dimensões, cujas alturas variam entre 5 e 7 m.

O solo em geral é coberto por espécies herbáceas que tendem a diminuir em ocorrência, à medida que o caxetal 
se desenvolve, adensando o dossel e diminuindo a oferta de luz necessária ao seu desenvolvimento.

FIGURA 4.1.6 - INTERIOR DA RESTINGA DESTACANDO-SE A OCORRÊNCIA DO PALMITO (FIGURA 4.1.6 - INTERIOR DA RESTINGA DESTACANDO-SE A OCORRÊNCIA DO PALMITO (Euterpeuterpe edulisedulis)

FONTE: LACERDA, 2002, n.p.

4.1.2.5  FLORESTA OMBRÓFILA DENSA ALUVIAL4.1.2.5  FLORESTA OMBRÓFILA DENSA ALUVIAL

A Floresta Ombrófi la Densa Aluvial é representante das fl orestas ciliares, independentemente da questão 
altimétrica, porém vinculada a solos aluviais. Ao longo dos rios, onde a fl utuação do nível d’água propicia o 
depósito de sedimentos carreados pelas águas, desenvolvem-se fl orestas cujas espécies são adaptadas a essas 
variações hídricas. Na planície essas fl orestas encontram-se, em sua maior parte, muito alteradas em função das 
condições topográfi cas favoráveis (PARANÁ, 2006).

4.1.2.6  VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA4.1.2.6  VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA

A vegetação secundária compreende todas as formações vegetacionais existentes nos locais que tiveram 
sua vegetação removida ou profundamente alterada. É o tipo de vegetação que se observa durante os estágios 
sucessionais de recomposição da cobertura vegetacional, após a retirada natural ou antrópica da anteriormente 
existente, ou ainda quando do abandono de áreas antropizadas, com a regeneração natural. Caracteriza-se pela 
presença de espécies de diferentes portes, porém de rápido desenvolvimento e com a ocorrência de inúmeros 
indivíduos da mesma espécie.
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IAP | IPARDES

4.2  FAUNA4.2  FAUNA

A biodiversidade, essencial às diferentes funções ecossistêmicas que se inter-relacionam ininterruptamente, é 
a base de toda a vida no planeta, e sua conservação é requisito básico para o desenvolvimento sustentável. 

Biodiversidade compreende todas as formas de vida, em todos os níveis organizacionais, da diversidade 
genética dentro das populações à diversidade de ecossistemas na paisagem. Nesta pesquisa, apenas alguns itens 
como fl ora, fauna e unidades de conservação, serão tratados no âmbito da biodiversidade.

A fl ora da planície litorânea do Estado do Paraná é uma das mais bem preservadas do sul do Brasil, sendo 
protegida por unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Existem nessa região importantes 
ecossistemas associados à Floresta Ombrófi la Densa, como o manguezal e a restinga, ecossistemas estes que são 
reguladores e protetores de fauna e de substratos.

A fauna silvestre nativa possui espécies tanto comuns como ameaçadas de extinção. Algumas delas são 
endêmicas da planície litorânea, atingindo sua distribuição geográfi ca nos estados de São Paulo e de Santa 
Catarina. As unidades de conservação existentes nessa área protegem muitas dessas espécies, constituindo-se 
em um marco na conservação, considerando-se seu importante papel de resguardar para as gerações futuras o que 
existe de patrimônio natural no Estado do Paraná. Nesse componente, discute-se a importância da fauna silvestre 
e suas relações com a cobertura vegetal existente, especialmente atentando para as principais espécies que vêm 
sendo estudadas na planície litorânea paranaense há alguns anos, e como as unidades de conservação cumprem 
seu papel, apontando suas características e importância regional.

O litoral paranaense apresenta indicadores favoráveis de conservação dos recursos naturais, com a maior taxa 
de conservação de remanescentes do Estado – cerca de 80% de cobertura vegetal. Caracteriza-se, assim, como a 
região mais preservada do Estado, com extensa e continua área de Florestal Ombrófi la Densa, onde estão associados 
os importantes ecossistemas dos manguezais e restinga e pequenas áreas de planalto com Floresta Ombrófi la Mista 
(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2010). 

Os sete municípios que compõem essa região destacam-se por possuir altos percentuais de cobertura vegetal, 
variando de 80% a 90% da área do território. O estado atual de conservação ambiental dessa região pode ser, em grande 
medida, resultado das difi culdades para o uso e ocupação do território, devido às extensas áreas de serra e à presença 
de solos pouco aptos ao uso agrícola (57%), na planície litorânea. Ademais, a existência de uma política ambiental 
efi ciente, por meio da implantação de Unidades de Conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável e Programas de 
Conservação para o Litoral e Serra do Mar, tem sido de extrema relevância para a conservação da biodiversidade da Mata 
Atlântica. 

Entre os objetivos desse estudo, tem-se:
a) correlacionar a fauna conhecida e ameaçada da região com a vegetação existente
b) estabelecer as zonas de uso e proteção com base nas informações sobre a fauna, as UCs e a vegetação 
c) estabelecer suas potencialidades e tendências, além das suas fragilidades

4.2.1  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS4.2.1  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a formulação do presente diagnóstico, coletaram-se informações secundárias relacionadas à mastofauna 
terrestre, avifauna e herpetofauna. Selecionaram-se os trabalhos mais relevantes publicados sobre a região, e de 
acordo com sua abrangência e importância os mesmos foram analisados com o objetivo de destacar espécies-chave, 
endêmicas e ameaçadas de extinção. A avaliação da fauna ameaçada teve como base registros da fauna regional, 
fauna ameaçada de extinção e fauna cinergética (ANDRIGUETTO-FILHO, KRÜGER E LANGE, 1998; MIKICH E BÉRNILS, 
2004; PARANÁ, 2010; IPARDES, 2010).

Como proposta de sintetização das informações construiu-se um indicador de espécies de fauna ameaçada, que 
representa o número de espécies registradas segundo os municípios da região e segundo as UCs. Os indicadores 
construídos têm por objetivo retratar o grau de vulnerabilidade das espécies nativas, de acordo com sua localização, o 
que possibilita a escolha de medidas específi cas e localizadas para sua conservação ao longo do tempo. Os indicadores 
que se seguem foram espacializados para os municípios e para as UCs e são apresentados em forma de mapas:

a) número total de espécies ameaçadas da fauna terrestre e aquática, segundo os municípios da região, 
incluindo mamíferos terrestres e aquáticos, aves, répteis, anfíbios e peixes (fi gura 4.2.1)

b) espécies da fauna ameaçada, por grupo taxonômico, segundo os municípios (fi gura 4.2.2)
c) espécies da fauna ameaçada, por grupo taxonômico, segundo as UCs (fi gura 4.2.3)

4.2.2  FAUNA AMEAÇADA4.2.2  FAUNA AMEAÇADA

Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (2004), a lista de espécies ameaçadas é 
formada por animais ameaçados de extinção em uma determinada região e tem a função de promover a proteção 
dos mesmos devendo, ainda, estimular novos estudos, indicar áreas prioritárias para a conservação e fomentar 
programas de pesquisa e conservação de espécies e seus habitats. 

As informações para classifi cação das espécies ameaçadas e categorias de ameaças seguem, então, a classifi cação 
proposta no referido livro, que aplica critérios e metodologia da The World Conservation Union (IUCN 2001), do 
Livro de Espécies de Mamíferos Ameaçadas (PARANÁ, 2010), e ainda de listas de ocorrência faunística para a região 
elaboradas por Wasilewski et al. (2008); Straube (2009) Grande et al. (2009). A partir desses dados, as espécies 
foram agrupadas conforme as categorias: RE: regionalmente extinta, extinta na natureza; CR: criticamente em 
perigo, em perigo; VU: vulnerável; NI: quase ameaçadas; NE: não avaliadas; LC: risco menor. Estas ocorrências 
foram espacializados por município do litoral.

Destaca-se que, das 163 espécies consideradas ameaçadas no Estado do Paraná (MIKICH e BÉRNILS, 2004), 
para a região litorânea foi registrado um total de 42 espécies.
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5 PRODUTOS TEMÁTICOS DA SOCIOECONOMIA 
DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 
DO ESTADO DO PARANÁ – LITORAL





6 PRODUTOS TEMÁTICOS JURÍDICO-INSTITUCIONAIS 
DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO 
ESTADO DO PARANÁ – LITORAL









7 ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 
DO ESTADO DO PARANÁ – LITORAL





8  CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Comissão Executora do ZEE-PR - Litoral

O ZEE-PR - Litoral foi estabelecido a partir do Decreto Estadual nº 7.750/2010 que dispõe sobre a elaboração 
do Zoneamento Ecológico-Econômico e a criação da Comissão Coordenadora do Programa. A partir da indicação 
dos representantes institucionais da comissão citada, foi constituída uma Comissão Executora composta por 
profi ssionais vinculados às instituições de Estado, experientes nos diferentes temas considerados no zoneamento.

A Comissão Executora encarregou-se das atividades técnico-científi cas fundamentais para a elaboração do 
zoneamento, tendo em vista a elaboração dos procedimentos investigativos dos diagnósticos na perspectiva da 
natureza, da sociedade, dos aspectos jurídicos e institucionais, bem como a elaboração do prognóstico e das 
recomendações gerais e específi cas para cada uma das zonas estabelecidas.

Os conteúdos temáticos pesquisados em cada uma das instituições foram apresentados pelas equipes 
especializadas, enquanto que os resultados parciais e fi nais foram discutidos amplamente nas reuniões técnicas 
mensais. Deste modo, o produto apresentado do ZEE-PR - Litoral é decorrente de uma forte ação interinstitucional, 
com execução técnico-científi ca multi e interdisciplinar.

Após a execução técnica, os resultados parciais e fi nais do ZEE-PR - Litoral foram apresentados à comunidade 
diretamente envolvida e à sociedade como um todo, por meio de ofi cinas de trabalho, nas quais se fez ampla 
discussão sobre as defi nições das Zonas Ecológicas Econômicas e as recomendações/diretrizes sugeridas para cada 
uma delas. Estas ofi cinas foram realizadas nas cidades de Curitiba e Antonina, nos dias 23 de novembro e 09 de 
dezembro de 2011, respectivamente.

Em continuidade aos trabalhos técnico-científi cos e aos debates desenvolvidos nas reuniões técnicas da 
Comissão Executora e nas ofi cinas de trabalho, avançou-se para a fase de fi nalização do ZEE-PR - Litoral, com 
atividades relacionadas à revisão e edição dos mapas temáticos, revisões e correções dos conteúdos de texto e 
submissão do produto para análise e validação pelas autoridades competentes, entre as quais a própria Comissão 
Coordenadora do ZEE, a Diretoria do ITCG e o Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, além das instituições 
coparticipantes, como SEPL, SEAB, SEIM, SEIL, SEDU/PARANACIDADE, SETU, IAP, Instituto das Águas do Paraná, 
IPARDES, EMATER, IAPAR, MINEROPAR, SIMEPAR, COPEL, SANEPAR, Embrapa, Unidade Sul do Serviço Florestal 
Brasileiro, além das instituições diretamente interessadas, como o Ministério Público Estadual e a Procuradoria 
Geral do Estado.

O ZEE-PR - Litoral trabalhou com informações regionais, que até então estavam dispersas e com utilização 
desarticulada. Nesta direção, o Projeto ZEE-PR inaugurou um procedimento de gestão em planejamento ambiental 
territorial com signifi cativa participação integrada das instituições estaduais, cujas ações se manifestam na 
sociedade e seu respectivo território, tanto na perspectiva social e econômica quanto ambiental.

Em síntese, foi constatado que a região costeira do Estado, que envolve as áreas escarpadas e de morros 
da Serra do Mar e a Planície Costeira, em grande parte recoberta pela mata atlântica de encostas, de restinga e 
mangues protegidos por leis específi cas, compõem um total de 81,43% do total do território estudado. As terras 
ocupadas com agropecuária e cidades balneárias, portuárias e turísticas/históricas/culturais representam 4,98%do 
total, o que caracteriza a área estudada como predominantemente natural e de reconhecida importância ecológica. 

Diante do quadro socioambiental revelado pelos diagnósticos elaborados, constata-se que as áreas passíveis de 
intervenções para desenvolvimento econômico não atingem mais que 6,48% do território analisado, desconsiderando 
as áreas internas às APAs que seguem o estabelecido nos respectivos planos de manejo.

As áreas costeiras das regiões Sul e Sudeste do Brasil, mais especifi camente o litoral dos estados do Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, estão cada vez mais submetidos à 
pressão do processo de desenvolvimento, que progressivamente se volta para os mercados internacionais. Os portos 
destes estados são, na perspectiva da logística, de fundamental importância para a expansão das exportações de 
grãos, fi bras, madeiras industrializadas, veículos, biocombustíveis (etanol), e também dos produtos importados, 
sobretudo os industrializados de diferentes tipos. 

As informações trabalhadas no ZEE-PR - Litoral permitem não somente subsidiar o planejamento interno do 
Estado, como também identifi car e posicionar de forma estratégica o Paraná, mediante os demais estados da região 
Sul e Sudeste.

Há ainda a fundamental importância dessas áreas portuárias e suas hinterlândias, como locais de apoio para a 
instalação de projetos voltados à exploração do petróleo e gás natural de bacias sedimentares marinhas como as 
de Campos e Santos, agora ampliadas com as possibilidades extrativas das reservas do pré-sal.

No caso específi co do litoral paranaense, os espaços territoriais para expansão dos portos e de suas atividades 
correlatas são pequenos, em função das características naturais e das restrições estabelecidas pela legislação 
ambiental.

Os portos existentes na baía/estuário de Paranaguá, ou seja, Antonina, Paranaguá e Pontal do Paraná, 
apresentam signifi cativos problemas para o processo de desenvolvimento do Estado em curto e médio prazo. 
Representam verdadeiros pontos de estrangulamento na dinâmica econômica regional por motivos distintos. O 
porto de Antonina, posicionado no fundo da baía, apresenta condições precárias para ampliação de suas atividades, 
pelos seguintes motivos: primeiro, porque o canal na área de circulação e atracagem das embarcações é de baixo 
calado; segundo, é uma área sob intenso processo de assoreamento; e terceiro, a área terrestre para acesso ao 
porto é extremamente difi cultada pela existência da área urbana antiga com ruas estreitas e edifi cações de valor 
histórico-cultural frágeis, que difi cultam e até impossibilitam a circulação de veículos pesados de carga.

O porto de Paranaguá nos próximos anos deverá duplicar seu volume de carga, o que signifi ca a entrada/
circulação de um número maior de veículos pesados, atravessando a cidade e com grandes difi culdades para 
circular, estacionar, descarregar/carregar. Em suma, o porto de Paranaguá enfrenta problemas de infraestrutura 
que retardam signifi cativamente o processo de atracagem das embarcações, bem como o embarque e desembarque 
dos produtos de exportação e importação. Sua expansão, ainda que ocorra em curto prazo, continuará sendo um 
ponto de estrangulamento ao desenvolvimento para horizontes de dez a vinte anos, a não ser que investimentos 
signifi cativos sejam realizados.
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A Baía de Paranaguá, no trecho que envolve o município de Pontal do Paraná, apresenta uma área potencial 
para operações de embarcações com maior calado, possibilitando maior fl uidez para grandes embarcações. O 
município de Pontal do Paraná, atualmente, tem atividades restritas às operações de pequenas embarcações de 
circulação local, mesmo apresentando porções em sua área terrestre compatíveis com instalações de infraestrutura, 
que poderiam atender um maior fl uxo de embarques e desembarques, bem como de empreendimentos que dariam 
suporte à expansão das atividades petrolíferas do país vinculados à exploração do petróleo na camada pré-
sal. Ao mesmo tempo, vale destacar que concentrações de manguezais nas desembocaduras dos rios Maciel e 
Guaraguaçu, cuja fragilidade e importância são reconhecidas cientifi camente, levaram a Comissão Executora do ZEE 
a propor a criação de uma Zona de Expansão para UCs de Proteção Integral, preservando-os, assim, de qualquer 
interferência em sua área de abrangência. É necessário planejar os investimentos previstos para Pontal do Paraná 
de forma criteriosa, considerando as consequências no desenvolvimento urbano que resultarão de uma expansão 
de atividades portuárias em Pontal do Paraná.

Considerando as questões de infraestrutura relacionadas à ampliação das atividades portuárias, será necessário 
planejar e executar a modernização da rede rodoferroviária integrada, incluindo o acesso ferroviário que transpõe 
a Serra do Mar e os melhoramentos necessários nas rodovias junto às cidades balneárias, para desvincular o 
transporte de carga das vias de movimentação urbana e turística. Todos estes projetos e intervenções deverão ser 
feitos de forma criteriosa, em função das fragilidades ambientais, principalmente quando envolverem novos ramais 
e não a ampliação dos existentes.

Em termos metodológicos, é importante salientar que foi decidido inicialmente elaborar o zoneamento da região 
litorânea do Estado do Paraná como a primeira fase de execução do Zoneamento Ecológico-Econômico de todo o 
Estado, considerando a escala de referência 1:50.000. No momento atual, a Comissão Executora está elaborando os 
diagnósticos dos componentes da geodiversidade, da biodiversidade, da socioeconomia e do jurídico-institucional 
do restante do Paraná, considerando a escala 1:250.000. 

No decorrer do trabalho foram adotados critérios técnico-científi cos para avaliar as atividades produtivas e 
os aspectos de interesse ecológico nas diferentes unidades ambientais naturais, gerando dados de diagnóstico 
que vão orientar de maneira efetiva as ações de planejamento e ordenamento territorial, sinalizando um conjunto 
de ações dirigidas à proteção ambiental, solução de confl itos socioambientais e promoção do desenvolvimento 
economicamente sustentável.

A disseminação dos resultados obtidos e a implantação do ZEE-PR - Litoral consistem na próxima etapa do 
zoneamento. Para isso, serão disponibilizadas cópias dos relatórios temáticos e das recomendações das zonas 
identifi cadas para o recorte geográfi co mencionado, em versão impressa, em mídias digitais e online, diretamente 
no site do ITCG.

Quanto à implementação do zoneamento, será defi nido, na sequência, o instrumento jurídico mais adequado 
para que as diretrizes/recomendações previstas sejam estratégicas para o setor público (Estado e Municípios) e 
indicativas para o setor privado.



O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é um instrumento de organização dos territórios, que 

visa assegurar a qualidade ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições 

de vida da população. Além disso, possibilita a compreensão e a análise do ambiente físico-natural 

e dos processos antrópicos atuantes, uma vez que deve cumprir as etapas de: (i) diagnóstico dos 

componentes da geodiversidade, da biodiversidade, da socioeconomia e da esfera jurídico-institucional; 

(ii) prognóstico, por meio da identifi cação de unidades de intervenção; e (iii) elaboração de diretrizes 

gerais e específi cas que orientem os investimentos do governo e da sociedade civil.

A metodologia integradora utilizada no ZEE constitui um instrumento científi co, técnico e operacional 

para a tomada de decisões, segundo o princípio da compatibilização entre o ambiente físico-natural 

e as atividades socioeconômicas, ou seja, entre as dimensões ambiental e produtiva.

O ZEE no Paraná foi iniciado a partir do litoral, mas tem em vista a totalidade do Estado. A região 

litorânea, portanto, corresponde apenas à primeira fase de execução do Zoneamento, cuja metodologia 

será aplicada para todo o Estado.
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