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“As realidades se sucedem ao longo do tempo e deixam marcas, evidências, 

retratos em forma de paisagens. Elas, em si, são imutáveis. O que muda, ao 

longo do tempo do homem, é a interpretação que ele faz. As interpretações 

nada mais são do que a aspiração de se chegar cada vez mais próximo da 

verdade, ou seja, da real realidade”. 

ROZELY SANTOS, 2014 



RESUMO 
A crise socioambiental no contexto global, consequência da busca pelo crescimento 
econômico em consonância a lógica urbana-industrial, poderia não ter ocorrido se 
voltasse para o desenvolvimento, já que este visa interligar as dimensões 
ambientais, culturais, econômicas e sociais, gerando a harmonia entre elas. O 
universo rural é uma diversidade de paisagens com potenciais de uso dos recursos 
naturais, com estruturas sociais e manifestações culturais que promovem a
identidade intrínseca de cada território, com símbolos e referência identitária no 
modo de vida socioeconômico e sociocultural diversos, gerando complexidades
socioambientais. No rural seus atores sociais, dentre os quais, o agricultor familiar, 
reconstroem o lugar, o território. O que justifica realizar a pesquisa na abrangência
das Colônias na PR 508, área rural de Paranaguá, no Litoral do Paraná. Se trata de
territórios influenciados por atividades econômicas relacionadas ao complexo 
portuário e do turismo de sol e mar, agregando problemas decorrentes da 
urbanização e transformações dos modais de infraestruturas viárias. A finalidade da 
pesquisa, assim busca compreender como o modelo de desenvolvimento
hegemônico influenciou na organização dos territórios rurais das Colônias, 
observando-se como este modelo é reproduzido socioculturalmente e 
socioambientalmente, a partir dos agricultores familiares, e o ordenamento do uso do 
solo que fizeram. A metodologia utilizada foi um estudo de caso com entrevista-
semiestrutura com os tomadores de decisão, da esfera pública, e os agricultores 
familiares das Colônias. Dos resultados foram que a agricultura é uma atividade 
produtiva importante para o abastecimento de alimentos para a população que vive 
na cidade e para a manutenção do modo de vida rural, registrando o continnum 
existente entre o urbano e o rural ou a cidade e o campo. A biodiversidade do local é 
rica. A cultura diferencia-se da cidade. Conclui-se sobre a possibilidade de ter o
ecodesenvolvimento como proposto por Ignacy Sachs, ou de desenvolvimento das 
liberdades de Amartya Sen. O que se observou com a pesquisa é que o
desenvolvimento da área rural de Paranaguá, volta-se para o crescimento 
econômico criado com a relação da cidade, no entanto, com certa preocupação no 
sentido do desenvolver a área rural a partir da agricultura e de novas alternativas
socioeconômicas, como o turismo.

Palavras-Chaves: Desenvolvimento, Planejamento Territorial, Colônias Rurais PR 
508, Paranaguá, Litoral do Paraná.



 
 

ABSTRACT 

The socio-environmental crisis in the global context, the result of the search for 
economic growth in line with the urban-industrial logic, could have not occurred if it 
went back to development, since it aims to connect the environmental, cultural, 
Economic and social dimentions, generating harmony between them. The rural 
universe is a diversity of landscapes with potential for the use of natural resources, 
with social structures and cultural manifestations that promote the intrinsic identity of 
each territory, with symbols and identity reference Socio-economic and socio-cultural 
diverse ways of life, generating socio-environmental complexity. In rural its social 
actors, among whom, the family farmers, rebuild the place, the territory. What justifies 
conducting the research in the range of the colonies in PR 508, rural area of 
Paranaguá, on the coast of Paraná. These are territories influenced by economic 
activities related to the port complex and the sun and sea tourism, adding problems 
arising from the urbanization and transformations of the road infrastructure modals. 
The purpose of the research, thus seeks to understand how the model of 
development hegemonic influenced in the organization of the rural territories of the 
colonies, observing how this model is reproduced socioculturalmenteally and socially, 
from the Family farmers, and the land use planning they did. The methodology used 
was a case study with interview-monostructure with decision makers, from the public 
sphere, and the family farmers of the colonies. The results were that agriculture is an 
important productive activity for the food supply for the population living in the city 
and for the maintenance of the rural way of life, registering the existing continuum 
between the urban and the rural or the city and the countryside. There’s a rich 
biodiversity ty in the site. Culture is different from the city. It is concluded on the 
possibility of having the development as proposed by Ignacy Sachs, or of the 
development of the liberties of Amartya Sen. What has been observed with the 
research is that the development of the rural area of Paranaguá, turns to the 
economic growth created with the relationship of the city, however, with a certain 
concern in the sense of developing the rural area from agriculture and new Socio-
economic alternatives, such as tourism. 
 
Key words: Development, Territorial planning, rural Colonies PR 508, Paranaguá, 
coastal of Paraná. 
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INTRODUÇÃO

A globalização disseminou o modelo capitalista de produção e consumo nas 

sociedades. Um modelo ainda em expansão que tem um alto custo para a natureza, 

cria a ilusão de que, crescendo a economia, tem-se desenvolvimento. 

Conforme Guimarães et al. (2012), os processos da globalização reforçam o 

esgotamento dos modelos específicos de organização econômica e social, 

destacando, ao mesmo tempo, as insuficiências dos estilos de desenvolvimento 

como resposta aos tradicionais desafios de superação da pobreza e desigualdade e 

aos novos desafios resultantes dos limites ecológicos e das severas restrições 

ambientais para alcançar um desenvolvimento de caráter mais sustentável no século 

XXI.

A busca por um estilo de desenvolvimento que seja sustentável e as 

relações existentes entre a urbanização e o espaço rural gera a transformação 

destes espaços1, tanto quanto em caráter de que acabam por voltarem-se para o 

turismo e o fluxo de segundas residências quanto à preservação e conservação 

destes territórios, nos quais há como resultado estratégias intrínsecas nas políticas 

públicas através de suas redes de poder, o que acarreta a transição para a zona 

agrícola periurbana2.

O contexto ecológico e a diversidade das paisagens traduzem-se em um 

potencial de recursos utilizados pelo desenvolvimento, gerando um planejamento 

territorial voltado para o local. Tem-se nesta busca mecanismos para subsidiar a 

tomada de decisão dos setores públicos, tais como projetos, políticas públicas, 

planos e programas de crescimento econômico (FLORIANI, 2007). 

O ritmo de crescimento da população apreendidos nas dinâmicas processuais 

históricos culturais e socioambiental de cada região, contextualizam o “estado da 

arte” dos territórios. De acordo com Sachs (1995), o contexto institucional reflete a 

organização da sociedade. Além disso, o homem não é separado da natureza 

1 Segundo WANDERLEY (2001) o espaço rural refere-se à “construção social resultante especialmente da 
ocupação do território, das formas de dominação social, da estrutura de posse e uso da terra e dos recursos 
naturais, além da conservação e uso social das paisagens naturais e das relações campo-cidade”. Em segundo 
momento, “enquanto um lugar de vida, isto é, lugar onde se vive com as particularidades do modo de vida de 
referência identitária”.
2 Caracteriza-se como zona agrícola periurbana uma atividade que está em vias de desaparecimento; como uma 
atividade que contribui à gestão da urbanização; como uma atividade econômica; e como “zona verde” e 
patrimônio histórico (FLORIANI, 2007).
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possuindo responsabilidade pelas modificações no meio natural, e o 

desenvolvimento ecologicamente equilibrado gera a solidariedade com as gerações 

futuras. 

Os conceitos de desenvolvimento são respostas ás estruturas de consumo, 

regime sociopolítico e técnicas empregadas, enquanto formas de utilização dos 

recursos e ocupação no solo através das leis de ordenamento e planejamento.  

A valorização das paisagens naturais interligadas ao pertencimento e a 

retomada da relação do homem com a natureza, transformada a partir do momento 

em que este passa a sentir-se parte dela e a reconhecer que as paisagens mudam e 

se reconstroem, perpassando para além dos espaços territoriais. Associada ao 

sistema de uso ordenado e valores sociais, coexistem com as formas de reprodução 

do capital, as perspectivas de consumo e os modos de viver e os hábitos e 

costumes tradicionais, que se imprimem nas diferentes territorialidades3.  

A pesquisa ocorre no Litoral do Paraná, composto por sete municípios, 

considerado um hotspot de biodiversidade com o Bioma da Mata Atlântica, com 

remanescentes originais, e culturas diferenciadas, além das diversas atividades 

econômicas existentes, como principais, turística, portuária e agrícola.  Neste recorte 

geográfico o crescimento econômico foi e é incentivado através da expansão de 

empreendimentos portuários, investindo em infraestrutura dos modais rodoviários 

que também auxiliou na prática do comércio e serviços industriais. Entre os modais, 

na região Litorânea, tem-se o discutido na dissertação de GOES (2014) que teve 

como enfoque a Ferrovia Lapa – Paranaguá. 

A região de estudo, mais especificamente, é a área rural do município de 

Paranaguá, onde se localiza as Colônias Pereira, Maria Luiza, Quintilha, Santa Cruz, 

São Luiz, Morro Inglês e Alexandra, as margens da rodovia PR508. Uma área 

caracterizada por propriedades familiares que atuam na agricultura e fazem divisa 

com áreas naturais protegidas. 

                                                             
3 Cada território se manifesta paisagisticamente em uma fisionomia singular, dinâmica e em plurais imagens 
sociais, o que faz da paisagem um aspecto importante da qualidade de vida da população, porque a paisagem é, 
antes de tudo, resultado da relação sensível das pessoas com o seu entorno percebido, cotidiano ou visitado 
(MATA, 2006:18). 
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Se justifica realizar a pesquisa na região rural4 de Paranaguá, por se tratar 

de uma localidade com influências de atividades econômicas, como complexos 

portuários, turismo de sol e mar, urbanização e outras que promovem o crescimento 

da região e transformam o meio rural. Ou seja, é um caso que permite identificar as 

transformações socioambientais5, a partir das formas de desenvolvimento no local.  

A pesquisa teve como objetivo geral compreender como a influência dos 

estilos de desenvolvimento na área rural e na reprodução sociocultural e 

socioambiental dos atores sociais. Pata atingir tal objetivo, far-se-á necessário:  

a) Apresentar a leitura socioambiental de um território, considerando o ordenamento 

territorial a partir dos indicativos dados pelos instrumentos normativos de uso e 

ocupação do solo na área rural de Paranaguá;  

b) Apresentar a perspectiva de desenvolvimento da esfera pública sobre a área rural 

de Paranaguá; 

c) Apresentar a perspectiva de desenvolvimento dos agricultores familiares sobre a 

área rural de Paranaguá e a sua reprodução sociocultural e socioambiental 

A dissertação se dividiu em quatro capítulos, o primeiro traz o referencial 

teórico do desenvolvimento e do crescimento econômico na perspectiva do modelo 

hegemônico desencadeador da crise socioambiental; os conceitos de 

desenvolvimento de Sachs, Sen e Furtado; o planejamento territorial enquanto um 

instrumento de promoção do desenvolvimento; as características do universo rural e 

o continnum existente entre o rural e o urbano, partindo do pressuposto de que o 

campo e a cidade são continuamente interligados entre si nas relações econômicas 

e políticas e se diferenciam nos aspectos ambientais e socioculturais. 

O segundo capítulo é explicado a metodologia e os procedimentos utilizados 

para se desenvolver a pesquisa. 

O terceiro capítulo é a leitura socioambiental do território abrangendo a 

contextualização da região de pesquisa, com as características do Litoral do Paraná, 

de Paranaguá e das Colônias na área rural, nos aspectos históricos, econômicos, 

                                                             
4 Ambiente caracterizado como rural conforme a Lei nº 060/2007, nº 61/2007 e nº 62/2007 correspondente ao 
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Paranaguá, o Zoneamento Municipal, os quais tratam da Zona 
Urbana de Restrição à Ocupação e da Zona Rural de Uso Sustentável. 
5  Entendem-se como transformações socioambientais as mudanças na esfera cultural, ambiental e 
socioeconômica. Entende-se de “cima para baixo”, políticas que são discutidas a nível governamental sem a 
participação da população local. 
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ambientais e socioculturais; os instrumentos normativos que indicam e regulam o 

ordenamento do uso do solo no território e fecham a leitura da localidade. 

No quarto capítulo é apresentado os discursos da Esfera Pública e dos 

Agricultores familiares, para se observar a perspectiva do desenvolvimento destes 

atores no âmbito da interpretação sobre o território das Colônias, os problemas 

existentes, os usos do solo, o continnum entre o rural e o urbano e a influência dos 

empreendimentos portuários.  

Espera-se que os resultados da pesquisa possam subsidiar reflexões à 

promoção de um desenvolvimento que integre as dimensões econômicas, sociais, 

culturais e ambientais. 
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CAPÍTULO 1 – O DESENVOLVIMENTO, O PLANEJAMENTO E O CONTINNUM 
DO UNIVERSO RURAL 

 

1.1. DA CRISE SOCIAMBIENTAL DO CRESCIMENTO ECONÔMICO AO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O antagonismo entre meio ambiente e sociedade marca o debate ambiental 

desde os anos 70, e coloca em dúvida o modelo hegemônico de crescimento 

globalizado6 (GOES, 2014). A relação entre o homem e o meio ambiente é dialética 

e histórica, na medida em que ele transforma a natureza, transforma-se a si mesmo.  

Conforme Gonçalves (2013), o processo globalizado, que disseminou formas 

de pensar e homogeneizou culturas, consiste no modelo de acumulação do capital, 

através da exploração da natureza com proveitos e rejeitos distribuídos 

desigualmente, acarretando transformações na geografia social e do poder mundial, 

com efeitos ecológicos na medida em que se dissocia do lugar onde se extrai a 

matéria e do lugar onde ela é transformada e consumida. 

Segundo Godoy (sd, p.4) “a revolução industrial testemunhou o início de um 

novo tipo de crescimento, ligado à sucessão de inovações técnicas, o que acelerou 

o ritmo da mudança dirigido para o aumento da produtividade”. Este modelo que foi 

globalizado, estabelecera padrões tecnológicos para a produção de bens de 

consumo duráveis, configurado em um novo padrão de organização industrial e 

crescimento econômico dos países.  

Em se tratando do crescimento econômico, o consumo é um dos elementos 

mais criticados desde o relatório do Clube de Roma, em 1972, que chama a atenção 

ao “estilo de vida americano” com um alto custo para a natureza. Relacionado a 

natureza, Furtado (1974, p. 75), alerta que “em termos de depredação do mundo 

físico, toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao colapso de toda 

uma civilização”.  

Em o Mito do desenvolvimento, Furtado (1974) coloca que, a abordagem 

política do desenvolvimento foca na observação do quadro estrutural como um todo, 

                                                             
6 A globalização é um processo do comércio internacional e da lógica mercantil de competitividade e 
de produtividade em larga escala, independente do fluxo de matéria e energia do planeta, de cada 
biorregião, de cada contexto geocultural e social específico (GONÇALVES, 2013). 
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presente no sistema capitalista, tem-se um processo de acumulação do capital que 

tende a ampliar o fosso entre um centro, em crescente homogeneização, e uma 

constelação de economias periféricas. Disparidades que continuam a acentuar-se, 

denotando o distanciamento das formas de vida de uma minoria privilegiada com 

relação a massa da população.  

Furtado se refere mais ao crescimento econômico, do que ao 

desenvolvimento, pois este seria “simplesmente irrealizável, um mito”, porque 

deveria implicar na evolução do progresso em outras dimensões que não 

exclusivamente ao do crescimento, do produto interno bruto (PIB) de um país. Para 

ele, o crescimento traz a “ideia de que os povos pobres podem algum dia desfrutar 

das formas de vida dos atuais povos ricos”, sendo que isso estaria fora do alcance 

de todos os povos da Terra, por conta da capacidade de suporte do planeta ser finito 

(FURTADO, 1974, p.75).  

O mito do desenvolvimento de Furtado (1998 p.81) coloca a degradação em 

larga escala do meio ambiente pelo modelo de crescimento econômico, o que cria a 

ilusão de que, crescendo apenas economicamente, existiria um desenvolvimento, 

omitindo nos cálculos do PIB e da renda nacional os custos ecológicos crescentes e 

os custos sociais elevados (CAVALCANTI, 2008 p. 200). 

Segundo Guimarães e Fontoura (2012, p.26), o esgotamento do estilo de 

desenvolvimento: depredador (exauri a base natural de recursos), socialmente 

perverso (gera pobreza e desigualdade), politicamente injusto (congela a escassez 

relativa e absoluta no acesso aos recursos), eticamente reprovável (desrespeita as 

formas de vida humana e não humanas) e culturalmente alienado (produz o 

estranhamento entre os seres humanos e subjuga a natureza), acarreta em 

transformações marcantes na sociedade humana e no meio natural. Promovendo a 

busca por um novo estilo de desenvolvimento sustentável: ambientalmente com o 

uso dos recursos naturais e preservação da biodiversidade; socialmente com a 

redução da pobreza e desigualdade e justiça social; culturalmente com o sistema de 

valores, práticas e símbolos intrínsecos; e politicamente com aprofundamento da 

democracia, garantindo o acesso e a participação de todos nas tomadas de 

decisões. 
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Autores como Celso Furtado, Armatya Sen e Ignacy Sachs explanam sobre 

as diferentes formas de pensar o desenvolvimento, não só enquanto uma proposta 

voltada ao crescimento econômico, mas o desenvolvimento econômico aliado a uma 

equidade social, cultural e ambiental.  

Para Sachs (1995; 2008, p.53), o desenvolvimento ainda precisava de 

cuidado para com uma solidariedade diacrônica as gerações futuras, utilizando-se 

de simetrias entre a ecologia e a antropologia. De modo geral, o desenvolvimento 

deveria ter um aproveitamento racional e ecologicamente sustentável da natureza 

para gerar um benefício para as populações, incorporando no cotidiano humano a 

preocupação com a conservação da biodiversidade.  

Em FURTADO (2013 p.175)  
“[...] desenvolvimento não é apenas um processo de acumulação e de 
aumento de produtividade macroeconômica, mas principalmente o caminho 
de acesso a formas sociais mais aptas a estimular a criatividade humana e 
responder às aspirações da coletividade”.  

Furtado (1974, p.74) traz a percepção do “desenvolvimento igualitário”, 

advindo da redução do desperdício dos padrões de consumo global, já que no 

discurso hegemônico é usual, confundir o desenvolvimento enquanto resultado da 

expansão do econômico. 

Para Sen (2000, p.40), o desenvolvimento é caracterizado como a expansão 

das liberdades, reconhecendo o papel das diferentes formas de liberdade 

(liberdades substantivas e as liberdades instrumentais) no combate às privações, 

destituições e opressões existentes no mundo. O desenvolvimento requer que se 

removam as principais fontes de privação: pobreza e tirania, carência de 

oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços 

públicos e intolerância ou interferência de Estados repressivos. O combate as 

privações exigem que as liberdades individuais sejam acordadas no 

comprometimento social.  

Em Sen (2000, p.50), o desenvolvimento deve ser um processo de expansão 

das liberdades humanas reais, ou seja, as liberdades substantivas7 e as liberdades 

                                                             
7 “Incluem capacidades elementares, como por exemplo, ter condições de evitar privações como a 
fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura, bem como as liberdades associadas a 
alfabetização, ter participação política e liberdade de expressão, etc.” (SEN, 2000 p.52). 
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instrumentais 8 . Ambas as liberdades se interligam e auxiliam no processo de 

desenvolvimento. A liberdade exerce papel constitutivo na vida humana 

determinante na iniciativa individual e na eficácia social, uma condição para o 

“agente9” (SEN, 2000 p.33). As eficácias das liberdades residem no fato de que 

diferentes tipos de liberdades apresentam inter-relação entre si, e um tipo de 

liberdade pode contribuir para promover liberdades de outros tipos (SEN, 2000 

p.53).  

Os fins e os meios ao desenvolvimento colocam a liberdade no centro do 

debate pelo papel as liberdades assim, por exemplo, é um meio para o 

desenvolvimento, mas de modo nenhum reduz a importância avaliatória da liberdade 

como um fim do desenvolvimento. De acordo com Sen (2000, p.29) “O crescimento 

econômico não pode sensatamente ser considerado um fim em si mesmo”. A 

sociedade teria que ser ativa e envolvida nos cenários diversos, para o 

fortalecimento das capacidades humanas. Assim a expansão de cada tipo de 

liberdade, não necessariamente tem que contribuir para o desenvolvimento, uma vez 

que ele próprio pode ser visto como um processo de crescimento da liberdade 

humana (SEN, 2000 p.71).  

A corrente do ecodesenvolvimento, conduzida principalmente por Sachs 

(1995), defende os novos “estilos de desenvolvimento” baseados no potencial 

ecológico das diferentes regiões e na capacidade própria dos povos do “Terceiro 

Mundo”. Essa corrente colocou no centro das críticas o “modelo”, o “estilo” de 

desenvolvimento atual, propondo a criação de modelos ou de estilos alternativos, 

autodeterminados e autocentrados, pensados e construídos pelos dominados ou 

marginalizados dentro da ordem mundial, de forma que esses atendessem aos 

problemas de marginalização social, cultural e política, próprios.   

Sachs (1995) definiu inicialmente o ecodesenvolvimento como um estilo de 

desenvolvimento baseado em uma nova ética com a natureza, com os princípios de 

uma solidariedade diacrônica com as gerações futuras e com a conservação dos 
                                                             
8 São liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência 
e segurança protetora que concernem ao modo como diferentes tipos de direitos e oportunidades 
contribuem para a expansão da liberdade humana e, assim, para a promoção do desenvolvimento. 
(SEN, 2000 p.55-57) 
9 “O agente, neste caso, é em sua acepção mais antiga, correspondente a alguém que age e 
ocasiona mudança cujas realizações podem ser julgadas de acordo com seus próprios valores e 
objetivos, independente de as avaliarmos ou não segundo algum critério externo (SEN, 2000:33) ”. 
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recursos renováveis em oposição ao uso excessivo dos recursos não renováveis. 

Trata-se de uma concepção que preconiza uma gestão mais racional dos 

ecossistemas locais com autonomia das populações envolvidas. 

Conforme, as palavras do autor, 
o ecodesenvolvimento seria uma estratégia para a proteção de áreas 
ecologicamente valiosas em face de pressões insustentáveis, resultantes 
das necessidades e atividades dos povos que vivem no seu entorno, sendo  
este formulado em três sentidos: identificar, criar e desenvolver alternativas 
sustentáveis de recursos de biomassa e renda; envolver as pessoas que 
vivem no entorno das áreas protegidas, nos planos de conservação e na 
gestão da área; cultivar a conscientização da comunidade local quanto ao 
valor e a necessidade de proteção da área, assim como aos padrões de 
sustentabilidade de um crescimento local apropriado (SACHS, 1986 p.71-
73). 

O ecodesenvolvimento detém cinco dimensões: social – outra lógica de 

organização social com a equidade da distribuição do produto nacional; econômica – 

uma alocação e gerenciamento de recursos macrossociais; ecológica –capacidade 

de carga da Terra aos resíduos e reusos, e os limites do consumo; espacial - 

território rural/urbano equilibrado; e, cultural – valorização dos valores endógenos, 

com pluralidade de soluções para as especificidades em cada contexto (SACHS, 

1986, p.181-183).   

As abordagens para harmonização dos objetivos sociais aos ambientais e 

econômicos do ecodesenvolvimento, foram pensadas antes e durante os encontros 

internacionais da década de 70. Na atualidade, a nomenclatura, por exemplo, 

desenvolvimento sustentável, assume a mesma roupagem, passando também a 

utilizar os critérios de sustentabilidade (SACHS, 2000 p. 85-88). 

Sachs busca um outro estilo de desenvolvimento, com características 

endógenas, autossuficientes (em vez de dependentes), orientado para as 

necessidades (em lugar de direcionado pelo mercado), em harmonia com a natureza 

e aberto às mudanças. O ecodesenvolvimento requer, no nível micro, (autoridades 

locais, população e associações) a participação de todos no planejamento para a 

promoção do desenvolvimento integral (SACHS, 2008 p.54 - 73).  

As perspectivas de pensar um desenvolvimento diferenciado trazem 

elementos analíticos que ultrapassam ao do modelo hegemônico de crescimento 

econômico. O ecodesenvolvimento de Sachs valoriza o local, a população e seus 

saberes, suas instituições, indicando os determinantes a um ordenamento territorial 

voltado ao desenvolvimento sustentável. 
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Para a pesquisa os estilos de desenvolvimento apontados por Furtado, Sen 

e Sachs, elucidam a necessidade de se repensar o processo globalizado em curso 

no local da Pesquisa, para que não se generalize, como coloca Furtado, a 

depredação da natureza que levaria a um colapso civilizatório. Pensar em 

desenvolvimentos diferenciados que levem a expansão das liberdades apresentadas 

por Sen, e a noção de ecodesenvolvimento de Sachs, são possíveis soluções para o 

aproveitamento racional e ecologicamente sustentável da natureza, valorizando os 

saberes culturais endógenos e o equilíbrio entre o universo rural e urbano. 

 

1.2. O UNIVERSO RURAL  

Para se compreender o universo rural observa-se a agricultura familiar e a sua 

reprodução, pois ela esteve presente no Brasil antes da inserção do modo de 

produção capitalista, ou seja, o modo de ordenação do território pela agricultura 

familiar é endógeno, construído. O universo rural brasileiro apresentado tem como 

base SABOURIN (2009); SCHNEIDER (2006; 2010); BRANDEMBURG (2010); 

PECQUEUR (2005) e DELGADO, LEITE (2011). 

A partir da segunda metade da década de 1990 registra-se a retomada dos 

estudos agrários e rurais no Brasil, focados não apenas na produção agrícola, mas 

sim no rural enquanto um espaço de vida cultural e ambiental (SCHNEIDER, 2006).  

O espaço rural ocupado pela agricultura familiar talvez seja o que mais sofre 

redefinições de uso e ocupações, conforme demonstra Schneider (2006). Observa-

se uma expansão de unidades familiares pluriativas nos espaços rurais que geraram 

uma mudança na forma de análise da agricultura familiar, pois os membros 

residentes no meio rural passaram a se dedicar também a atividades não agrícolas, 

praticadas dentro ou fora das propriedades. 

A agricultura familiar caracterizava-se pelo trabalho dos membros da família 

para a produção e apropriação do excedente via mercado, sendo proprietários dos 

meios de produção e autônomos no poder de decisão para a reprodução familiar 

(SCHNEIDER, 2006).  

Para Sabourin (2009 p.13) a agricultura camponesa, como direcionada na 

literatura brasileira, a agricultura familiar antes das políticas públicas que as instituiu, 

se reproduz no plano material, mas também no simbólico com base nas estruturas 
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de reciprocidade, relações de compadrio, relações com a natureza, enfim manter o 

rural meio de existência, criando relações socioambientais e socioculturais.  

Porém, com as inovações tecnológicas, o ritmo de vida altera-se, impondo 

redefinições nas estruturas sociais, tanto urbanas quanto rurais (BRANDEMBURG, 

2006), se vinculando ao mercado em função da remuneração para a 

construção/reprodução do patrimônio familiar e da própria comunidade camponesa. 

Desta forma, os resultados da produção seguem para o “autoconsumo, 

redistribuições interfamiliares, prestações recíprocas de sementes, alimentos e 

pequenos animais e, para a venda para diversos tipos de mercado” (SABOURIN, 

2009 p.14).  

De acordo com Schneider (2006, p.6) 
a reprodução não é apenas o resultado de um ato da vontade individual ou 
do coletivo familiar, e tampouco uma decorrência das pressões econômicas 
externas do sistema social. A reprodução é, acima de tudo, o resultado do 
processo de intermediação entre os indivíduos-membros com sua família e 
de ambos interagindo com o ambiente social em que estão imersos. Nesse 
processo cabe à família e a seus membros um papel ativo, pois suas 
decisões, estratégias e ações podem trazer resultados benéficos ou 
desfavoráveis à sua continuidade e reprodução. 

Assim a dinâmica da agricultura familiar, e do rural vem sendo condicionada e 

determinada pelas interações sociais e reconstruindo a vida camponesa e seu 

espaço (BRANDEMBURG, 2010a). 

O agricultor familiar, não só pela categorização dada pelo Estado, pode ser o 

camponês de outrora, em decorrência da forma de agir. Para Brandemburg (2010b 

p.419) o “camponês tradicional” com sua racionalidade própria seguia uma forma de 

agir que permitisse atender a reprodução física, social e a preservação de seu 

patrimônio natural.  

Este modo de viver é para Brandemburg (2010b, p.417-418) específico do 

universo rural: “pode-se afirmar que foram os pequenos proprietários, camponeses 

ou agricultores familiares que tradicionalmente expressam um modo de vida distinto 

da vida urbana, os grandes personagens da construção do rural atual”. O camponês 

integra-se à sociedade global conservando seu estilo de vida (QUEIROZ, 2009).  

O hábito dos camponeses, agricultores familiares, de atividades coletivas 

promovem o estreitamento de laços comunitários, possibilitando a integração em 

associações rurais como sindicatos e cooperativas (QUEIROZ, 2009 p. 68-70). Com 

as inovações tecnológicas o rural também passa a ser ressignificado e socialmente 



12 
 

reorganizado, reinventando os agrupamentos ou as comunidades locais, uma 

continuidade da vida fundamentada nas condições camponesa (WANDERLEY, 

2009). 

Os agricultores familiares, enquanto pequenos proprietários, donos de seus 

meios de produção, face aos desafios que lhe são colocados pelo meio social e 

econômico, são compelidos a inovar constantemente tornando-se pluriativo 

(SCHNEIDER, 2010, p.519).  

É possível observar que um novo rural 10 , de acordo com Brandemburg 

(2010b), surge de reações aos avanços da modernização no campo e da nova 

conformação de atores no meio rural, onde o rural transforma-se em um palco de 

disputas e convivência de distintas racionalidades no uso do solo e dos recursos 

naturais.  

Emerge-se no meio rural as novas conformações econômicas e 

demográficas que se caracteriza fundamentalmente na redução crescente das 

diferenças entre o urbano e o rural, especialmente no que se refere a ocupação dos 

membros da família, devido ao crescimento desta em atividades não agrícolas. O 

rural deixa de ser “sinônimo de atraso” e se desconecta da agricultura, a qual passa 

a ser apenas uma de suas atividades.  

O semblante deste novo rural seria as famílias pluriativas, segundo Schneider 

(2006), se combinam atividades agrícolas e não agrícolas e promovem a integração 

intersetorial (agricultura com comércio e serviços) e interespacial (rural com urbano). 

Os processos de desenvolvimento, fator que pode contribuir, efetivamente, para 

estimular a “emancipação social”, com criações de mecanismos diferenciados e, 

desse modo, a promoção da equidade social.  

A partir da forma de se pensar outras abordagens para as relações 

socioculturais e socioambientais existentes, o próximo tópico busca tratar do 

continnum entre o rural e o urbano, relacionado a uma interligação entre estes 

territórios de representação social, cultural e ambiental. 

 

                                                             
10 Novo rural ou neoruralismo trata-se de um conceito paradoxal, pois ao mesmo tempo em que é um elemento 
em que representa a resistência diante de um processo de urbanização nos moldes da cidade, é também 
representado na introdução de componentes desse modelo, porém conservando a essência do rural (LOCATEL, 
2013). 
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1.2.1. A dicotomia entre o rural e o urbano, entre o campo e a cidade e o continnum 

entre eles 
“O mundo rural, em uma sociedade urbana, não é um espaço à espera da 
urbanização; é um território com vida socioeconômica e sociocultural 
específica e irredutível às dinâmicas urbanas (WANDERLEY, 2000, p.124) 
”. 

Segundo WANDERLEY (2001) o espaço rural refere-se à “construção social 

resultante especialmente da ocupação do território, das formas de dominação social, 

da estrutura de posse e uso da terra e dos recursos naturais, além da conservação e 

uso social das paisagens naturais e das relações campo-cidade”. Em segundo 

momento, “enquanto um lugar de vida, isto é, lugar onde se vive com as 

particularidades do modo de vida de referência identitária”. 

As contradições existentes entre o campo e a cidade, o rural e o urbano, 

enquanto construções sociais produzidas, são configuradas no modo de vida 

específico de cada espaço. De acordo com Wanderley (2000, p.89) “à 

modernização, redefine, as questões referentes à relação campo/cidade, ao lugar do 

agricultor na sociedade, à importância social, cultural e política da sociedade local 

etc.” 

O campo e a cidade nem sempre expressa relações de construções sociais 

diferentes. O campo só é meio social distinto, opondo-se à cidade, numa relação 

dicotômica. Ou seja, a ênfase recai sobre as diferenças existentes entre estes 

espaços. O campo e a cidade aparecem como continnum quando observados os 

processos de urbanização, os quais foram responsáveis por mudanças significativas 

na sociedade em geral, atingindo também o espaço rural, que aproximou-se da 

realidade urbana (MARQUES, 2002, p. 100). A dicotomia versus o continnum 

sustentam os debates socioeconômicos acerca da questão da ocupação dos 

espaços rural e urbano, levantando a problematização das transformações destes 

territórios.  

Para Miranda (2002, p.17) deve-se "romper com o esquema ideológico de uma 

sociedade dualista rural/urbana, agrícola/industrial e tradicional/moderna, pois esse 

esquema responde a certa realidade social nas formas e nas expressões culturais, 

como simples reflexo de uma estrutura única". O que é confirmado em Locatel 

(2013), que destaca que as principais transformações no campo são identificadas 
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pela expansão das ocupações não agrícolas, através de práticas culturais da cidade, 

um processo de urbanização no campo.  

Segundo Veiga (2002, p.49), o rural é territorial e não setorial, e as relações 

urbano/rural não correspondem à “dicotomia” entre cidade/campo, por que existe 

relações entre os espaços urbanizados e os espaços rurais. De acordo com 

Abramovay (2000) o continnum rural-urbano indica que não existem diferenças 

fundamentais nos modos de vida, na organização social e na cultura, determinadas 

por vinculação espacial. A proximidade e a continuidade entre o meio rural e o meio 

urbano, reforçam a constituição de identidades referidas pelas diferenças espaciais 

e pelo sentimento de pertencimento existentes nos espaços continnum. O continnum 

rural-urbano, mantêm a heterogeneidade (WANDERLEY, 2000, p. 107).  

Entre as cidades o meio rural se interpõem de “descontinuidades” espaço 

marcado, pela baixa densidade populacional; predominância de “pequenas 

empresas”; habitações individuais e paisagens diferenciadas. Para Wanderley 

(2000, p. 109) o meio rural não é um espaço isolado do meio urbano; ao contrário, 

“cada vez mais ele se insere de modo diferenciado, sem dúvida, na sociedade 

moderna e incorpora suas influências”. 

A diversidade do espaço rural associada à diversidade natural, é ao mesmo 

tempo um imenso potencial para o desenvolvimento, mas que se configura em um 

continnum do urbano, o qual complexifica a região transformando estes espaços, na 

zona agrícola periurbana11 (FLORIANI, 2007).   

A aproximação entre o campo e a cidade, particularmente no que diz respeito 

ao acesso pelos habitantes aos bens e serviços naturaliza a “urbanização do campo” 

que nada mais é de que os espaços rurais e urbanos se assemelhando e se inter-

relacionando. Conforme Wanderley (2000, p.126), 
a tese correlata da existência de um continnum entre o meio rural e o meio 
urbano, que supõe, o reconhecimento de que a passagem de uma 
comunidade rural para outra urbana se realiza de maneira gradual, de tal 
modo que entre o urbano e a ruralidade não há uma ruptura e sim uma 
continuidade. 

Segundo Locatel (2013) no Brasil, os espaços rurais, em especial nos 

estados do Sul e do Sudeste, estão incorporando cada vez mais ciência e técnica, 

                                                             
11 Caracteriza-se como zona agrícola periurbana uma atividade que está em vias de desaparecimento; como uma 
atividade que contribui à gestão da urbanização; como uma atividade econômica; e como “zona verde” e 
patrimônio histórico (FLORIANI, 2007). 
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perdendo (ou adquirindo) o caráter de espaços tradicionais, ou se convertendo em 

espaços heterogêneos e multifuncionais, refletindo o processo de urbanização do 

território. 

Conforme Oliveira et al. (2013, p.10): 
o adensamento urbano nessas áreas rurais descaracterizou a cultura, 
porque ainda existiam aspectos da ruralidade como a organização social 
dos moradores, a produção agrícola voltada para o sustento da família 
através do consumo e comercialização, a produção em horticultura e flores 
que abastecem o mercado local, demonstrando a resistência dos produtores 
quanto ao processo de urbanização que se expande pelo espaço rural. 

Para Locatel (2013, p.11), as transformações ocorridas no espaço rural 

apoiam-se em elementos típicos da urbanização no campo: uso de segundas 

residências, deslocamento pendular, nível de consumo não produtivo e a presença 

das novas tecnologias de comunicação.  

Na paisagem do rural convivem indústrias, serviços, vias de comunicação e 

distintos tipos de residências ao lado dos estabelecimentos agropecuários, o que 

para Wanderley (2000, p.98), pode resultar em conflitos a partir de concepções 

distintas a respeito do que é rural e dos usos dos espaços rurais.  

Conforme Wanderley (2000, p. 131) “o rural é uma categoria de pensamento do 

mundo social, visto como indispensável ao futuro da sociedade”, por consagrar os 

recursos para a sobrevivência, ao mesmo tempo em que os atores assumem novas 

funções sociais, como “mediadores entre a sociedade global e os espaços rurais”. 

Em contraposição à visão dicotômica, o continnum enfatiza a multidimensionalidade 

do rural, o fazer perder a identidade advindo do modo de vida urbano. 

Como apontado o continnum representa as relações entre dois espaços 

territoriais que tem modo de vida diferente, mas que mantém as trocas econômicas, 

culturais e ambientais entre campo-cidade, formando um continnum rural e urbano 

inseridos no contexto global. 

Cabe destacar que as escolhas teóricas deste capítulo foram para 

compreender os conceitos de desenvolvimento, crescimento econômico, universo 

rural, continnum rural e urbano e as suas relações, dando um aporte para 

contextualizar o local da Pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Para Dencker (1998), metodologia é o caminho traçado pelo pesquisador 

para adquirir o conhecimento desejado. Assim, a metodologia dessa pesquisa é de 

caráter empírica e qualitativa, realizada através de um estudo de caso, que leva em 

consideração os aspectos sociais, econômicos e ambientais da área específica, para 

avaliar qualitativamente o desenvolvimento do espaço pesquisado. Conforme 

Minayo (2012), uma pesquisa qualitativa aborda a compreensão das lógicas que 

permeiam realidades.   

Para Gil (2002) e Yin (2001), o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa 

que consiste no aprofundamento de determinado objeto, permitindo um 

conhecimento mais detalhado do que um estudo exploratório. 

Consta, segundo Gil (2002), que os propósitos de um estudo de caso é para:  
“b) preservar o caráter unitário do objeto estudado; c) descrever a situação 
do contexto em que está sendo feita determinada investigação; d) formular 
hipóteses ou desenvolver teorias; e e) explicar as variáveis causais de 
determinado fenômeno em situações muito complexas que não possibilitam 
a utilização de levantamentos e experimentos (Gil, 2002:54)”.  

 

Os critérios de elaboração dos estudos de casos variam de acordo com os 

propósitos da pesquisa. Conforme Stake (2000 apud Gil, 2002:137) existem três 

modalidades de estudo de caso: estudos intrínsecos, instrumental e coletivo. No 

caso da pesquisa o estudo se caracteriza como um caso coletivo, em decorrência de 

estudar as características de uma população em variados aspectos, uma leitura 

socioambiental de um espaço que ocorre quando se busca compreender a dinâmica 

de um território.  

O ordenamento do território, na sociedade brasileira é planejado a partir das 

normas legislativas que acabam por definir um modelo de uso e apropriação do 

território e que nem sempre tem a participação direta da população, exigindo a 

leitura de documentos, os quais permitem observar os contrastes entre as propostas 

de uso e ocupação do solo e como os indivíduos fazem o uso. 

A leitura do território imprime o uso da terra material e imaterial, expressa na 

conexão do homem com a natureza, que o faz observar e compreender o local a 

partir de uma realidade concreta. 
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2.1. PROCEDIMENTOS  

Um estudo de caso, conforme Gil (2002) utiliza-se mais de uma técnica para 

a coleta de dados, envolvendo assim diferentes modelos para a análise, o que 

garante qualidade aos resultados, se tornando válido o estudo, evitando que ele 

fique subordinado à subjetividade do pesquisador. Gil (2002) pontua:  
Em termos de coleta de dados, o estudo de caso é o mais completo de 
todos os delineamentos, pois se vale tanto de dados de gente quanto de 
dados de papel. Com efeito, nos estudos de caso os dados podem ser 
obtidos mediante análise de documentos, entrevistas, depoimentos 
pessoais, observação espontânea, observação participante e análise de 
artefatos físicos (GIL, 2002:141). 
 

Para alcançar os objetivos propostos no projeto utilizou-se a entrevista 

semiestruturada, que foram realizadas em outubro e novembro de 2017, quando 

entrevistados dois grupos, o primeiro dos tomadores de decisões, esfera pública; e o 

segundo dos agricultores familiares e dos representantes da Associação dos 

Produtores Rurais de Paranaguá (APRUMPAR) e do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural (CMDR). A Tabela 1 apresenta os aspectos e as variáveis 

analisadas na pesquisa: 
TABELA 1 – ASPECTOS E VARIÁVEIS ANALISADOS NA PESQUISA 

Continua 
Objetivos Indicadores  Fontes Coletas de 

Dados 
Técnica de 
Análise 

a) Apresentar a leitura 
socioambiental de um 
território, considerando 
o ordenamento 
territorial a partir dos 
indicativos dados pelos 
instrumentos 
normativos de uso e 
ocupação do solo na 
área rural de 
Paranaguá; 

Social; 
ambiental, 
econômico e 
cultural 

Dados Secundários 
 
Leis e Decretos  
 
Documentos 
técnicos científicos 
 
Bibliografias 
Específicas 
Literatura Histórica 
 

Levantamento 
nos bancos de 
dados 
disponíveis. 

Observar as 
indicações nas 
legislações do uso 
e ocupação do solo 
e descreve-las 
 

b) Apresentar a 
perspectiva de 
desenvolvimento da 
esfera pública sobre a 
área rural de 
Paranaguá; 

Território, 
Continnum 
Rural e 
Urbano, 
Usos do 
Solo. 

Observação em 
campo e 
entrevistas com 
atores chaves da 
esfera pública  

Levantamento 
de dados 
primários com 
Entrevistas 
semiestruturada
s 
 

Descrição e análise 
das entrevistas; 
A organização dos 
dados por meio da 
contraposição e 
interligação das 
entrevistas com o 
referencial teórico 
da dissertação. 
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TABELA 1 – ASPECTOS E VARIÁVEIS ANALISADOS NA PESQUISA 
Conclusão 

Objetivos Indicadores  Fontes Coletas de 
Dados 

Técnica de 
Análise 

c) Apresentar a 
perspectiva de 
desenvolvimento dos 
agricultores familiares 
sobre a área rural de 
Paranaguá e a sua 
reprodução sociocultural 
e socioambiental. 

Território, 
Continnum 
Rural e 
Urbano, 
Usos do 
Solo. 

Observação em 
campo e 
entrevistas com 
atores chaves dos 
agricultores 
familiares 

Levantamento 
de dados 
primários com 
Entrevistas 
semiestruturada
s 
 

Descrição e análise 
das entrevistas; 
A organização dos 
dados por meio da 
contraposição e 
interligação das 
entrevistas com o 
referencial teórico 
da dissertação. 

Fonte: O autor, 2017 

Referente ao ordenamento territorial optou-se pela compreensão histórica da 

formação de lugar somada a leitura dos resultados sociais, econômicos e 

ambientais, presentes em dados secundários e também primários, e a compreensão 

das normativas de uso do solo instituídas pelo Estado, os quais permitem as 

normatizações do Estado e do Município por exercerem maior incidência nos 

processos decisórios de uso e ocupação do solo. Deixa-se claro que, a esfera 

nacional também influência as legislações estaduais e municipais, no entanto por se 

tratar de um estudo local, no momento da escrita, focou-se apenas no Estado e 

Município. 

Entre os principais decretos norteadores de uso e ocupação do solo, a nível 

Estadual, está o Decreto nº 5.040/1989  que regulamenta o macrozoneamento da 

região do litoral paranaense; decreto nº4996/2016 regulamenta o Documento 

Técnico Científico do Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Paranaense (ZEE 

PR – elaborado pelo ITCG (2016); o Decreto nº9886/2014  que institui e declara 

utilidade pública e interesse social ao eixo modal de Paranaguá; e, o Decreto 

nº18.61/2000, que estabelece o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas 

urbanas do município de Paranaguá. 

A nível Municipal as principais normatizações, são, Lei Complementar nº 60/ 

2007, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; Lei Complementar 

nº 61/2007, que institui o perímetro urbano; Lei Complementar nº 62/ 2007, que 

institui o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do município de Paranaguá; o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI); e, documentos de discussão da 

Câmara dos Deputados e do Ministério Público: Processo 14431/2016 – Secretaria 
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Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão (SEMPLOG); Recomendação 

Administrativa MPPR nº08/2016 e Procedimento Administrativo nº MPPR 0046/2016.  

O uso do território atrelado a uma interpretação da paisagem, conforme 

Mata (2006), demonstra a relação destas pessoas com o lugar, influenciando na 

dinâmica e na governança, por isso a importância da interpretação dos órgãos 

atuantes. 

Relativo as entrevistas, na esfera pública12 foram doze entrevistados de oito 

órgãos públicos, estes citados nas entrevistas com os agricultores: dois 

entrevistados da Gestão do Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange (PNSHL - ICMBio); 

dois entrevistados da Secretaria Estadual de Agricultura, Instituto Paranaense de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER); três entrevistados da Secretaria 

Municipal de Agricultura e abastecimento; dois entrevistados da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente (SEMMA); um entrevistado da Administração Regional das 

Colônias, e um da Secretaria de Urbanismo e Planejamento Superintendência de 

Regularização Fundiária. Na categorização dos resultados foram utilizadas siglas na 

análise, EP para respondentes da esfera pública. 

Da esfera privada que se utilizou da sigla AG, que se refere a agricultor 

familiar. Foram entrevistados vinte e seis agricultores, sendo oito do Morro Inglês, 

cinco da Maria Luiza, quatro da Quintilha, três do Santa Cruz, três de São Luiz, dois 

da Pereira e um da Alexandra. Destes, oito agricultores, quatro eram da mesma 

família e expressaram a mesma fala na entrevista. O critério de eleger quem seria 

entrevistado foi por participação na Associação, no Conselho de Desenvolvimento 

Rural de Paranaguá (CMDR), no Conselho do Parque Nacional Sant-Hillaire/Lange 

(PNSHL), nas Feiras livres de Paranaguá, principalmente a Feira que ocorre atrás 

da Catedral, localidade com 95% de agricultores familiares das Colônias.  

 

 

 

 

                                                             
12 Entende-se por esfera pública os órgãos públicos onde as pessoas se juntam enquanto um público, 
regulado sobre as regras gerais que governam as relações da troca de bens e de trabalho social 
(HABERMAS, 1962, p.27 apud SILVA, 2001, p.118). 
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CAPÍTULO 3 – A LEITURA SOCIOAMBIENTAL DO TERRITÓRIO RURAL 
 

O presente capítulo visa trazer a leitura socioambiental do território, 

apresentando os conceitos de ordenamento territorial e planejamento, o Município 

de Paranaguá, o uso e ocupação no solo e o continnum do urbano e o rural que se 

observa no traçado das políticas públicas. Quanto existe outros modos de vida que 

subsistem ao modelo hegemônico de organização e distribuição da produção ou o 

estritamente mercantil, é fundamental apresentar as diferentes dimensões: social, 

econômico, cultural, ambiental e político (ABRAMOVAY, 1998; ESCOBAR, 2005). O 

que aporta trazer as características abordadas sobre o Litoral do Paraná com ênfase 

ao econômico, social e ambiental, baseadas em releituras após reflexão sobre as 

particularidades do município, como o histórico de formação da região rural e o 

contexto atual dos usos e ocupação no solo.  

 

3.3. O ORDENAMENTO TERRITORIAL E O PLANEJAMENTO DO 

DESENVOLVIMENTO  

Na Europa, do Século XIX, era quase que inexistente a preocupação para 

com os elementos naturais na construção das cidades e nos ambientes rurais. O 

despertar para o planejamento destas áreas surgiu no século XX, e generalizou-se 

após a Segunda Guerra Mundial, enquanto uma prática urbanística, conhecimento 

que foi sistematizado para a resolução de problemas urbanos originados na época 

da Revolução Industrial com o acentuado crescimento das cidades (MAFRA; SILVA, 

2004 p.09).  

Ao longo do Século XX, o desenvolvimento “econômico”, em atividades 

agrícolas de grandes propriedades, com obtenção de lucros, e atendimento as 

demandas internacionais, gerou concentração fundiária reduzindo a consciência da 

agricultura familiar, êxodo rural, especialmente de jovens que buscavam nas cidades 

novas oportunidades (FONSECA; SILVA, 2012 p. 12-13). 

Com o processo da globalização do capital e a financeirização da economia, 

verificou-se processos de transformações espaciais. O meio rural, sofreu influência 

por conta da interligação da agricultura com a indústria através da introdução de 
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inovações tecnológicas na produção, fato que caracteriza a Revolução Verde, 

décadas de 60 a 80 (FONSECA; SILVA, 2012 p.09). 

Na década de 90, o modelo de produção de larga escala reestruturou o 

espaço agrário, não ocorrendo de forma homogênea, acelerou o agronegócio de 

monocultura. Na década de 2000, inicia-se valorizações da agricultura familiar 

através de políticas públicas possibilitando novas dinâmicas territoriais (FONSECA; 

SILVA, 2012 p.09).  Neste período ocorre-se, a reformulação nos conceitos que 

contemplavam o planejamento13, passando a serem elaborados a níveis regionais 

que integrassem a espacialização de um conjunto amplo de dados comparados, 

sobrepostos e avaliados de maneira holística (SANTOS, 2004 p. 16-18), essas 

informações racionalizariam os processos decisórios indutores de modificações em 

uma região (GRAZIANO, 1997).  

As intervenções sobre os territórios, conforme Fonseca e Silva (2012 p.02), 

também acontece por meio de planos e programas de ação, que são instrumentos 

normativos para colocar em prática o planejamento territorial (FONSECA; SILVA, 

2012 p.04) 

Segundo Fonseca e Silva (2012) o Estado foi um dos principais agentes na 

transformação dos espaços, ao viabilizar a ampliação e a reprodução de capitais nos 

diferentes territórios. Mafra e Silva também colocam que (2004, p. 45) “o 

ordenamento do território, a organização espacial das sociedades humanas e das 

suas atividades, é um pressuposto essencial para o desenvolvimento”.  

Desta forma, o território para Pecqueur (2005, p.1), é o resultado de uma 

construção social dos seus atores locais. Assim o desenvolvimento territorial não 

                                                             
13Entende-se por planejamento e políticas territoriais o conjunto de normas e intervenções ditadas ou 
adotadas pela iniciativa pública, tendo em vista o ordenamento do território, isto é, a formação e o 
desenvolvimento dos centros urbanos, a distribuição espacial da ocupação do solo no interior dos 
mesmos e nas regiões envolventes e sua utilização por parte dos diversos agentes (MAFRA; SILVA, 
2004 p.3). Para Santos (2004 p. 24-25), é um meio sistemático que direciona as informações, as 
análises, os procedimentos, os métodos, as legislações e a gestão para se chegar às decisões ou as 
escolhas acerca das melhores alternativas, num determinado espaço e tempo, para o aproveitamento 
dos recursos naturais e promoção do desenvolvimento em prol da sociedade. Para Fonseca, Silva 
(2012 p.02), o planejamento se transforma no termo gestão, designado como um processo de 
intervenção sobre o território que acontece por meio dos diversos atores sociais – poder público, 
empresas, sociedade, etc. correspondente a uma estrutura analítica e estratégica, na sua essência 
em um conjunto coerente de políticas, que estabelecem ou modificam o ordenamento territorial  
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pode ser resultante de uma medida de Estado ou ainda resultado de um 

planejamento sem a participação do público alvo.  

Segundo Pecqueur (2005, p.12-13) há duas concepções do território: o 

território dado, e o território construído: 
O território dado é a porção de espaço que é objeto da observação. Neste 
caso, postula-se o território como pré-existente e analisa-se o que aí 
acontece. É, de qualquer forma, o território a priori; não se procura analisar 
sua gênese e as condições de sua constituição; é apenas um suporte. Já o 
território construído: é o resultado de um processo de construção pelos 
atores. O território não é postulado, é constatado a posteriori. Isto significa 
dizer que o território construído não existe em todo lugar; podemos 
encontrar espaços dominados pelas leis exógenas da localização e que não 
são territórios. Pecqueur (2005. p. 12-13). 

 
Essa concepção está ligada à discussão do poder na definição do espaço, 

diferenciando-se da abordagem do desenvolvimento rural, que se utiliza da 

concepção de território dado “rural” (SCHNEIDER; TARTARUGA, 2004).  

Para Haesbaert (2004) o território tem três vertentes básicas: a jurídico- 

política, em que o território é considerado como espaço controlado por um “poder”, 

podendo ser do Estado (institucional); a cultural ou simbólico-cultural, em que o 

território é visto como um produto de apropriações simbólicas da coletividade; e a 

econômica, em que o território serve como fonte de recursos. Outra característica a 

ser observada nos territórios é sua dinamicidade, conforme o autor.  

Em Miranda (2002, p.23): “Um território representa uma trama de relações com 

raízes históricas, configurações políticas e identidades que desempenham um papel 

ainda pouco conhecido no próprio desenvolvimento econômico”.  

De acordo com Lefebvre (apud SCHENEIDER; TARTARUGA, 2004) o 

território pode ser concebido enquanto um espaço apropriado para servir as 

necessidades e as possibilidades de uma coletividade, com uma “apropriação” 

simbólica e identitária, além de funcional e outra como territórios dominados, o lugar 

onde se organizam formas de cooperação, onde se decide a divisão social do 

trabalho, onde os atores atuam para o desenvolvimento. 

Conforme Sabourin (2002 p.23-24), o território é um ambiente de vida, de 

ação e de pensamento de uma comunidade que promove construções de 

identidades locais. O território é mais do que uma delimitação física, é “um espaço 

no qual a eficiência das atividades econômicas é intensamente condicionada pelos 

laços de proximidade e pelo fato de pertencer a esse espaço".  
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Para Abramovay (2003 p.88): "um território representa uma trama de 

relações com raízes históricas, configurações políticas e identidades que 

desempenham um papel ainda pouco conhecido no próprio desenvolvimento 

econômico”. A abordagem territorial ao desenvolvimento, com base em Abramovay 

(2003), permite observar instituições e redes de ações cooperativas (bens públicos, 

educação, saúde e informação) entre outros que somam ao tecido social. 

A abordagem territorial ao desenvolvimento, é defendida por Sabourin (2002 

p.23), que expressa “a preocupação pela integração e pela coordenação entre as 

atividades, os recursos e os atores, por oposição a enfoques setoriais ou 

corporativistas que separam o urbano do rural, e o agrícola do industrial”. Para o 

autor os territórios são construídos a partir de estratégias da população local, que se 

torna ator de mecanismos de aprendizagem no coletivo, com a aquisição de 

conhecimentos e de informações comuns, por meio da prática ou experiência.  

O desenvolvimento do território, conforme explana Pecqueur (2005, p.12), é 

dotado de características precisas apoiadas na dinâmica de “especificação” dos 

recursos por um conjunto de atores, com o processo de mobilização que leve à 

elaboração de uma estratégia de adaptação aos limites externos, na base de uma 

identificação coletiva com a cultura local, exigindo uma ação pública adequada. 

Desse modo, a abordagem territorial do desenvolvimento pressupõe um espaço e as 

relações sociais nele existentes (SCHNEIDER; TARTARUGA, 2004 p.100).  

 

3.2. O LITORAL DO PARANÁ 

O Litoral do Paraná se constitui em sete municípios, sendo eles: Guaratuba, 

Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes, Paranaguá, Antonina e Guaraqueçaba 

(Figura 1). Possui divisas com Santa Catarina, ao Sul, e São Paulo, ao Norte. A área 

física ocupa 6.600 Km² com 265.362 habitantes em 2010 (IBGE, 2010). Um 

crescimento demográfico rápido se considerar que a população de 1970 era de 

112.310 habitantes, ou seja, uma taxa média de crescimento anual de 2,36%. Esse 

crescimento urbano, taxa de urbanização de 69%, em 1970 e 89%, em 2010, foi 

acompanhado de um decréscimo na população rural (IBGE, 2010). A área ocupada 

em Guaratuba, Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná concentram 84% do total 

dos habitantes do Litoral (ESTEVES, 2011). 
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Conforme Esteves (2011), as principais atividades econômicas nos 

Municípios de Antonina e Paranaguá estão relacionadas ao sistema Portuário, ao 

Turismo, a Agricultura, a Pecuária, a Maricultura, a Pesca e o Comércio. Em 

Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, estão relacionadas ao Turismo, 

Construção Civil e Pesca, e em Morretes e Guaraqueçaba o Turismo e a Agricultura 

e o último município a Pesca e Maricultura.  

Estades (2003) agrupa os municípios litorâneos em três grupos: os 

portuários Antonina e Paranaguá; os rurais Morretes e Guaraqueçaba; e os praiano-

turísticos Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. De acordo com Esteves (2011), 

na década de 2000 ocorreu uma valorização do espaço litorâneo brasileiro, 

reforçando um processo de adensamento da população, bem como a expansão de 

atividades econômicas relacionadas ao turismo, já a ampliação e exploração do 

petróleo e a logística portuária se deu pela influência do comércio internacional, 

após a abertura comercial brasileira.  
Figura 1 – Localização dos Municípios do Litoral Paranaense 

 
FONTE: Procopiak; Fernandes; Moreira (2006, p.4) 
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A presença da população humana no Litoral Paranaense, segundo Bigarella 

(2009, p.30-31), corresponde a 6.500 anos, com os primeiros habitantes nômades e 

que viviam em grupo, como o grupo Gê identificado nos sambaquis14.  

Conforme Esteves (2011, p.81), o primeiro registro de gestão do litoral 

paranaense foram as capitanias hereditárias. Ao Norte Capitania de São Vicente, 

pertencente à Martin Afonso de Souza, e ao Sul Capitania de Santana do Pero 

Lopes de Souza. Outro registro de Colonização foi por volta do século XVII com a 

concessão de uma Sesmaria na região do Superagüi e três no município de 

Antonina.  

A colonização do Litoral do Paraná foi influenciada pelo planejamento do 

Estado moderno, como citado por Pierri (2006): 
O papel do litoral [foi] reduzido a sua função portuária para escoar os 
produtos criados nas regiões privilegiadas pelo capital para o exterior. (...) a 
grande extensão de natureza preservada do litoral paranaense, de valor 
ambiental mais [do] que econômico, propiciou, no contexto político 
contemporâneo, preocupação pela proteção da natureza e da 
biodiversidade, constituído a maior parte de seu território em área de 
conservação, caracterizando [um] uso predominante.  (PIERRI, 2006, p. 137 
– 167). 

 

O Litoral do Paraná, a partir da década de 1980, com as políticas de criação 

de Unidades de Conservação (UC) voltadas para o uso sustentável e de proteção 

integral, modificaram o uso e ocupação do solo nos municípios que o compõem. 

Segundo Pierri (2006, p.150) em torno de 80% do Litoral Paranaense ficou dentro de 

uma UC. No ano de 2017, o Litoral do Paraná possuía 36 unidades, sendo 13 

federais e 23 estaduais, no total 32 eram proteção integral e quatro de uso 

sustentável (Quadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
14 Segundo Bigarella (2009, p.30-31) estes “constituíam de ‘montes’ de conchas, vocábulo de origem 
tupi-guarani”.  
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Quadro 1 - Unidades de Conservação do Litoral do Paraná 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS 

MUNICÍPIO PROTEÇÃO INTEGRAL Extensão 
(ha) 

USO SUSTENTÁVEL Extensão (ha) 

Paranaguá ESEC do Guaraguaçú 1.150,00 --- --- 
Paranaguá ESEC Ilha do Mel 2.240,69 --- --- 
Paranaguá Parque E. Ilha do Mel 337,84 --- --- 
Paranaguá Floresta E. do Palmito 530   
Guaratuba Parque E. Boguaçu 6.660,64 

APA E. Guaratuba* 199.596,51 Matinhos Parque E. Rio da Onça 118,51 
Morretes Parque E. Pau Oco 905,58 
Morretes Parque E. Pico do Marumbi* 8.745,45 --- --- 

Morretes Parque Estadual da Graciosa 1.189,58   

Morretes Parque E. Roberto Ribas 
Lange 2.698,69 AEIT do Marumbi 66.732,99 Antonina 

Antonina Parque E. Pico Paraná* 4.333,83 --- --- 
Guaraqueçaba --- --- APA E. Guaraqueçaba 191.595,50 
 11 UCs 28.910,81 3 UCs 457.925,00 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS 

Antonina REBIO Bom Jesus 34.179,00 APA de Guaraqueçaba* 282.446,4 Guaraqueçaba 
Guaraqueçaba ESEC de Guaraqueçaba* 4.370,1   
Guaraqueçaba PARNA do Superagui 33.860,6   
Guaraqueçaba ARIE de Pinheiro e Pinheirinho 109,00   
Guaratuba 

PARNA Guaricana 49.286,9 
  

Morretes   
Matinhos   
Matinhos PARNA Saint-Hilaire/Lange** 24. 352,4   
Pontal do 
Paraná 

PARNA Marinho Ilha dos 
Currais 

1.359,7   

 7 UCs 108.968,6 1 UCs 282.446,4 
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL 

 RPPN ESTADUAL RPPN FEDERAL – P. INTEGRAL 
Antonina Morro da Mina 1.336,19 --- --- 
Antonina Águas Belas 508,20 --- --- 
Antonina Rio Cachoeira 4.292,88 --- --- 
Antonina Fazenda Santa Maria 400,27 --- --- 
Antonina Encantadas 18,33 --- --- 
Guaraqueçaba Serra do Itaqui  3.526,87 Reserva Natural Salto 

Morato 819,18 
Guaraqueçaba Serra do Itaqui I 392,37 Reserva Ecológica de Sebui 400,78 
Guaraqueçaba Serra do Itaqui II 984,93 --- --- 
Morretes Vô Borges 21,50 Sítio Bananal 28,84 
Morretes --- --- Perna do Pirata 18,55 
Morretes --- --- Pousada Graciosa 17,33 
 9 UCs 11.481,54 5 UCs 1.284,68 

TOTAL 32 UC’S 150.645,63 4 UC’S 740.371,4 
Fonte: IAP/DIBAP – 2013; ICMBio /Painel Dinâmico, 2017 
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Segundo Pierre (2006), Guaratuba é formada por 98,5% de Área de 

Proteção Ambiental (APA), Guaraqueçaba 96,9% de APA e de Parque Nacional, e 

Antonina 80,9% de Parque Estadual e de Área de Interesse. Conforme o autor, o 

Litoral Paranaense detém a “maior área contínua de Floresta Pluvial Atlântica ainda 

preservada, de alto valor em termos de biodiversidade, sendo parte da Reserva da 

biosfera de Mata Atlântica formalizada pela Unesco. ” (PIERRI, 2006, p.150) 

O Litoral do Paraná tem sido planejado por pessoas externas as 

comunidades que beneficiam os modais de infraestruturas privilegiando alguns 

setores econômicos, conforme ilustrado na Figura 2. 
Figura 2- Mapa com a localização dos empreendimentos no Litoral do Paraná 

 
FONTE: Adaptada de Goês, 2014; Observatório Costeiro, 2016. 

De acordo com Cavalcanti (2008, p. 2007), o crescimento econômico 

brasileiro significou uma degradação ambiental, pois promoveu uma civilização 

consumista que utiliza serviços e recursos naturais empobrecendo e depredando a 

biosfera. Conforme Furtado (1974, p.63), este crescimento econômico, enquanto 

Colônias 
Terminal Logístico 

Traçado BR101 
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elemento chave do desenvolvimento, é “simplesmente irrealizável, um mito”, se 

tornando ecologicamente insustentável e socialmente perverso, por acarretar 

transformações na sociedade humana e no meio natural. 

 

3.3. O MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 

A colonização do município de Paranaguá iniciou-se por volta do século XVI a 

partir da descoberta do ouro no Litoral, fato que atraiu, no governo de Gabriel de 

Lara em 1646, expressivo contingente de população para a Capitania de São 

Vicente. Inicialmente instalaram-se na Ilha da Cotinga e depois passaram a habitar 

as margens do Rio Itiberê. Assim, desenvolveram-se os núcleos de povoamento que 

originaram o município de Paranaguá. Com a derrocada do ciclo do ouro, a região 

litorânea se voltou para outras atividades, como: extrativismo, pesca, agricultura, 

comércio e atividades portuárias (ESTEVES, 2011, p.84). 

No século XX, Antonina e Paranaguá tornaram-se os principais centros 

econômicos do Paraná, através das atividades portuárias. O Porto de Paranaguá 

inicialmente era fluvial e na década de 1930 desloca-se para a baía, dada as 

condições de calado propício para receber navios de porte, em relação aos 

atracados no Porto de Antonina, aumentando a competitividade do Estado 

(ESTEVES, 2011, p.87-88). 

Os processos socioeconômicos que confluíram o Porto a Paranaguá se 

estendiam a Curitiba através do fluxo do café do norte do Estado do Paraná, 

principalmente a partir dos anos de 1950, pela construção da malha viária, voltado 

para a interligação entre as cidades com fins de escoamento da produção 

(ABRAHÃO, 2010, p.19).  

Nas décadas posteriores, 1960 e 1970, ocorreu o fluxo de mercadorias 

advindo da desconcentração industrial, enquanto um elemento motor da integração 

territorial, promovida através da ação do Estado. As transformações produtivas e do 

território propiciaram modernizações capitalista no Paraná com impactos nas 

atividades portuárias de Paranaguá.   

O Porto de Paranaguá, começou a implementar mudanças tecnológicas, 

adaptando-se aos novos tipos de carga e inovações no transporte marítimo 

internacional, por conta da tecnificação da lavoura e a gradativa substituição do café 
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pela soja, como principal produto agrícola, no Paraná, em 1980 e 1990, com 

intensificação das transformações afixadas no fluxo agroindustrial, através da soja, 

neste contexto o Porto se tornou uma extensão territorial de articulação de muitas 

cidades do Paraná (ABRAHÃO, 2010, p. 20-21).  

A expansão das atividades industriais intensificou as trocas comerciais 

transformando-as em circulação de mercadorias beneficiando o transporte marítimo, 

e modernizando os navios com volumes de mercadorias crescentes e alcance de 

longas distâncias. Com isto, ocorreu concentrações manufatureiras, financeiras e de 

negócio relacionadas a atividades marítima e portuária, produzindo urbanidade. 

(GODOY, 2000, p. 14). As cidades portuárias passaram a ser interdependentes do 

sistema portuário, marcado pelo afastamento e o distanciamento do porto, ou seja, 

porto e cidade separam-se, do ponto de vista físico, econômico e gerencial, 

reestruturando o espaço econômico e dando a ele uma feição de arquipélago com 

centros produtivos competitivos e interconectados por redes logísticas 

multiescalares (MONIÉ, 2011, p.6). 

Observam-se estas modificações no relato de Godoy: 
O porto passou a ser altamente produtivo e poupador de mão de obra, dado 
que as instalações de indústrias eram voltadas, principalmente, aos granéis 
sólidos, que gerou o crescimento do setor industrial no período 1970-1980. 
O emprego formal crescia e a população migrava para o setor urbano de 
Paranaguá atraída pelas notícias de recordes de exportação. Nesse 
contexto as transformações tecnológicas não concretizaram/reforçaram o 
divórcio que estava se delineando na época do café. Houve uma 
reestruturação econômica do espaço urbano, agora voltado aos granéis 
(GODÓY, 2000, p.17). 

 

A cidade portuária de Paranaguá ocupa cerca de 826,674 km², sendo 665,83 

km² em continente e Ilhas, e 160,82 km² correspondente a Baía (IBGE, 2010; PDDI, 

2007). Paranaguá é o município mais populoso do Litoral Paranaense com uma 

população de 140.469 em 2010 com crescimento de 0,98% (IBGE, 2010).   

Paranaguá contempla seis Unidades de Conservação, quatro delas sediadas 

integralmente na extensão continental de proteção permanente com 418,66 Km², o 

que representa 52% de seu território (PDDI, 2007). 
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3.3.1. O rural de Paranaguá 

Seguindo uma tendência de povoamento e produção adotada no Brasil, até 

metade do século XIX, instalaram-se na área rural do Paraná imigrantes 

estrangeiros. Conforme Bigarella (2009, p. 64) “próximo a Matinhos, foram 

assentados nos sopés da Serra da Prata colonos europeus, principalmente 

italianos”, na área rural ao longo da PR 508, objeto de pesquisa. 

O ponto de partida da Colonização do espaço rural do município de 

Paranaguá se deu através da propriedade privada e com camponeses imigrantes, 

hoje denominados de agricultores familiares. 

Segundo Marcos Witt (2013, p. 41) o termo “Colônia”, com inicial maiúscula, 

corresponde ao empreendimento agrícola onde colonos foram assentados, que com 

o tempo foi elevado à categoria de Vila e posteriormente de Cidade. Quando 

redigido com inicial em minúscula, “colônia” tem o seu significado vinculado à 

propriedade territorial recebida pelo imigrante, em cujo local vai morar, trabalhar e 

retirar sua subsistência. Desta forma, uma Colônia se constituía de colônias 

(CAMPOS et al., 2015, p.2).  

A imigração dos europeus para um segmento rural brasileiro constituído de 

pequenas propriedades, que possibilitaram atender a produção de produtos voltados 

a exportação, como o café e o açúcar, e de subsistência do segmento (LIMA, 2013).  

No Paraná, não foi diferente, durante a presidência da província por Adolfo 

Lamenha Lins (1875-1877) a colonização de imigrantes estrangeiros, decorreu da 

emancipação da Lei do Ventre Livre de 1871.  Até 1876 o governo de Lins havia 

estabelecido 12 Colônias ao redor de Curitiba, onde se fixaram 4.000 colonos em 

509 lotes de oito hectares cada. A decisão do governo provincial, através da 

agricultura de pequena escala, visava garantir o abastecimento do centro urbano, 

com a produção de milho, arroz, feijão, mandioca e outros produtos (SANTOS, 

2007). 

Ao final do século XIX, na planície costeira, margeada pela Serra da Prata, 

inicia-se a ocupação por Colonos imigrantes italianos, alemães e poloneses. Que 

deram origem as Colônias Santa Cruz, Maria Luiza, Quintilha, Taunay, Visconde de 

Nácar, Cândido de Abreu, Pereira e Alexandra (TRAMUJAS, 1996 apud DENES, 

2006). As Colônias de Alexandra e Pereira foram implantadas no início por 
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empresas privadas, as chamadas Colonizadoras (CAMPOS et al. 2015). O 

estabelecimento das Colônias se dava pela divisão das terras em colônias 

destinadas para a produção de uma família que não detinha a terra (SANTOS, 2007, 

p. 95-96). 

No município de Paranaguá, a primeira Colônia fundada foi a Pereira, em 

1875, pela empresa Colonizadora Pereira que também fundou a Colônia Eufrasina 

em Guaratuba. A Colônia Pereira possuía sessenta lotes, compreendendo dezoito 

quilômetros de terras devolutas 15 , concedidas pelo governo imperial. Os 

camponeses estabelecidos na Colônia eram principalmente de origem italiana que 

cultivavam café, cana de açúcar, mandioca, arroz, milho, araruta, fumo e uva 

(vinha), que eram comercializados nos mercados da própria região (SANTOS, 

2007).  

No mesmo ano foi fundada a Colônia Alexandra (Alessandra) que foi 

subdividida em quatro seções: a Sede com 30 habitantes, São Luiz com 125, 

Piedade com 69 e Toral com 38, num total de 262 imigrantes. A Sede ficava na 

junção dos rios Toral e Ribeirão, distante quatorze quilômetros de Paranaguá. 

(SANTOS, 2007, p.113). Os italianos que fundaram Alexandra foram trazidos pela 

empresa Colonizadora de Sabino Tripodi, com base no acordo de imigração 

assinado com o governo imperial, que estabelecia para a região rural de Paranaguá 

200 famílias.  No projeto de assentamento foram demarcados 610 lotes com 12 

núcleos. Com a fundação da Colônia, segundo Shimidlin (2012) acelerou-se as 

ocupações em direção a Serra da Prata, nos núcleos: Morro Inglês (Barão de 

Taunay), Toral, São Luiz e Piedade. Conforme Campos (et al, 2015, p.07) as 

Colônias Pereira e Alexandra, se desmembraram nas Colônias de Santa Cruz, 

Morro Inglês e Quintilha. A produção agrícola das colônias de Alexandra era o café, 

a mandioca e os legumes, estes vendidos em Paranaguá.  

A Colonização no Litoral Paranaense promoveu a agricultura, pelas relações 

entre os imigrantes e pela “modernização”. Em meados do segundo decênio dos 

anos 2000 é possível dizer que destes processos no litoral do Paraná constituiu uma 

cultural múltipla (CAMPOS et al, 2015, p.11) 

                                                             
15 O termo "devoluta" relaciona-se ao conceito de terra devolvida ou a ser devolvida ao Estado. 
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Atualmente a zona rural de Paranaguá abriga sete Colônias agrícolas, 

sentido Matinhos – Paranaguá pela Rodovia Alexandra (PR508): Pereira, Maria 

Luiza, São Luiz, Quintilha, Santa Cruz, Morro Inglês e Alexandra (Figura 3). A 

Colônia Pereira também ocupa a área territorial do município de Pontal do Paraná. 
 

Figura 3 – Mapa de localização das Colônias 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

De acordo com os dados do censo de 2010 (IBGE, 2010) residem nas 

Colônias 1301 pessoas, distribuídas em 610 domicílios, com renda mensal entre R$ 

630,00 a R$ 1.060,001, representando aproximadamente 26% do total da população 

do Município de Paranaguá. Conforme Deschamps e Kleinke (2000), as Colônias 

possuem baixa densidade demográfica, o que permite incremento populacional por 

ser um dos “possíveis locais” de crescimento urbano de Paranaguá.  

Do total da população residente nas Colônias, de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 34% da população tem idade inferior a 20 anos, 

enquanto no município como um todo é de 44%. Com a população com idade acima 

de 60 anos, a proporção nas Colônias é de 14%, enquanto a de Paranaguá é de 9%. 

Quase metade dos residentes tem menos de 29 anos (48%) e 57% dos moradores 

estão em idade entre 15 e 59 anos (SIQUEIRA, 2016, p. 16-18).  
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As Colônias contam com postos de saúde (Colônia Maria Luiza e Alexandra) 

e escolas levantados a partir das entrevistas. Nas Colônias Maria Luiza, Pereira, 

Alexandra e Quintilha tem escola até o Nível Ensino Fundamental II, totalizando 

quatro. E o abastecimento de água, microssistemas, é gerido na Pereira e na Maria 

Luiza pela comunidade através da associação das águas, enquanto nas Colônias 

Morro Inglês e Santa Cruz a captação é direta nos rios e riachos. 

Para as atividades produtivas, o recorte socioambiental e as transformações 

recentes nas Colônias, o qual também contempla os instrumentos normativos que 

interferem no local, elaborou-se a tabela 2:  
 

Tabela 2 – Complexidade socioambiental do território das Colônias 

Continua 
Colônias PR 

508  
Atividades 
produtivas  

Recorte 
socioambientais 

Transformações 
recentes no 

uso/ocupação 

Legislações  

1. Pereira - a agroindústria e 
panificação (pão, 
bolos, biju, farinha, 
mandioca, etc.)* 
- cultivo da banana, 
arroz, 
mandioca,cana de 
açúcar, milho, 
hortaliças e a 
pecuária de 
subsistência. 

- Influenciada pela 
zona diferenciada 
do ZEE voltada 
para expansão 
urbana e 
crescimento dos 
empreendimentos. 
 

- Crescimento de 
segundas 
residências; 

- Lei nº 060/2007 
(Plano Diretor de 
Paranaguá); 
- Zoneamento 
Ecológico Econômico 
(Zona de 
Desenvolvimento 
Diferenciado). 
-lei complementar nº 
62/2007, dispõe sobre 
o zoneamento de uso e 
ocupação do solo de 
Paranaguá. 

2. Maria 
Luiza 

-Rizicultura, 
agroindústria E 
panificação* 
- cultivo da banana, 
mandioca, cana de 
açúcar, milho, 
hortaliças e a 
pecuária de 
subsistência. 

- Próximo aos 
limites do PNSHL 
com Mananciais 
(serviços 
ecossistêmicos) 
- Área Central 
com Posto de 
Saúde, Sede 
Administrativa da 
Prefeitura, Sede 
da Associação 
dos Produtores 
Rurais de 
Paranaguá 
(APRUMPAR) 

-Restrições 
Ambientais 
- Iniciativas da 
Emater para as 
Agroindústrias 
familiares 

- Lei Municipal 
Complementar nº 
95/2008 (Código 
Ambiental do Município 
de Paranaguá); 
- Lei nº 6.938/1981 
(Política Nacional de 
Meio Ambiente); 
- Lei nº 060/2007 
(Plano Diretor de 
Paranaguá) 
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Tabela 2 – Complexidade socioambiental do território das Colônias 

Conclusão 
Colônias PR 

508  
Atividades 
produtivas  

Recorte 
socioambientais 

Transformações 
recentes no 

uso/ocupação 

Legislações  

3. São Luiz/ 
Santa 
Cruz 

- a agroindústria e 
panificação (pão, 
bolos, biju, farinha, 
mandioca, etc.)* 
- cultivo da banana, 
arroz, mandioca,cana 
de açúcar, milho, 
hortaliças e a 
pecuária de 
subsistência. 

- Faz limite com o 
Parque Saint-
Hilaire/Lange; 
- Com Mananciais 
(serviços 
ecossistêmicos**). 
- Captação de 
água 
 

-Restrições 
Ambientais 

- Lei nº 9.985/2000 
(SNUC); 
- Lei nº 6.938/1981 
(Política Nacional 
de Meio Ambiente); 
-Lei nº 060/2007 
(Plano Diretor de 
Paranaguá) 
 

4. Quintilha - Ecoturismo, 
restaurantes, 
atividades voltadas 
ao turismo (pesca, 
trilhas, cachoeiras, 
pesque e pague). 
- cultivo da banana, 
arroz, mandioca, 
cana de açúcar, 
milho, hortaliças e a 
pecuária de 
subsistência. 

- Limite com o 
Parque Saint-
Hilaire/Lange; 
 

-Restrições 
Ambientais 
-Expansão 
Urbana do núcleo 
de Paranaguá; 
 

- Lei nº 9.985/2000 
(SNUC); 
- LEI Nº 6.938/1981 
(Política Nacional 
de Meio Ambiente); 
- Lei nº 060/2007 
(Plano Diretor de 
Paranaguá) 
 

5. Morro 
Inglês 

- Agricultura familiar; 
- cultivo da banana, 
arroz, mandioca, 
cana de açúcar, 
milho, hortaliças e a 
pecuária de 
subsistência. 
- Comercialização 
nas feiras de 
Paranaguá. 

-áreas de 
mananciais 
(abastecimento) 
- captação de água 
 

- Expansão de 
empreendimentos 
portuários; 
-Expansão da 
malha Urbana de 
Paranaguá; 
-Terminal 
Logístico 
- Eixo Modal de 
Paranaguá; 
 

- LEI Nº 6.938/1981 
(Política Nacional 
de Meio Ambiente); 
- Lei nº 060/2007 
(Plano Diretor de 
Paranaguá); 
-Zoneamento 
Portuário 
- lei complementar 
nº 62/2007, dispõe 
sobre o zoneamento 
de uso e ocupação 
do solo de 
Paranaguá. 
 

6. Alexandra - Pátios de 
Caminhões, área 
industrial de 
Paranaguá; 
- Produção agrícola 
(alface, hortaliças); 
- Colônia, no século 
XIX detinha  
indústrias de 
processamento 
(milho, moinho) 

- Influência direta 
dos 
empreendimentos 
portuários; 
- 
 

- Proximidade do 
centro urbano de 
Paranaguá; 
- Terminal 
Logístico 
- Linha férrea 
(desativada); 
 

- Lei nº 060/2007 
(Plano Diretor de 
Paranaguá); 
-Zoneamento 
Portuário; 
- lei complementar 
nº 62/2007, dispõe 
sobre o zoneamento 
de uso e ocupação 
do solo de 
Paranaguá. 

Fonte: Campos et al, 2015. *Siqueira, 2016. ** 
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De acordo com as informações reunidas na Tabela 2, a principal atividade 

desempenhada é a agricultura, destaca-se o cultivo da mandioca, banana, arroz e 

hortaliças, originárias de mão de obra familiar. Tem-se também produtos de 

panificação como pães, bolos, tortas, biju, farinha de mandioca. Os produtos 

originários das Colônias são geralmente comercializados em feiras na zona urbana 

de Paranaguá e de Matinhos.  

Fora a agricultura, a agroindústria e a panificação, tem-se as atividades 

ligadas ao ecoturismo que estão ocorrendo nas Colônias. Na Colônia Alexandra é 

onde se concentra as atividades industriais, tais quais, pátio de caminhões, 

Heringer, entre outros, por proximidade a área urbana de Paranaguá e através da 

Estrada das Colônias, locais onde ocorre o escoamento da produção para a BR 277 

e o Porto de Paranaguá. 

Relacionado as questões socioambientais e as transformações recentes 

apresentadas na Tabela 2, destaca-se que a Colônia Pereira está sob administração 

de dois Municípios (Paranaguá e Pontal do Paraná) e enquadrando-se na Zona de 

Desenvolvimento Diferenciada (ZDD) 16  proposta no Zoneamento Ecológico 

Econômico do Litoral do Paraná (ZEE) voltada para a expansão urbana e o 

crescimento dos empreendimentos portuários. 

As Colônias Maria Luiza, São Luiz e Quintilha detém áreas limítrofes ao 

Parque Nacional Sant Hillaire/Lange (PNSHL) e sofrem restrições ambientais para 

corte de vegetação e aumento das áreas de plantio, conforme observou-se nas 

entrevistas. São fortes na captação de água para abastecimento de Paranaguá, 

além da captação para uso nestas com a “associação das águas” que cuida do 

Microssistema de captação, isolado da captação da Cidade. 

A Colônia Santa Cruz que também detinha a captação de água para 

Paranaguá até os desastres ambientais de março de 2011, entrou em desuso a 

captação devido à dificuldade de acesso ao local, por conta disso não dispõem nem 

mais do abastecimento de água tratada, a água é captada em cisternas, que utiliza-

se de água da chuva.  

O Morro Inglês é uma Colônia que detém alta produção de banana e uma 

expansão urbana com “tentativas” de implementação de empreendimentos 
                                                             
16 Está zona será explanada no capítulo 4 que trata especificamente das legislações incidentes na região das 
Colônias. 
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portuários por se encontrar na desembocadura da PR 508 com a BR 277, referente 

a última rodovia, esta tem influência do Eixo Modal de Paranaguá, uma extensão 

que permite instalação de postos de gasolina, estacionamento de caminhões e afins, 

ambos voltados a lógica portuária. 

Estes agricultores familiares pertencentes a este espaço rural, cuja atividade 

garante a manutenção e a permanência desta população na região, além de outras 

formas de trocas entre eles, se encontram “ameaçados” por esses processos de 

avanço do crescimento econômico local e a nível macro, o qual pode vir a não gerar 

um desenvolvimento territorial rural equitativo. 

As Colônias são afetados por instrumentos normativos que acabam por 

promover ou não a expansão da infraestrutura urbana, portuária, transportes e 

logística (porto, rodovias, ferrovias, poliodutos e serviços de retroporto) ou de outras 

atividades empresariais e turísticas (ZEE, 2016, p. 268), exigindo uma leitura mais 

aprofundadas das normatizações.  

 

3.4. O ORDENAMENTO TERRITORIAL A PARTIR DOS INTRUMENTOS 

NORMATIVOS INCIDENTES NA ÁREA RURAL DE PARANAGUÁ 

A Carta Magna brasileira no seu Art. 170 trata dos princípios da ordem 

econômica como justiça social, a função social da propriedade, a defesa do meio 

ambiente (relacionado ao impacto ambiental das atividades produtivas) e a redução 

das desigualdades regionais e sociais. O Art. 216 trata na Constituição “do 

patrimônio cultural brasileiro nos bens de natureza material e imaterial, portadores 

de referências à identidade, à ação, à memória”, inclui-se o inciso II, do mesmo 

artigo, os modos de criar, fazer e viver e o inciso V os sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico, ambos abordam a 

questão ambiental, além do Art. 225, que traz o direito da população brasileira a um 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a 

sadia qualidade de vida (BRASIL, 1998). 

Segundo Faria (2014) o planejamento voltado para a gestão territorial busca 

promover um desenvolvimento enquanto elemento central do ordenamento 

territorial, a partir da convergência das demandas e iniciativas locais e dos projetos 

nacionais, normatizados com o uso e ocupação do solo.  
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A Legislação é o ‘Norte’ aos entes federativos para subsidiar a tomada de 

decisão de um modelo de desenvolvimento. A legislação não permite que cada 

indivíduo interprete o meio ambiente e o desenvolvimento de acordo com o seu 

olhar, suas experiências e expectativas, assim o ordenamento territorial orienta o 

planejamento a um desenvolvimento. 

Neste contexto, busca-se demonstrar a partir dos instrumentos normativos a 

orientação ao uso e ocupação do solo. No espaço existe a leitura das decisões da 

esfera do Estado e Municipal, que são apresentadas em ordem cronológica, 

refletidos sobre a área rural do Município de Paranaguá. Entre eles destacou-se o 

Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), e algumas das leis de uso do solo17 de 

Paranaguá. 

 

3.4.1. O Decreto estadual Nº 5040 /1989 

O Decreto Estadual nº 5040 de 1989 define o macrozoneamento do Litoral 

do Paraná, que conforme o Artigo 1º, abrange seis municípios exceto Pontal do 

Paraná 18 . As diretrizes do referido decreto são para normatizar os usos e a 

ocupação do solo dos municípios litorâneos e a conservação da natureza, cabendo 

observar o Artigo 11º do capítulo V, que se se refere aos padrões de funcionamento 

e os locais à implementação industrial: 
não serão permitidas as atividades industriais, nos seguintes casos: (...) b) 
nas áreas de ocorrência de associações vegetais relevantes; c) nas áreas 
de sítios de importância para a reprodução e sobrevivência de espécies 
animais ameaçadas de extinção; d) nas áreas e locais com ocorrência de 
conjuntos de importância histórica, artística, etnológica, paisagística e/ou 
sítios arqueológicos, incluindo seus entornos imediatos, cujas dimensões e 
características serão estabelecidas caso a caso; e) nas faixas de proteção 
dos mananciais, corpos e cursos d’ água. Parágrafo Único - Os demais 
casos, observados as normas legais pertinentes, deverão ser submetidos a 
apreciação final do Conselho do Litoral (COLIT, 2013a) 

 

Referente a execução de obras de infraestrutura viária o art. 13º, no capítulo 

VI, proíbe obras em áreas de relevante interesse histórico, de áreas que são 

necessárias para a reprodução e sobrevivência de espécies em extinção, e em 
                                                             
17 “Importa destacar que a Lei Federal nº 6.766/79 dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos, onde 
os Municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo para adequar às 
peculiaridades regionais e locais. A Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto das Cidades), estabelece as diretrizes 
gerais da política urbana, para instituir o Plano Diretor dos municípios. ” (ZEE, 2016). 
18  A época em que foi publicado o Decreto, Pontal do Paraná era um Distrito de Paranaguá, tendo sua 
emancipação através da Lei Estadual Nº11252, de 20 de dezembro de 1995. 
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áreas de especial relevância paisagística. O Decreto busca preservar e conservar o 

Bioma Mata Atlântica. Para os demais usos, o art. 14º coloca que deverá ser 

realizado um Estudo de Impacto Ambiental, bem como observar alguns princípios e 

restrições nas áreas afetadas (COLIT, 2012, p.141). 

 

3.4.2. O Decreto Estadual Nº 1861/2000  

De acordo com o Art. 3º do Decreto nº 1861/2000 (COLIT, 2013a) o 

zoneamento de uso 19  e ocupação do solo das áreas urbanas do município de 

Paranaguá são:  
I - Zona Residencial 2 – ZR 2; II - Zona de Chácaras 1 - ZCH 1; III -Zona de 
Chácaras 2 – ZCH2; IV -Zona de Serviços – ZS; V - Zona de Serviços e 
Indústria – ZSI; VI -Zona Industrial – ZI; VII -Zona de Interesse Portuário – 
ZIP; VIII -Zona de Conservação Ambiental – ZCA; IX -Zona de Preservação 
Ambiental – ZPA; X - Zona de Recuperação Ambiental – ZRA (COLIT, 
2013a. p. 249). 

Referente ao perímetro que é explicitado no Art. 1º está apresentado na 

Figura 7, pontua-se que é relacionado a este decreto que estaria ocorrendo o 
processo de nº 14431/2016 (SEMPLOG, 2016), em discussão na Câmara dos 

Deputados para modificação do Perímetro Urbano para a região das Colônias.  

 

3.4.3. O Decreto estadual Nº 9886/2014 

O Decreto Estadual nº 9886/2014, trata da implantação do eixo modal em 

Paranaguá, com fins de utilidade pública20 e interesse social. No Art. 2º do Decreto é 

apresentado os limites do Eixo Modal de Paranaguá, para ilustrar nesta pesquisa o 

local onde será implantado este Eixo, segue a figura 4 e 5. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Conforme o decreto no Art. 15 a definição para uso do solo, no inciso XXVI “é a atividade, ou 
conjunto de atividades desenvolvidas nas edificações a serem implantadas em um determinado lote 
ou zona” (COLIT, 2013a, p. 251). 
20 Sabe-se que o conceito de utilidade pública se volta para se ter “o acesso universalizado a serviços 
públicos, ou seja, um “título de direito”, parte integrante e essencial do que se veio a entender como 
condição de cidadão no Estado moderno” (LAMOUNIER, 2000, p. 331). 
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Figura 4 – Eixo Modal de Paranaguá. 

 
Fonte: CiaAmbiental, 2015 

Figura 5: Limites do Perímetro Urbano e Zonas de uso. 

 

Fonte: Prefeitura de Paranaguá, 2016. 

 

ZDE 
CCS 

ZRO 
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A região do Eixo Modal compreende, na Figura 4 e 5, conforme a Prefeitura 

de Paranaguá (2014) e o Plano Diretor Municipal (2007) partes da área denominada 

de Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE), Corredor de Comércio e Serviços 

(CCS) e a Zona de Restrição à Ocupação (ZRO). 

O Art.3º do Decreto estabelece as atividades que poderão vir a ser 

desenvolvidas neste Eixo 21 , mediante prévio licenciamento: “I - postos de 

combustíveis; II - centrais logísticas para armazenagem e distribuição de cargas em 

geral; III - estacionamento de veículos; IV - armazenagem de contêineres; V – 

armazenagem e/ou mistura de fertilizantes” (PARANÁ, 2014, p.08). Em caso de 

supressão da vegetação, o Parágrafo único do Decreto aponta que “para as 

modalidades de compensação prevista no caput e no inciso I, as áreas a serem 

destinadas [para tal], serão aquelas integrantes dos polígonos indicados no mapa 

constante do Anexo II deste Decreto”, próximas a Floresta Estadual do Palmito e a 

Estação Ecológica do Guaraguaçu.  

 

3.4.4. O Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral do Paraná (ZEE) 

O ZEE do litoral foi instituído por meio do Decreto nº4996/2016, 

compatibilizando as atividades produtivas potenciais com os recursos naturais 

existentes e a proteção do meio ambiente. Esta normativa contém diretrizes e 

recomendações para o ordenamento territorial estratégico para o Estado e 

orientativa para o setor privado, como em seu Art. 1º e 2º, que regulamenta o 

documento técnico científico elaborado no ano de 2016 pelo Instituto de Terras, 

Cartografia e Geociências (ITCG) com fins de ordenamento territorial estratégico:  
(...) quanto a planos, projetos e atividades que, utilizem recursos naturais, 
assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos 
ecossistemas, levando em conta a importância ecológica, as limitações e as 
fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e 
alternativas de exploração sustentável (PARANÁ, CAP II, 2016). 

O decreto e o documento do ZEE, no Art. 3º, dividi o Litoral em seis Zonas, 

caracterizando o espaço e o ordenando conforme as especificidades dos municípios, 

sendo: Zona Protegida por Legislação Ambiental Específica (ZPL); Zona de 

Proteção dos Mananciais (ZPM); Zona de Expansão para Unidades de Conservação 

de Proteção Integral (ZEPI); Zona Urbana (ZU); Zona de Desenvolvimento das 
                                                             
21 Conforme figura 7 que interliga o eixo ao Zoneamento do Município de Paranaguá 
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Terras Ocupadas (ZDTO); e a Zona de Desenvolvimento Diferenciado (ZDD). Os 

apontamentos do ZEE se restringirão a ZPM que comporta as Colônias ao longo da 

PR 508 e de proximidade a ZDD, conforme a Figura 6. 

FIGURA 6: Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral do Paraná. 

 
Fonte: ITCG, 2016, p. 305. 

Conforme o Art. 8º “A Zona Protegida por Legislação Ambiental Específica, 

importante reserva dos recursos hídricos e da biodiversidade, é caracterizada por 
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possuir cobertura vegetal do Bioma Mata Atlântica, recobrindo, planície costeira, 

escarpa e morros da Serra do Mar”. Com base no Art. 12º a Zona de Proteção de 

Mananciais caracteriza-se com cobertura do Bioma da Mata Atlântica “(...) 

constituindo-se como importante reserva hídrica e da biodiversidade”. Referente a 

Zona de Desenvolvimento das Terras Ocupadas, no Art. 24º, a descreve como 

“planície costeira e terras baixas de seu entorno com uma pressão das atividades 

antrópicas”. Já a Zona de Desenvolvimento Diferenciado, que abrange a rodovia PR 

407, e rodeia e pega parte das Colônias, caracteriza-se enquanto porções de terras 

marginais ao eixo viário com degradação e fragmentos da Mata Atlântica, conforme 

consta no Art. 28º o local possui “tendência potencial para expansão urbana, 

portuária e industrial” (PARANÁ, 2016). 

A Zona de Proteção dos Mananciais tem origem na Constituição Brasileira, 

conforme o art. 22, inciso IV: 
As águas e o ato de legislar sobre elas é privativa da União, por ser um bem 
de domínio público e uso comum, além de ser um recurso limitado, 
essencial à sobrevivência humana e das outras espécies, o que se faz 
necessário também a conservação das áreas do entorno dos mananciais de 
abastecimento de água do litoral paranaense, devendo sua utilização ser 
precedida de estudos de viabilidade e garantia de preservação dos 
mananciais (Brasil, 1988, Art.2º).   
 

As áreas dos mananciais do Litoral do Paraná, conforme o Zoneamento 

Ecológico Econômico (ITCG, 2016), detém altas declividades e riscos geológicos à 

deslizamentos que promovem escorregamentos de massa, além dos riscos 

hidrológicos relacionados a enchentes, inundações e alagamentos. Alguns destes 

mananciais são cortados pela PR-508, gerando pressão antrópica. Neta Zona tem a 

captação de água para abastecimento público e cultivos anuais, perenes e 

silvicultura, bem como atividades ecoturísticas em determinadas declividades (0% a 

20% e até 45%) (ITCG, 2016, p. 285- 287). 

Para a ZPM o documento técnico científico (ITCG, 2016), recomenda “a 

implantação do Sistema Agroflorestal Natural, nas terras antropizadas para adequar 

o uso da terra de acordo com a legislação dos mananciais” (ITCG, 2016, p.309). 

A Zona de Desenvolvimento Diferenciado, corresponde a lotes lindeiros aos 

principais eixos viários da rodovia PR 407 e uma parcela da rodovia PR 508, 

localidade das Colônias, mais especificamente a Colônia Pereira. 
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A ZDD, conforme o Instituto de Terras, cartografia e Geologia do Paraná 

(ITCG, 2016, p. 268), é voltada para “desenvolver projetos integrados de utilidade 

pública como os de infraestrutura rodoviária e de empreendimentos particulares face 

ao potencial de expansão das atividades litorâneas”. Prevendo áreas que serão 

destinadas a um crescimento econômico e se sobrepondo aos objetivos da Zona de 

proteção de mananciais e a conservação da natureza, localizado na PR 508 (Figura 

7).  
FIGURA 7 – Mapa do Zoneamento ecológico econômico com a área da Pesquisa 

 
Fonte: Adaptado pela autora. ZEE- Litoral do PR, 2016. 

 

Após abordar os instrumentos normativos para o ordenamento territorial a 

nível estadual, faz-se necessário observar os principais instrumentos de 

ordenamento do Município, como o Plano Diretor de Paranaguá e os processos de 

modificação do Plano. 

 

3.4.5. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Paranaguá  

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) de Paranaguá, 

compreende as Lei Municipal nº 60, nº 61 e nº62 de 2007 e o documento técnico 

científico (PDDI, 2007a, 2007b)  
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O PDDI, de acordo com o Art. 6º da Lei Municipal nº60/2007, é um 

instrumento básico da política de desenvolvimento do município nos âmbitos físico, 

social, administrativo e econômico orientando a atuação do poder público e privado. 

Destaca-se os incisos a seguir: 
(...) II - promoção do desenvolvimento sustentável entendido este 
como o acesso à moradia, infraestrutura, serviços e equipamentos, 
para as atuais e futuras gerações, de forma ambientalmente correta; III 
- garantia da gestão democrática com a participação da população no 
processo de desenvolvimento da cidade; (...)VIII - cumprimento das 
exigências dispostas no Estatuto da Cidade, bem como na Política de 
Desenvolvimento Urbano e Regional para o Estado do Paraná – PDU, nos 
termos dos princípios da Agenda 21, e o previsto nas legislações federal, 
estadual e municipal pertinentes (PARANAGUÁ, 2007a, grifo nosso). 

 

A Lei Municipal nº60/2007 contempla, no Artigo 17 e Artigo 19, as diretrizes 

para implementação de políticas setoriais integrando, os eixos territoriais, 

institucionais (ambiental, social, econômico, patrimonial, de circulação e de 

infraestrutura e serviços), e regionais:  
(...) VIII – aproveitar as condições da localização do município, assim como 
sua vocação portuária, para integração na dinâmica econômica nacional, 
tendo como estratégia de ação o fortalecimento dos terminais intermodais 
do município; (...) IX – elaborar estudo para a identificação das cadeias 
produtivas regionais e desenvolvimento rural, incentivando a preservação 
das atividades econômicas de caráter rural de importância para o equilíbrio 
regional (PARANAGUÁ, 2007a). 
 

No Art. 20º, elucida-se os incisos II e III prevê para o perímetro urbano 

atender as necessidades de crescimento da população sem gerar custos extras de 

infraestrutura e serviços públicos a municipalidade, e para tal “altera a condição de 

distrito da área de Alexandra, tornando-a área urbana contígua à mancha urbana de 

Paranaguá, na condição de centro industrial, de prestação de serviço e de expansão 

urbana” (PARANAGUÁ, 2007a). O inciso VI relata a existência e definição de 

regiões aonde não tenha ocupação, por conta das condições peculiares de 

declividade, solo, áreas inundáveis e paisagens necessárias para a preservação e 

conservação da natureza.  

O Art. 29º, da Lei Municipal nº 60 de 2007, inciso I e IV, que trata das 

políticas ambientais, propõe a promover a qualidade de vida da população 

garantindo um adequado ordenamento territorial urbano e rural, através de um 

planejamento e controle do parcelamento do uso e da ocupação do solo com 
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garantias de zelar pelos recursos hídricos, entre outras formas de promover 

atividades econômicas condizentes com as características naturais. 

A área rural de Paranaguá é tratada na Lei Municipal nº60 de 2007, que é 

definida como Macrozona Rural, no Art. 39º, enquanto perímetro não urbano. No 

§1º, inciso I ao V, tem-se os objetivos desta Macrozona: 
I - manter, incentivar e ordenar as atividades agrícolas, silviculturais, 
pastoris, e outras formas de cultivo e exploração em superfície terrestre 
e/ou líquida (maricultura, pesca, mineração etc); II - proteger, conservar, 
recuperar e valorizar de patrimônio cultural; III - proteger, conservar, 
recuperar e valorizar o patrimônio natural, atendendo ao definido pela 
legislação ambiental vigente e pelo Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – SNUC (Lei n.9985 – 2000); IV - estimular e ordenar as 
atividades de turismo, implementando políticas próprias; V - permitir o uso 
industrial, desde que mantidas as características de baixa densidade 
ocupacional, respeitando o módulo mínimo rural, a compatibilidade de uso 
com áreas rurais vizinhas e a baixa impermeabilização do imóvel, a ser 
aferida na proporção entre área construída e área total (PARANAGUÁ, 
2007b). 

A Lei complementar nº 62/2007 define, no Art. 3º, o zoneamento de uso e 

ocupação do solo (FIGURA 8) com fins de “melhor utilização da divisão do território 

em zonas e setores de uso e ocupação diferenciados” por conta das condições 

ambientais, topografia, sistema viário e infraestrutura local. Nesta lei busca-se 

integrar a área rural ao espaço urbano, no artigo 5º, incisos VI, VII e X, tem-se os 

objetivos e os critérios do zoneamento: 
(...) VI - desenvolvimento e recuperação das áreas e comunidades rurais e 
insulares integrando-as às atividades e ao espaço urbano; VII - viabilização 
de meios que proporcionem qualidade de vida à população, em espaço 
urbano adequado e funcional e com planejamento integrado das políticas 
públicas;(...) X -participação da comunidade na gestão urbana; (...). 

 

Na referida Lei, o zoneamento rural compõe-se de áreas de restrição à 

ocupação urbana, destinadas à preservação e conservação ambiental, bem como 

por áreas para “atividades que permitam um desenvolvimento econômico 

sustentável e compatível com os aspectos culturais locais e de aptidão de solos” 

(PARANAGUÁ, 2007c). Não sendo permitido parcelar o solo para fins urbanos, 

devendo observar as diretrizes de outras instituições governamentais, como: o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Instituto Chico 

Mendes de Biodiversidade (ICMBio). 
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FIGURA 8: ZONEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 

 
FONTE: PDDI, 2007b, p.191. 

 

Com base na Lei Municipal nº62/2007, no capítulo V, no parágrafo §3º, 

subdivide-se a Macrozona rural em: I) Zona de Uso Sustentável (ZUS); II) Zona de 

Proteção Integral (ZPI); III) Zona Agrosilvopastoril (ZA); e IV) Corredor de Comércio 

e Serviços (CCS). A ZUS caracteriza-se como uma área para exploração dos 

recursos naturais desde que planejada, regulamentada e tendo como objetivo 

impedir a ocupação desordenada do solo rural, preservar os ecossistemas e as 

nascentes da drenagem e possibilitar a realização de pesquisas científicas, de 

educação ambiental e recreação com o turismo ecológico. A ZPI se caracteriza 

pelas restrições, voltadas para a preservação da biodiversidade com mínima 

interferência antrópica, sendo permitido o aproveitamento indireto dos benefícios 

naturais, porém restringido a exploração. 



47 
 

A Zona Agrosilvopastoril e o Corredor de Comércios e Serviços, voltam-se a 

promoção econômica, nesta perspectiva, a ZA concebe como áreas de interesse 

para atividades rurais, uso agrícola compatível com os aspectos culturais local e da 

aptidão do solo, nestas áreas tem-se somente habitações unifamiliares. O CCS 

compreende a faixa de 100,00 m (cem metros) das margens da Rodovia BR-277 e 

na “PR-407 50,00 m (cinquenta metros) a partir da sua faixa de domínio, desde a 

ZRO (Zona de Restrição a Ocupação) da BR-277 até a Estrada das Colônias” 

(PARANAGUÁ, 2007c, Sessão IV).  O uso do solo ao CCS, no inciso I e II, prevê a 

instalação dos serviços ligados “à circulação de veículos e apoio ao turismo, tais 

como postos de combustíveis, estações de apoio aos motoristas e caminhoneiros, 

lanchonetes, restaurantes, lojas de artesanato, hotéis e similares” (PARANAGUÁ, 

2007c). 

Observa-se que na Colônia Alexandra, de acordo com o Plano Diretor (2007) 

detém maior concentração populacional e infraestrutura e serviços diversos por se 

encontrar no perímetro urbano se transformando gradativamente num polo industrial 

movimentado pela atividade portuária (PDDI, 2007a, p.179). O que se difere das 

Colônias da PR 508, presentes na Macrozona Rural de Paranaguá que detém 

ocupações agrícolas e baixa infraestrutura e serviços (PDDI, 2007b, p.29).  

Referente a Paranaguá o Zoneamento Urbano e Rural atendem a políticas 

urbanas de usos para o solo explicitadas no PDDI, uma que se deve considerar é a 

Zona CCS por deter predominância de usos não habitacionais compatíveis com o 

tráfego gerado pela BR 277 e interligados aos Portos no Litoral Paranaense (PPDI, 

2007b, p. 50). 

Prepondera-se avaliar a revisão do Plano Diretor, conforme o Estatuto das 

Cidades (Lei nº 10.257/ 2001), no capítulo III, artigo 40, coloca-se que: 
§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada 
dez anos. § 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização 
de sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais 
garantirão: I – a promoção de audiências públicas e debates com a 
participação da população e de associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade; II – a publicidade quanto aos documentos e 
informações produzidos; III – o acesso de qualquer interessado aos 
documentos e informações produzidos (BRASIL, 2001). 

 

Neste viés o município de Paranaguá, teve sua última versão aprovado no 

ano de 2007, o que em 2017 seria o prazo para ser realizado uma revisão nas bases 
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participativas com a população local, na busca por um desenvolvimento, como 

pontua Sachs (1995), deveria ter um cuidado com os recursos naturais em prol da 

solidariedade diacrônica para com as gerações futuras. Desta forma a revisão do 

Plano Diretor poderá observar estas prerrogativas para se enquadrar nas dinâmicas 

em curso na região.  

 

3.3.5.1.  O Processo nº 14431  

Iniciado no ano de 2016 pela Secretaria Municipal de planejamento 

orçamento e gestão (SEMPLOG), o Processo nº14431 teve a finalidade de modificar 

o perímetro urbano definido na Lei Complementar nº 61/2007 já modificada pela Lei 

Complementar nº 112/2009. 

Conforme a SEMPLOG, no art. 62 da Lei Municipal do zoneamento e uso do 

solo (Lei nº 62/2007) “o órgão de Planejamento do Poder Executivo Municipal, 

poderão ser criados novos setores especiais, mediante iniciativa legislativa do 

Prefeito Municipal e aprovação de lei pela Câmara Municipal” (SEMPLOG, 2016), 

colocando no presente processo o tópico que explana sobre os motivos para a 

modificação do perímetro: 
o sistema de controle e monitoramento da chegada de caminhões no Porto 
de Paranaguá já prevê a implantação de pátios alternativos privados 
exteriorizado pela própria APPA; que o Plano de Mobilidade Urbana de 
Paranaguá sugere a estruturação da Estrada das Colônias como importante 
via de ligação e indutora do crescimento na cidade (SEMPLOG, 2016, p. 02 
grifo nosso). 

 
A modificação do artigo 18, que trata sobre o Corredor de Comércio e Serviços 

altera a extensão, que atualmente é uma faixa de trezentos metros e distante de 100 

metros das margens da Rodovia BR 277, será trocada por uma faixa de largura de 

trezentos e sessenta metros e distante apenas quarenta metros da BR 277. Quanto 

a área da PR 407 compreende a faixa de cinquenta metros da zona de restrição a 

ocupação, passaria para uma faixa com largura de mil e seiscentos metros da 

Rodovia PR 508, interligando a BR 277 e a PR 508 até a Estrada da Colônia Santa 

Cruz. Criar-se-ia uma zona de redução de impacto de quarenta metros de largura da 

faixa da BR 277, com fins de garantir o acesso dos empreendimentos, das 

construções administrativas e de lazer turísticos com até 180,00 m², uma forma de 
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garantir a racionalização da ocupação dos lotes voltados para a Rodovia 

(SEMPLOG, 2016, p. 06).  

Outras modificações estão nos incisos do I ao V do Art. 19 que trata sobre as 

diretrizes para o desenvolvimento na escala regional. O I refere-se a disponibilização 

de áreas para instalação de comércio e serviços ligados ao turismo e ao Porto, 

trocando para “propiciar que as logísticas retro portuárias e portuária sejam 

realizadas de forma organizada e racional”; o inciso II, aperfeiçoa os canais de 

participação da sociedade referentes ao planejamento da Cidade através de fóruns 

regionais, ficando, se for aprovado,  
disponibilizar áreas para a instalação de comércio e serviços ligados à 
circulação de veículos e apoio ao turismo, lojas de artesanato, hotéis e 
similares, atividades de retaguarda portuária, serviços de conveniência, 
abastecimento, entretenimento, estacionamento de caminhões, prestação 
de serviços de manutenção, concessionárias e afins, serviços públicos 
(ambulatório, policiamento, correio, bancos, etc), escritórios administrativos 
e de logística , comércio varejista e de atacado, armazenagem de 
containers (SEMPLOG, 2016, p. 10). 

O Inciso III trata sobre o fortalecimento das políticas litorâneas com parcerias 

entre os municípios, passando a ser somente voltado para questões construtivas. 

Segue, “permitir a altura construtiva de 20,00m que corresponde às alturas mais 

baixas das elevações mais próximas” (SEMPLOG, 2016, p. 10).  

O inciso IV e V tratam das questões das políticas ambientais municipais como 

formas estratégicas para o desenvolvimento, por considerar as áreas de 

preservação, proteção e conservação além da política de saneamento ambiental, 

modificar-se-ia para, “IV) estabelecer a taxa de ocupação de 60% e a 

permeabilidade em 30% do total da área; V) atender as resoluções do CONAMA e 

toda a legislação ambiental municipal, estadual e federal pertinentes” (SEMPLOG, 

2016, p. 11). 

As alterações propostas pela Secretaria caracterizada na figura 9, colocam 

uma área de manancial e a conservação do Bioma Mata Atlântica em risco. 

Destaca-se que os processos de licenciamentos ambientais para empreendimentos 

que estejam na Zona de Amortecimento do Parque Nacional Saint-Hillaire/Lange, só 

serão concedidos após a autorização do órgão gestor responsável da Unidade de 

Conservação Federal.  
 
 



50 
 

FIGURA 9 – MAPA ILUSTRATIVO COM A PROPOSTA DAS ALTERAÇÕES DO PERÍMETRO 
URBANO 

 
FONTE: SEMPLOG, 2016, p. 15. 

Estas remodelações legislativas impactam as Colônias, ao aumentar o 

perímetro urbano transforma a dinâmica local, caracterizada por ruralidades, o que 

na escala temporal passa a ser relevante. O Ministério Público (MP), por meio da 

Recomendação Administrativa nº 08 de 21 de junho de 2016, considera que 

“alterações arbitrárias do perímetro urbano, realizadas de modo pontual e temerário, 

visando, amiúde, a conveniência de particulares, causando impactos a coletividade 

(de ordem ambiental e urbanística), que por sua natureza difusa, hão de ser 

suportados por toda a coletividade” (BRASIL, 2016a, p. 06).  

As propostas de transformações da área urbana e rural do Município de 

Paranaguá, conforme relata o Ministério Público “claramente beneficiará os 

empreendimentos privados instalados ou que pretendem se instalar no local, 

confrontando os objetivos expostos no artigo 58 da Lei Municipal nº 62/2007” 

(BRASIL, 2016a, p.07), sendo que não foram apresentados estudos concisos para 

tal substituição, porém em reunião do Conselho Municipal do Plano Diretor no dia 14 

de junho de 2016 acabou por aprovar estas reformulações (PARANAGUÁ, 2017, 

p.6-7), o qual o Ministério Público recomendou a anulação da aprovação. 
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Como está sendo reformulado o Plano Diretor, e a esfera municipal está por 

seguir parâmetros econômicos, o Ministério Público além da recomendação 

administrativa acima citada, adentrou com um Procedimento Administrativo de nº 

MPPR 0046 de 24/11/2016, correspondente a um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) entre a Prefeitura de Paranaguá e o MP. Evidencia-se neste 

processo a cláusula 20º, que coloca para a Prefeitura contemplar no estudo do 

Plano Diretor:  
o mapeamento das áreas de restrição a ocupação, incluindo as faixas 
marginais ao longo dos corpos d’água, as áreas cobertas por matas; as 
áreas com declividade superior a 30%; áreas sujeitas a inundação e risco; 
áreas de preservação permanente; outras áreas de interesse a serem 
incluídas mediante aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente (...) 
(BRASIL, 2016b, p.16). 

 
O meio rural, através da interligação da agricultura com a indústria e, 

também, ao setor financeiro, através da introdução de inovações tecnológicas na 

produção, a partir do século XIX, teve o Estado enquanto um dos principais agentes 

na produção do território, advindas das políticas públicas implementadas. 

 

3.5. SÍNTESE CONCLUSIVA 

O cenário atual de Paranaguá caracteriza-se pela pressão antrópica decorrente 

da expansão portuária e industrial, advindos do Porto de Paranaguá, e a 

especulação imobiliária (ZEE, 2016, p. 315).  

No Município de Paranaguá, planeja-se ao longo da PR 407 e da BR 277, 

sentido ao porto Dom Pedro II, a expansão urbana para atender as demandas 

portuárias, dessa forma o direcionamento da cidade está ocupando aleatoriamente 

os espaços livres (PDDI, 2007a, p.181). 

O cenário prospectivo, diagnosticado pelo ZEE (2016, p. 316) e pelo Decreto 

de uso do solo de Paranaguá, é a consolidação das atividades econômicas em 

expansão, ou seja, voltadas à rede portuária e ao turismo de “sol e mar”, sendo que 

está afeta a comunidade estudada, e o Eixo Modal que está em direção as Praias, 

porém submetidos as legislações ambientais vigentes. 

Obter um ordenamento territorial de acordo com a distribuição espacial da 

população e as atividades econômicas, evita e corrigi distorções do crescimento 

urbano e os seus efeitos negativos no meio ambiente.  
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Santos (2004) atribui ao planejamento territorial22 uma pré-condição para 

decisões ou as escolhas acerca das melhores alternativas do uso espaço e tempo, 

com aproveitamento dos recursos naturais e promoção do desenvolvimento em prol 

da sociedade.  

Os instrumentos de ordenamento territorial estadual indicam o uso e a 

ocupação do solo voltado a expansão das atividades econômicas exercidas no 

Litoral do Paraná. O eixo modal de Paranaguá, Decreto nº9886/2014, apontou as 

atividades econômicas na BR 277 e próximo as Colônias da PR 508, estas de cunho 

privado e empreendimentos portuários, com destaque para estacionamento de 

veículos, ou seja, uma brecha para a instalação de empresas de pátios de 

caminhões. 

Este Decreto nº9886/2014, desconsidera o Art.11 do Decreto nº5040/1989 

que aponta locais proibidos para a implementação de indústrias e afins, as “áreas e 

locais com ocorrência de conjuntos de importância histórica, artística, etnológica, 

paisagística e/ou sítios arqueológicos, incluindo seus entornos imediatos” (COLIT, 

2013a), perfil observado nas Colônias da PR 508. 

O que se percebe é que existe uma incoerência quando se interliga o 

Decreto nº9886/2014 com as diretrizes e recomendações do Zoneamento Ecológico 

Econômico do Litoral do Paraná. Destaca-se que nas Colônias pela Zona de 

Proteção de Mananciais, está próxima ao local definido para o Eixo Modal e consta 

no ZEE que está região deveria ter um planejamento cuidadoso por ser uma 

localidade com riscos geológicos (escorregamentos de massa) e hidrológicos 

(enchentes e alagamentos).  

No âmbito municipal a contradição legislativa permanece, no PDDI tem-se a 

busca por um desenvolvimento integrado com as políticas setoriais e uma qualidade 

de vida a população do Município de Paranaguá. O Art. 17, da Lei nº60/2007, é 

estimulado a vocação portuária do Município para a integração na dinâmica 

econômica nacional com fortalecimento dos terminais intermodais. A Colônia de 

Alexandra é projetada para um centro industrial de prestação de serviços e 

expansão urbana, o que modifica a qualidade de vida dos moradores. 

                                                             
22 Segundo Francisco Mafra e J. Amado da Silva (2004) o planejamento territorial “entende-se como uma 
estrutura analítica e estratégica, na sua essência, um conjunto coerente de políticas que estabelecem ou 
modificam o ordenamento territorial para a promoção de um desenvolvimento”. 
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O ordenamento territorial de Paranaguá não conversa com as características 

rurais, que seria o de zelar pela natureza, pelos recursos hídricos e pela cultura das 

atividades agrícolas, presente na Lei Municipal nº62/2007 com os princípios da 

Macrozona Rural, destacando-se o zoneamento rural com as atividades permissíveis 

para a promoção de um desenvolvimento voltado para a preservação ambiental e os 

aspectos culturais locais. 

A Zona Agrosilvopastoril apontada no PDDI é a região das Colônias da PR 

508 que conforme a Lei Municipal nº62/2007 seria uma região de uso consciente dos 

recursos naturais, mesmo estando próxima da Zona de Corredor Comércio e 

Serviços (CCS) que fica na BR277, e compatibiliza o uso do solo com o sistema 

viário para instalação de postos de combustíveis, estações de apoio aos 

caminhoneiros, pátio de caminhões, restaurantes, lojas hotéis e similares. Desta 

forma, nota-se que o ordenamento territorial para a área rural de Paranaguá, volta-

se para a dinâmica portuária, ou seja, ao crescimento econômico. 

Para além do ordenamento territorial do Município de Paranaguá, realizado 

por instituições, faz-se necessário apontar o capítulo 3, as perspectivas de 

desenvolvimento dos atores chaves das Colônias, sendo representantes da Esfera 

Pública e os agricultores familiares, moradores.  
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CAPÍTULO 4 - O POSICIONAMENTO DA ESFERA PÚBLICA E DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 
DE PARANAGUÁ 

O presente capítulo traz os resultados levantados em campo através das 

entrevistas semiestruturadas aos atores chaves da esfera pública e dos agricultores 

familiares. Ao todo foram 38 entrevistados, sendo 12 do primeiro grupo e 26 do 

segundo. 

O primeiro tópico trata da interpretação da esfera pública e o segundo tópico 

apresenta a perspectiva dos agricultores familiares, ambos a respeito do território 

rural das Colônias, à atuação dos órgãos na região, o continnum rural e urbano, a 

organização dos agricultores e os empreendimentos portuários. Estes tópicos foram 

organizados conforme as seguintes dimensões do desenvolvimento: ambiental, 

social, econômico, cultural e político, embasados nos autores Sachs, Sen e Furtado 

que fazem parte de correntes teóricas de desenvolvimento e ajudam a compreender 

as visões dos entrevistados e como estes observam o uso do espaço rural. 

 

4.1. A PERCEPÇÃO DO RURAL PELA ESFERA PÚBLICA  

As respostas das entrevistas ao grupo da Esfera Pública dividiram-se em 

três seções, a primeira voltou-se a importância e problemas do rural na paisagem, 

na cultura, no social e no viés econômico. A segunda seção referiu-se à atuação do 

órgão na área rural referente ao apoio aos agricultores familiares e a compreensão 

sobre o continnum rural e urbano, a terceira trata da questão dos empreendimentos 

existentes e em potencial e influências e transformações deste espaço rural. 

Foram doze entrevistados pertencentes aos órgãos públicos atuantes no 

Município de Paranaguá, divididos em: 
Tabela 3 – Categorização dos Entrevistados da Esfera Pública  

Continua 

ENTREVISTADOS SIGLA 
Administração Regional das Colônias EP-1 

Secretaria Municipal de Agricultura (Paranaguá) EP-2 
Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura  EP-3 
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Tabela 3 – Categorização dos Entrevistados Esfera Pública  

Conclusão 
ENTREVISTADOS SIGLA 

Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura  EP-4 

Técnico da Instituto Paranaense de Assistência 
Técnica e Rural - EMATER Matinhos 

EP- 5 

Técnico da Instituto Paranaense de Assistência 
Técnica e Rural - EMATER  Paranaguá 

EP- 6 

Técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 
SEMMA 

EP- 7 

Técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – 
SEMMA  

EP- 8 

Técnico da Secretaria Estadual de Agricultura EP- 9 
Técnico da Secretaria de Urbanismo Setor de 

Regularização Fundiária 
EP- 10 

Gestor Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange  EP -11 
Técnico Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange  EP -12 

Fonte: Autores, 2017 

 

4.1.1. A visão da Esfera Pública sobre o Rural de Paranaguá 

A importância do espaço rural para a esfera pública no econômico abrange a 

produção e o escoamento dos produtos para a cidade. Para o entrevistado 2 o 

espaço rural das colônias “é de suma importância porque dali vêm o alimento que 

muita gente na cidade come, tanto de verduras quanto picolé, iogurte etc”. ”.  

O entrevistado 4 relata a importância do rural no abastecimento alimentício 

ao enfatizar: “Se os agricultores não plantam a cidade não come (EP4) ”. A produção 

de alimentos também é destacada pelo entrevistado 9: 
“Considerando que tem 140 / 150 mil habitantes no Município, tem uma 
demanda por alimento grande, e esta região pode fornecer e fornece 
muitos alimentos, por exemplo, hortaliças, banana, mandioca, então é 
nessa questão de produção de alimentos” (EP 9, 2017). 

Conforme o discurso de EP6, que neste viés, também desta a produção 

agrícola nas Colônias: 
“É uma área prioritária, o foco é a agricultura e a pesca, para o município 
talvez não seja, porque não é o foco do desenvolvimento econômico, que 
seria o porto, que é a prioridade hoje” (EP6, 2017). 

 

O Entrevistado 5 menciona o econômico, a importância social e a produção: 
“Aqui no Litoral, Paranaguá é um dos municípios que tem uma área rural 
bastante representativa, logico que somar a questão de renda o porto é 
mais representativo, mais se você for ver a questão de pessoas envolvidas, 
questão de importância social, está área rural é muito importante ela tem 
atividades que merecem um olhar diferenciado porque se não fica só no 
porto, só temporada e passa despercebido uma série de outras situações. 
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São colônias com tudo bem estruturadas, bastante ativas na questão da 
agricultura, na questão da mobilização, da produção” (EP5, 2017). 

 
Conforme Sachs (2008), o desenvolvimento seria um estilo com 

características endógenas e autossuficientes, orientado para as necessidades e em 

harmonia com a natureza. Os discursos de EP4 e EP10 expressam essas 

características nas perspectivas das políticas públicas: 
 
“[...] falando mais na questão de rede municipal e estadual que fazem parte 
da área urbana, é essencial, tanto que tem uma política agora que faz parte 
do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) que tem que captar no 
mínimo de 30% da produção familiar. Do Estado hoje os 30% que tem 
aqui em Paranaguá é das Colônias” (EP 4, 2017).  
 
“Esta comunidade tem um perfil diferente eles já foram morar num lugar 
mais afastado então eles trabalham já com a agricultura que é o sustento 
dessas famílias então tem até inclusive incentivo dos municípios para 
participar das feiras aqui, os produtores estão aumentando a produção para 
poder vender estão se readaptando. ” (EP 10, 2017) 
 

Para Abramovay (2000), quando uma região rural tem capacidade de 

preencher as necessidades dos moradores e também de abastecer as cidades 

poderá ser aplicado a noção de desenvolvimento ao meio rural. Neste ponto a opção 

é entre as formas de desenvolvimento sensíveis e insensíveis à natureza (SACHS, 

2007 p. 176). 

A respeito da importância do ambiente natural para a produtividade agrícola 

tem-se a fala de EP1: 
 “A importância é que tem bastante agricultor, o pessoal passa pela PR508, 
porém não conhece as coisas que tem nas Colônias, aí que o pessoal está 
começando a conhecer, a entrar nas Colônias que tem bastante produtor, 
tem pão caseiro, doce, bala de gengibre, melado, e as vezes o pessoal não 
sabe então o quão importante é isso. ” (EP1,2017) 

Este entrevistado continua o discurso trazendo os elementos naturais e os 

aspectos relacionados a qualidade de vida das famílias que vivem no rural e, 

notadamente, sua importância na produção de alimentos: 
“Hoje quem mora no sítio praticamente está na cidade e com o conforto da 
natureza, oxigênio puro, tem galinha caipirinha, tem um privilégio de se ter 
tudo isso, como na cidade ninguém pode ter, então a gente tem um 
privilégio, é daqui que sai também a alimentação para o povo da cidade né, 
se for todo mundo embora o que nós vamos comer na cidade? Papel? Nem 
papel não vai ter porque tem que plantar árvore” (EP1, 2017). 

O autor Sabourin (2009) relaciona a essência rural com o meio socioambiental 

e sociocultural interligado nas estruturas de reciprocidade nas relações de 
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compadrio, nas relações com a natureza, e nas relações de trocas mercantis. Estes 

interligam o uso agrícola ao meio natural, que é mencionado por EP12: 
“A importância de ter um desenvolvimento com cuidado, sempre 
observando que o principal é o abastecimento. Para a comunidade seria 
interessante trazer uma agricultura de não uso intensivo, mais de uso 
orgânico, que o mercado para abastecer é aqui na região, seria um 
chamativo de produtos com um espaço para a comercialização mais 
imediato, que não requer tanto investimento de conservação de transporte, 
porque são locais pequenos que se não houver um atrativo que segure a 
moçada será problemático” (EP12, 2017). 

 

Os limites da natureza ao uso do solo são contemplados pelo EP3 ao 

mencionar que: 
 “é uma região que não é muito adequada para lidar ali, se for pensar numa 
maneira bem simples é uma faixa de areia que está entre o mar e a serra, 
tem um monte de entrave ambiental e a atividade é bem cercilhada, tem 
outros aspectos que dá para explorar bem, tem muito recurso natural, tem 
uma agroindústria que se desenvolveu, existe um potencial de turismo. Dá 
para pretender ter um cinturão verde, eles abastecem de produtos, 
participam de programas públicos que abastecem as escolas, o poder 
público tem que cada vez mais atender este pessoal” (EP3, 2017).  

 

O EP2 chama a atenção para o que o rural tem: “na zona rural, tem locais 

muito bonitos muita coisa para oferecer para as pessoas conhecerem, e que não é 

muito explorado por lá é o turismo”. 

O que se observa, no aspecto legislativo do uso do solo e a influência dos 

órgãos ambientais, quando EP1 e EP9 relata sobre os problemas enfrentados pelos 

agricultores: 
“Nós temos problemas com o meio ambiente, não é só aqui é todo Litoral, 
hoje você tem que ter cuidado, o IAP não está dando muita liberdade para o 
pessoal do sítio trabalhar, o pessoal do sítio hoje não pode mais cortar uma 
madeira que dá multa, então está meio prensado” (EP1, 2017).  
“Tem um nível de conservação muito bom a nossa região como um todo, 
porém tem uma atuação mais forte dos órgãos ambientais, qualquer 
atividade que queira implementar tem que passar por esses órgãos tem que 
ter autorização e tem fiscalização más podia ser mais bem explorado” (EP9, 
2017). 

 

O discurso de EP823 descreve a região como área sob forte influência dos 

órgãos ambientais Federais, Estaduais e Municipais: 

                                                             
23 As interpretações sobre a localização das Colônias no discurso dos entrevistados expressam em 
uma região que é de proteção ambiental: Zona de Amortecimento do Parque Nacional Saint-Hillaire/ 
Lange (PNSHL) e Zona de uso Sustentável da Área de Proteção Ambiental de Guaratuba (APA), 
Zona de Mananciais (ZEE, 2016) e Zona Agrosilvopastoril (PDDI, 2007). 
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“Algumas das Colônias estão na zona de uso sustentável que estão dentro 
da APA de Guaratuba e no entorno do PNSHL, que é a Quintilha, Parte da 
Colônia Pereira, Maria Luiza, Santa Cruz e Morro Inglês. Uma parte pega 
está zona de uso sustentável e outra parte pega a zona agrosilvopastoril 
que é outro zoneamento onde é permitido a agricultura convencional. 
Dentro da APA de Guaratuba vai ser uma agricultura mais controlada 
porque tem que obedecer ao que está dentro do plano de manejo da APA e 
também porque como está no entorno do PNSHL, então o uso é muito 
menos tenso, ele é muito mais restritivo. Ali também está a área de 
mananciais que foi decretada agora pelo governo estadual, é uma área 
também de uso restrito” (EP8, 2017). 
 

O entrevistado 5 (EP5) traz o aspecto econômico e ambiental: 
“Tem que haver um casamento ali, uma forma de educar, para ele não 
acabar e tem que fiscalizar para ele se conter, mais não dá para ser só 
árvore ou só homem. O homem sobrevive daquela região e mantem e 
conserva o meio ambiente sem grandes perdas” (EP 5,2017). 
 

O diálogo entre o econômico e o ambiental é apresentado, também, nos 

discursos dos entrevistados EP8 e EP10: 
“Outra fragilidade social é que ainda não conseguiu explorar o potencial 
ambiental que tem na área. Não tem esse enfoque de fomentar o que a 
área oferece como ambiente natural, de pensar na questão ambiental como 
que pode ser explorado, então quem está lá hoje tem uma fragilidade 
econômica que fica lutando para sobreviver neste lugar” (EP 8, 2017). 
“Tem um potencial turístico que está sendo explorado e tem que continuar 
tendo na parte da gastronomia do pesque pague do hotel, estás coisas que 
acabam dentro de um uso sustentável de continuar preservando e trazer 
e fazer com que esta beleza natural seja apreciada mais não 
deteriorada. Fazer um trabalho com a comunidade que ter uma exploração 
comercial não precisa de devastação” (EP10, 2017) 
 

Observar o rural para além do econômico é o caracterizar enquanto um rural 

socioambiental, como fez Brandemburg (2010b), que estuda a sociabilidade 

camponesa inerente nas relações sociais e na relação com a natureza.  

O entrevistado EP9, coloca que a área rural seria uma região biodiversa 

para a sociedade: 
“A área rural é uma área que em questão de biodiversidade é um tesouro, 
tanto a cultura, a parte ali também que é diferenciado de uma pessoa da 
cidade, a importância é manter aquilo ali, quem mora ali, melhorar as 
condições em tudo, porque todos os cidadãos têm direito a uma vida digna 
e ecologicamente equilibrada, seria um desafio para o município, porque 
são várias colônias” (EP 7, 2017).  
 

O Entrevistado 12, interpreta os possíveis usos do espaço rural e chama a 

atenção para o turismo enquanto atividade potencial: 
“É um grupo de comunidades localizadas no entorno do Parque (Nacional 
Saint-Hillaire Lange) com vocação para trabalharem com agricultura, algumas 
é só como moradia, na verdade alguns moram ali para trabalhar em 
Paranaguá, outros são agricultores ou são chácaras de lazer. É um espaço 
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territorial que tem uma inspiração para a atração turística e o 
desenvolvimento de turismo comunitário e são os vizinhos do Parque” (EP12, 
2017).  

O EP10 expressa a ocupação e o uso do espaço rural:  
“tem tido um desenvolvimento maior ali para aquela região, a população tem 
procurado estas áreas para ocupar legalmente ou ilegalmente, nós já 
tivemos denúncias de invasão em área rural e nós não tínhamos isso 
antes”. 

 

No enfoque climático ambiental, a natureza do lugar é colocado pelo 

Entrevistado 9, ao atrelar as condições naturais que limitam a produção, “as 

condições edafoclimáticas24, questões de solo, do clima, que chove muito e limita 

um pouco as atividades que podem ser desenvolvidas, nosso solo é meio pobre 

meio arenoso mais produz se for bem manejado” (EP9, 2017).  

As questões climáticas apareceram nos discursos como pontuou o 

entrevisto 10 “a questão natural de desastres” e o Entrevistado 825: “uma fragilidade 

geológica natural, o ambiente é muito frágil, tanto para quem está na encosta quanto 

para quem está no fundo do vale, todo mundo sofreu com aquele deslizamento de 

2011” (EP 8, 2017).  

As chuvas geram transtornos como enchentes e alagamentos na região, os 

entrevistados 2 e 3 falam da natureza do lugar: 
“O que sofre muito nas Colônias é a ação natural, quando dá as fortes 
chuvas, da enchente e transborda, aí derruba as pontes, rios que estão 
mudando o curso, assoreamento. É uma área mais complicada porque tudo 
que, vai mexer para arrumar envolve uma burocracia dificultando mais. O 
licenciamento, é uma parte meio complicada, vai ter que esperar primeira 
ação de tal orgão depois vai lá mexer” (EP2,2017). 
“Uma questão recorrente nas reuniões é o alagamento agrícola, tem 
um determinado rio que precisa fazer um trabalho de limpeza e agora está 
dando prejuízo porque ele sai do leito e envolve a propriedade, eles perdem 
a produção, e não é simplesmente deslocar a máquina e fazer o trabalho, 
tem toda uma questão ambiental, tem todo um tramite para agilizar” (EP 3, 
2017). 

 

Na paisagem convivem serviços de saúde, educação, abastecimento de 

água, vias de comunicação, distintos tipos de residências e estabelecimentos 

agropecuários, e conforme Wanderley (2000), são dinâmicos e geram concepções 
                                                             
24 Edafoclimáticas refere-se a ligação do solo com o clima conforme o Dicionário Priberam, a palavra 
vem do grego édafos, base, fundação, solo, chão mais climático. Disponível em 
<https://www.priberam.pt/dlpo/edafoclimáticas>.  
25 Por razões dos deslizamentos ocorridos no PNSHL, afetando as Colônias Santa Cruz, Morro Inglês 
e Quintilha, com grau de chuvas elevadas a mais de 400 milímetros por hora estimado entre os dias 
10 e 12 de março de 2011. 
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distintas a respeito dos usos que podem ser dados nestes espaços rurais, o que 

influem na infraestrutura existente. 

O enfoque social, na concepção do entrevistado 4, a respeito da 

infraestrutura das Colônias é: 
“Saúde e educação tem, saneamento não tem, saneamento inclusive há 
alguns projetos em convenio com o estado e o município para melhoria do 
abastecimento de água. Abastecimento de água só não tem na São Luiz 
para cima, ali na Quintilha, Santa Cruz, Maria Luiza tem abastecimento 
próximo da PR508. Na São Luiz indo pra Paranaguá sentido Morro inglês, o 
lado direito tem abastecimento o esquerdo não tem rede de água. Energia 
elétrica todos têm. A manutenção da estrada rural, região muito úmida, tem 
que estar em constante manutenção” (EP4, 2017). 

 

O entrevistado 6 aponta que “tem vários ali que não tem o básico que é a 

água potável, saneamento básico, Colônia Santa Cruz não tem água da rede 

pública, Maria Luiza e Pereira têm um microssistema que eles mesmos cuidam”. 

Para o Entrevistado 3 o “contrassenso é que tem comunidade que está bem 

pertinho da captação de água e não tem água, está acessando a água bruta direto 

do rio. Na questão da infraestrutura pode ser melhorada. O acesso direto nas 

estradas rurais, melhorar estas estradas”. 
Entre as falas sobressai-se a do entrevistado EP11: “Nesse meio é uma área 

que além de ser local de captação de água é uma área que tem que ser cuidada que 

é uma área de matas primarias”. 

O entrevistado EP3 interpreta a região como um local de pobreza 

econômica: “O desenvolvimento econômico da população que vive ali é de 
baixa renda que não fazem parte de alguns programas de assistência e que as 

vezes só residem ali” (EP3 – grifo ns.). 

O EP1, no aspecto social, relata sobre o turismo rural e a evasão, possível, 

dos jovens das Colônias: 
“A solução aqui é o turismo rural, para incentivar, e os filhos ficarem, da 
minha época, muitos saíram, não tinham trabalho aqui, deixaram o sítio do 
pai aí e foram embora, hoje por enquanto não tanto, ainda tem bastante 
jovem com os pais que tem um terreninho que pode fazer uma casa aí 
eles ficam, mais se tem uma área que tem árvore aí pode esquecer que não 
dá para mexer mais. O que vai acontecer aqui nas Colônias é o pessoal vir 
para comprar uma chacrinha para final de semana”. (EP1, 2017) 

Para Wanderley (2000) o rural tem um modo de organizar o espaço e a vida 

em sociedade. O Entrevistado 8 traz o aspecto cultural: 
“Tem um espaço que hoje é preservado, é porque quem mora lá preservou 
este espaço, devemos muito as pessoas que moram lá, que conseguiram 
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conviver preservando este espaço e que hoje temos o espaço protegido 
graças a este pessoal” (EP8, 2017). 

 

Conforme os argumentos apresentados pelos entrevistados extrai-se que a 

interpretação da Esfera Pública sobre a região das Colônias é que é um ambiente 

com perfil diferenciado e representativo na importância social com uma 

produtividade que abastece a Cidade de Paranaguá, desta forma, a agricultura 

exerce um papel fundamental na demanda pelo alimento, cujos moradores tem o 

conforto da cidade porém com a natureza no quintal e com uma beleza cênica 

relevante para a conservação e preservação, podendo ser exercido o turismo rural 

como alternativa à agricultura, desta forma o equilíbrio entre o homem e a natureza 

se faz necessário, já que ali na região, conforme os discursos, são moradores 

nativos que preservam a localidade. 

Para Wanderley (2000), o rural é um território com vida específica e um modo 

diferenciado de organizar o espaço e a vida em sociedade. Coloca-se o significado 

de viver em uma região que podes desfrutar dos benefícios naturais, mostrando a 

relação homem e natureza, e principalmente na perspectiva do continnum entre o 

rural e o urbano, tema abordado na próxima seção, em conjunto com o apoio e 

atuação da Esfera Pública aos agricultores familiares. 

 

4.1.2. O continnum rural e urbano e o apoio aos agricultores pela Esfera Pública 

 
A seção tem por objetivo apresentar as falas dos entrevistados a respeito da 

atuação dos atores da esfera pública na região das Colônias, e o apoio deles para 

com as atividades dos agricultores familiares. Traz-se também os extratos dos 

discursos que dialogam, na ótica dos entrevistados, com o continnum existente entre 

o rural e urbano.  

Ao verificar-se-á atuação dos órgãos em apoio as suas atividades 

produtivas, destaca-se o discurso do entrevistado EP1: 
 “Tem a prefeitura com trator para a agricultura, porque aqui o pessoal que 
planta salsinha, cebolinha, que para vender não dá muito lucro, somente um 
lucro para eles se manter e a família, eles padecem um pouco tem que ter 
ajuda e apoio do poder público. Uma retroescavadeira que tem para abrir 
uma valeta, fazer uma drenagem no terreno. ” (EP1, grifo nosso, 2017). 
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O incentivo aos agricultores para produzirem e escoarem a produção é 

através das Feiras, locais centrais de movimento de citadinos. Como colocado pelo 

EP3: 
“o pessoal vem nas feiras tem a feira da lua, a feira de sábado que é a 
feira do produtor, exclusivo para agricultor, tem a mandioca, banana, 
maracujá, tem bastante cultura aqui, orelículas, alface, temperos cebolinha, 
arroz irrigado. Parte desta produção é comercializada dentro da feira, de 
uns anos para cá, teve interesse do poder público em aumentar as feiras 
com um perfil gastronômico e de produtor. Tem a feira que ocorre na 
Fernando Amaro que é só do agricultor. Sempre tem pessoal, está pertinho, 
e o acesso é fácil sempre tem gente passeando por ali” (EP3,2017). 

 

Na perspectiva produtiva, EP 9 traz que  
“a cidade é o grande mercado, é a demanda que o meio rural precisa, 
porque é muita gente que precisa comer aqui na cidade, comer carne, 
comer frango, comer mandioca. Tem muito produtor lá plantando e 
descascando a mandioca ensacando levando no mercado direto, isso dá 
renda para eles, é está a demanda da cidade” (EP9, 2017). 
 

O diálogo de produção versus conservação é apresentado por EP8, quando 

relata em seu discurso que “não tem ação específica para esta área”, justifica-se: 
“porque uma parte está dentro da área do parque e outra está dentro da 
APA de Guaratuba e tem uma área que é a continuação da BR277 que é, já 
pelo zoneamento, de desenvolvimento econômico que seria área industrial 
área de pátio de logística e, também está no entorno do Parque, pegaria a 
Colônia Morro Inglês” (EP8, 2017). 

Existe algumas demandas voltadas para a infraestrutura e o apoio dos 

órgãos públicos, como abordado por EP 2: 
“Temos postos de saúde, temos escolas, água, a Maria Luiza tem um 
microssistema de abastecimento que a própria comunidade cuida, temos 
também uma parceria com o pessoal da Cagepar, vigilância sanitária para 
estar coletando água e fazendo os testes de qualidade. Tem a patrulha 
agrícola que empresta os tratores, os suplementos para ser usados na terra. 
Sempre tão arrumando as ruas, sempre tão fazendo roçada para deixar os 
caminhos limpos, quando tem valetas estão sempre limpando para deixar 
em ordem. Tem a APRUMPAR que ajudamos na entrega dos alimentos 
com um caminhão que levantamos num projeto para ajudar o agricultor a 
buscar insumos, na maneira que se pode ajudar estamos ajudando e 
apoiando o agricultor” (EP 2, 2017). 

O discurso do entrevistado 10 vem com a regularização fundiária: 
“Tem o cadastro dos lotes legais com o proprietário, de mapeamento dos 
lotes existentes no município, quando tem mudança de titularidade, tem 
todo este trabalho de cadastro agrícola mais com certeza o trabalho é maior 
na área urbana do que na área rural. A demanda ainda não existiu de 
regularização fundiária na área rural, apesar de uma lei recente que mudou 
agora que é a reurb26 que trabalha muito sobre regularização fundiária na 
área rural” (EP, 10, 2017). 

                                                             
26 Lei nº13.465 de julho de 2017 que dispõem sobre a regularização fundiária rural e urbana. 
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O Estado tem papel no ordenamento territorial, com a participação dos atores 

sociais, na tomada de decisão. O Entrevistado 6 aponta que, 
“todas as ações que a comunidade reivindica de forma coletiva apoiamos, 
mais na área de produção, de organização, de gestão, de assistência 
técnica, das cadeias produtivas, de comercialização. Não chega a atender 
100% porque é pouco recurso para atender individualmente” (EP 6, 2017). 

 

Na região das Colônias algumas ações do poder público ocorrem por 

demandas, coletivas ou individuais. O entrevistado 11 menciona que há uma:  
“ação conjunta à comunidade com algumas questões, por exemplo, Santa 
Cruz, com o abastecimento de água, depois de 2011 perderam o 
abastecimento de água, não tinha mais o que fazer em prol da comunidade 
para auxilia-los nesta questão” (EP 11, 2017). 

 

Conforme Furtado (1974), existe um limite para o Planeta Terra no ponto de 

vista da natureza e do seu uso, e esta percepção é elucidada por EP 5, no viés 

político, quando diz que no município de Paranaguá 
“as prioridades são para o porto, é da onde vem grande geração de 
impostos do movimento comercial. A visão portuária influencia a região 
toda, discrepância total na renda. Tem que ter políticas públicas 
direcionadas para o meio rural e não tem, ou se coloca, mais com as 
mesmas regras do meio urbano, aí não consegue se adequar. Então 
precisa ter um olhar mais voltado para questão do rural, se não vai fazer 
sempre políticas públicas para o urbano e vai tentar esticar para o rural. A 
questão de disponibilização de áreas para a produção, reforma agrária, 
regularização fundiária tem muita gente que tem terra mais não tem 
documento, o foco de toda a nossa política pública é a cidade” (EP5, 2017). 

 

Para Veiga (2002) as realidades rural e urbana devem ser compreendidas em 

sua particularidade, distinguindo, o rural do urbano pela intensidade do continnum 

existente.  

O Entrevistado 6 traz alusão aos impactos sociais da área urbana no 

ambiente rural: 
“Os impactos são vários, os serviços que não chegam com a mesma 
qualidade até a área rural, a educação, saúde, infraestrutura tem mais não é 
o suficiente, mobilidade. Os jovens que não permanecem em atividades, se 
iludem que a área urbana tem mais facilidade só que é ao contrário a área 
urbana é mais difícil para sobreviver, mais eles vêm e não tem o serviço a 
custo baixo que se teria na área rural. Existe uma pressão, uma competição 
por espaço em função da demanda do porto, existe uma pressão em pegar 
mais áreas” (EP 6, 2017). 
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Conforme Locatel (2013) as transformações no rural são identificadas através 

do avanço de residências com fins de moradia e atividades não agrícola, além dos 

fins de comércios e serviços voltados para uma infraestrutura portuária.  

A área para o crescimento urbano da cidade de Paranaguá, é a região da 

PR 407 e PR 508, a primeira já está em processo de expansão urbana e a segunda, 

através das falas dos entrevistados irá ocorrer por empreendimentos portuários pela 

Colônia Alexandra, preocupação presente nos discursos de EP8, EP 11 e EP 12 a 

seguir: 
“o município só tem pra crescer ao longo da 277 voltando ali PR407 e 
PR508, porque aqui o município já chegou na ponta já chegou na água, 
não tem mais pra onde crescer, então vai crescendo pra trás, a expansão 
urbana naquela área vai ficar forte, e é logico, com a pressão urbana indo 
pra estes lados, vem a questão de cunho social, vai aumentar a quantidade 
de pessoas usando está área, vai aumentar quantidade de veículos de 
grande porte, e empresas” (EP 8, 2017). 
 
“Paranaguá está crescendo e infelizmente é em direção aquela região, o 
trecho inicial da Estrada das Colônias, final da Bento Munhoz da Rocha e 
chega ali na Colônia São Luiz, é uma área que tem surgido mais casas de 
gente que está vindo morar más trabalha em Paranaguá. No trevo da 
PR508 em Santa Cruz já está loteado com muro. A estrada velha de 
Alexandra já virou só pátio de caminhão. A BR277 é o limite do Parque 
Nacional Saint-Hillaire/Lange. O que influencia muito é a Heringer, que 
causa um impacto tremendo no Parque e nas Comunidades” (EP 11, 2017). 
 
“Está num processo de urbanização ao longo da PR508, dali você vê a 
possibilidade dessa urbanização ter uma interferência de empreendimentos, 
desde minerários tem duas jazidas principais uma é de areia e saibro e 
outra é de brita (Serra da Prata). Então está vindo empresários um pouco 
diferentes do que se imaginava para a comunidade que poderia ser um 
turismo mais de base comunitária” (EP 12, 2017). 

 

Enquanto que o Entrevistado 10 relata que a expansão de empreendimentos 

ao longo da BR 277 é longe das Colônias: 
“Com a expansão urbana houve uma demanda do planejamento, de se for 
para conversar com a parte das industrias que querem se instalar na região, 
já ter uma previsão no zoneamento atual para a área industrial, longe das 
Colônias, e em área urbana na BR277” (EP 10, 2017).  

 

Para EP 4, em seu discurso, as áreas naturais protegidas estão segurando a 

expansão urbana, quando aponta que:  
“a disposição da cidade não está expandindo para a área rural ainda 
porque há a APA de Guaratuba e Floresta do Palmito, para o outro lado é 
área Portuária, a Alexandra pega mais, porém não tem expansão da 
mancha urbana de Paranaguá, para influenciar a produção e distribuição de 
produtos para a área urbana”. 
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No trabalho de Oliveira et al. (2013) relata-se que a expansão do urbano pode 

ocasionar na região rural a descaracterização da cultura local e do território. O 

discurso que melhor exemplifica o continnum rural e urbano, é de EP 5: 
 

“O Município é o urbano mais rural não tem como se separar então para se 
ter desenvolvimento na cidade e em todo o município tem que ter uma 
harmonia de desenvolvimento. E não só o rural que produz a comida e o 
urbano leva a fome, tem que ter harmonia” (EP 5, 2017). 

 

O apoio da Esfera Pública é realizado conforme as demandas locais, o que 

nem sempre acaba por atender todos os moradores das Colônias e os agricultores 

familiares. A percepção dos entrevistados sobre a influência das cidades na área 

urbana ou rural é sentida através do desenvolvimento que é implementado na região 

de Paranaguá, voltado para o crescimento econômico da cidade. Muito embora, na 

sociedade moderna o meio rural não é mais um espaço isolado do meio urbano. 

Wanderley (2000) coloca que cada vez mais o rural se insere, de modo diferenciado, 

e incorpora as influências urbanas.  

Conforme os discursos apresentados o entendimento por parte dos 

entrevistados sobre a relação entre a cidade e o campo no continnum entre eles, é 

explanado quando relatam que existe um crescimento portuário e avanço da 

urbanização nas regiões da Colônia Alexandra, na BR 277 e na PR 407 sendo o 

Parque Nacional Saint-Hillaire/Lange o limite para a expansão, sendo necessário um 

planejamento e ordenamento territorial integral. Outro lado que demonstra a relação 

é que a cidade é o grande mercado para a produção dos agricultores familiares, 

conforme os discursos, só ocorrerá um equilíbrio quando o urbano e mais o rural se 

tornarem um, na busca por um desenvolvimento sustentável. 

A próxima seção abordada os empreendimentos existentes, e os que serão 

instalados, na região, além de discorrer sobre as transformações territoriais, 

advindos deles, na visão da Esfera Pública. 
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4.1.3. A percepção da Esfera Pública sobre as perspectivas futuras de 

empreendimentos portuários e as transformações no rural 

Nesta seção será abordado as questões relacionadas aos empreendimentos27 

portuários e o eixo modal da BR 277, sancionado através do decreto estadual 

nº9886/201428, e potenciais empreendimentos, apresentados através dos discursos 

dos entrevistados que apontam as possíveis transformações que estes 

empreendimentos irão gerar no território.  

O entrevistado EP1 recordou de alguns dos empreendimentos, como a 

empresa Pedreira Serra da Prata, localizada entre a Colônia Pereira e a Maria Luiza, 

e o futuro Terminal Logístico (TLP) de Caminhões e de Contêineres:  
“a única coisa que deu muito emprego foi a Pedreira Serra da Prata, 
emprega 90% do pessoal aqui das Colônias. Na Palmeirinha, localidade do 
Morro Inglês, no km 1 tem um pessoal que quer ocupar para fazer pátio de 
containers, é um projeto grande” (EP1, 2017).  
 

Os entrevistados EP 11 e EP 12 destacam um empreendimento que se 

encontra em processo de regulamentação: 
Tem os dois pátios de caminhões a Green Logística e o TLP, mais não tem 
tido notícias, o Green Logística estava licenciado foi embargado que era ali 
na Taunay/ Morro Inglês, e o TLP o IAP revogou a licença e eles estavam 
fazendo EIA/RIMA, veio o Termo de Referência do IAP, não se sabe como 
está o estudo. A ferrovia corta os dois empreendimentos. 

 

O entrevistado 8 comenta a respeito de um empreendimento potencial:  
“Existe uma especulação para fazer um terminal logístico ali na PR508. 
Como está previsto na zona de desenvolvimento econômico, e o corredor 
de comércio e serviços aceita, pátio de caminhão, pátio de containers, 
serviços como posto de gasolina, pousada e hotel” (EP8, 2017).  
 

O EP4 fala de um empreendimento: “mais um pátio29 de caminhões que 

passa ali na Santa Cruz e Morro Inglês”.  

Conforme o documento do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE, 2012) 

as atividades portuárias de Paranaguá, tem exercido uma pressão sobre a cidade, 

por conta da circulação de veículos que não apresenta espaços para expansão das 

                                                             
27  Na região existe também os empreendimentos: Hotel Mata Atlântica, Parque Águas Claras, 
Pedreira Serra da Prata e a Heringer 
28 Este eixo modal é com fins de utilidade pública e interesse social e foi tratado no capítulo 4 
referente ao arcabouço legislativo atuante na região das Colônias. 
29 Este mais um pátio é porque na Estrada dos Colonos, conhecida popularmente como estrada 
velha, liga Paranaguá as Colônias, saindo de Alexandra, possui empreendimentos portuários e pátios 
de caminhões. 
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atividades (ITCG, 2016, p. 294). A ligação do ZEE e do TLP é comentado pelo 

entrevistado EP 10: 
No ZEE, dentro do que eles fizeram de proposta, tem um apoio para pátio 
de caminhões ou de contêineres, o uso permitia isso, aonde o 
zoneamento estadual mudou um pouco o plano municipal que teria que 
seguir agora na revisão do Plano Diretor o Zoneamento estadual, mais para 
o Municipal a PR 407 é residencial e o potencial industrial não está para cá, 
está pra BR277. Aqui na Alexandra já está previsto industrialização que aqui 
tem muita área de banhado e não é muito adequado para a ocupação. Ao 
longo da BR 277 perto do porto que está para avanço com o potencial para 
atender o porto de Paranaguá. Tem intenções dos proprietários do TLP, 
com os usos permitidos, mais eles têm que buscar os órgãos para entrar 
com o pedido.  

 

A implantação de um eixo modal em Paranaguá, com fins de utilidade 

pública e interesse social, consta no Decreto Estadual nº 9886/2014. A presença 

deste eixo modal foi explicitada pelo Entrevistado 11: 
O governo do estado decretou a 277 em eixo modal, não sabe o que está 
previsto pro eixo modal, o DER [departamento de estradas e rodagem do 
Paraná] apresentou a construção da ferrovia30 em audiência pública em 
Curitiba, trecho Lapa- Paranaguá que vem de Dourados pra cá, o viaduto 
que tem ali na frente da SAU [Postos de Serviços de Atendimentos aos 
Usuários] é a ferrovia, é um viaduto ferroviário, que vai passar perto do 
Parque [PNSHL], começou a ser construída nos anos 70, só que o Brasil 
quebrou e teve que se decidir qual ferrovia ia ser construída, se ia ser a 
ferrovia do Paraná que seria a do café ou a ferrovia do aço lá em Minas e 
Espírito Santo, não vai ser o mesmo traçado da década de 70, mais a 
travessia em cima da BR277 vai ser o mesmo, e ali sai um ramal que vai 
pra Pontal do Sul, se sair a Ferrovia vai ser tudo mexido ali na Santa Cruz 
vai ser um grande trevo de estradas, o estado vai bancar a ferrovia por 
Parceria público privada (EP11). 

A respeito destes empreendimentos e seus impactos, Furtado (1974) traz 

um elemento chave de compreensão do crescimento econômico enquanto uma 

acepção ao desenvolvimento, este, “simplesmente irrealizável, um mito” que na 

pratica implica em um modelo de progresso ecologicamente insustentável e 

socialmente perverso, por acarretar as transformações na sociedade humana e no 

meio natural. 

As transformações que os empreendimentos poderão ocasionar nos 

aspectos econômico, social, cultural e ambiental, focando na observação de “se” sair 

da esfera do planejamento para o concreto, obteve-se a perspectiva dos 

entrevistados da esfera pública de quais seriam estas modificações (benéficas ou 

maléficas) e os possíveis impactos (negativos ou positivos).  
                                                             
30 Esta ferrovia Lapa-Paranaguá foi tratada na dissertação: Conservação e grandes empreendimentos 
de infraestrutura no Litoral do Paraná. Curitiba, 2014. 
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No viés econômico, o entrevistado EP 10 aponta a perspectiva da cidade: 
“o empreendimento de Pátio de Caminhões talvez ajudasse no fluxo, os 
caminhões iriam ficar esperando para aguardar a vez de carregar o navio, 
acabaria tirando o caminhão de dentro da cidade, talvez ali na estrada se 
tivesse algum uso nesse sentido [pátio], mais a estrada não tem 
acostamento e teria muito movimento, então tem que ter cuidado com a 
estrutura da estrada. Tem área para se instalar mais a grande dificuldade é 
o licenciamento ambiental, se tem o equilíbrio de desenvolvimento 
econômico com oferta de emprego mais já tem uma área que estaria 
prevista a anos no plano diretor equilibrando esse uso talvez investindo um 
pouco mais ali poderia se trabalhar, abertura de ruas, acesso, porque não 
tem infraestrutura para receber industrias para lá no momento, até com 
medidas compensatórias, o empreendimento pode efetuar benfeitorias para 
a região” (EP10, 2017) 

 

O discurso do Entrevistado EP 12 indica que “ao longo da rodovia deveria se 

transformar numa rodovia com mais atrativos, como restaurantes ao longo da 

estrada e naturalmente ir aumentando os atrativos” (EP 12, 2017). 

O entrevistado EP10 coloca que “muda a paisagem dos agricultores, más 

não sei se seriam afetados, a questão de empregos não sei se seria para eles 

porque eles vivem de uma outra lógica e característica então traria emprego para o 

município”.  

Os discursos de EP4 e EP8 são a respeito dos aspectos ambientais: 
“Para a área rural vai trazer, corte de vegetação da floresta Mata Atlântica, é 
um, como vai haver um aumento de circulação de pessoas aí talvez a ideia 
já possa surgir em outras pessoas, para daí expansão daquela área. 
Mesmo que não seja logo a hora que entra um aqui em Paranaguá ou o 
primeiro empreendimento for instalado aí os outros vão meio que no 
embalo, e o impacto de volta na questão do licenciamento ambiental” (EP 4, 
2017). 
“Tem que regular para que essas atividades que não tem como evitar que 
venha, ela venha causando o menor impacto possível, mitigando o impacto 
tem que fazer de acordo com normas. Hoje em dia tem um lobby muito 
grande nessas empresas. Há uma ferrovia também e aí já vem a questão 
do porto de Pontal, eles têm a faixa de infraestrutura e na faixa está previsto 
está ferrovia, a ferrovia iria cortar justamente está área das colônias de 
Paranaguá. Então não é só o empreendimento particular tem 
empreendimento público também” (EP8, 2017). 
 

O entrevistado 6 traz em seu discurso a existência de um estudo à 

implantação de um empreendimento que não é agrícola, com os impactos 

econômico e ambiental:  
“Tem projetos ali do porto que prevê ampliação de outras áreas que pegaria 
a região de Santa Cruz, só que têm que passar por um processo de análise 
ambiental e licenciamento, já está sendo feito estudos, se concretizar a 
área agrícola vai se extinguir, exclui a produção de alimentos, e toda a área 
ambiental preservada por eles vai se extinguir se for acontecer” (EP6, 
2017). 
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Os órgãos públicos são os planejadores do território, conforme EP3, que 

ponderou as transformações para os agricultores familiares com enfoque social: 
“Vai trazer empregos, certo desenvolvimento mais vem todo um ônus junto 
que a gente sabe né, vai aumentar o fluxo de veículo pesado, a estrada vai 
sofrer com isso, vai ter poeira, vem junto marginalidade, então pros 
agricultores não é interessante, haja visto o que acontece com o outro 
lado já na área de Alexandra que está se tonando, ali já estava no 
zoneamento como área de interesse portuário, então ali era uma área que 
ia expandir pra isso mesmo, pra pátio de containers, e o que a gente 
percebe lá é um êxodo de quem estava criando, já sumiu dali, e ficou 
feio a região, empobreceu o visual da região. O das Colônias estão um 
pouco mais para dentro ali do Rio das Pedras mais provavelmente vai 
afetar também, pois não fica localizado, é todo um entorno que vai ser 
afetado” (EP3, 2017). 

O discurso de EP12 coloca o aspecto cultural: 
“A influência da rodovia BR277 que é o porto com as tentativas de abrir 
locais de estacionamentos então nos vemos nessa área ao longo da PR508 
uma transformação, principalmente desses agricultores familiares, com a 
possibilidade de começar a questão imobiliária com um desmembramento 
dessas propriedades em locais de chácaras menores” (EP12, 2017). 

 

Os diálogos apresentados, trataram sobre os empreendimentos portuários 

existentes e com potencial de instalação na região das Colônias, conforme Pecqueur 

(2005, p.1), o território seria o resultado de uma construção social através dos atores 

locais com os acontecimentos que influem nas transformações da paisagem. Desta 

forma, para Amartya Sen (2000), “os fins justificam os meios”, ou seja, o crescimento 

econômico seria um meio através das liberdades instrumentais de Sen (2000), para 

se alcançar um fim que seria um desenvolvimento equilibrado com a expansão das 

liberdades, porém sabe-se que no aspecto do Município de Paranaguá o meio 

utilizado é o portuário.  

A esfera pública observa o rural de Paranaguá nas perspectivas produtivas, 

paisagísticas, culturais e econômicas, trazendo os elementos centrais da análise do 

desenvolvimento que irão corroborar para que haja um ordenamento territorial de 

acordo com as características das Colônias. 

Segundo Santos (2004) o ordenamento territorial se daria através de um 

planejamento que se espacializa os usos do solo holisticamente para se promover 

um meio sistemático de procedimentos e com os instrumentos normativos realizar a 

governança territorial com decisões ou escolhas das melhores alternativas para o 

aproveitamento dos recursos naturais e a promoção de um desenvolvimento integral 
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em prol da sociedade. Torna-se relevante após apresentar os argumentos da Esfera 

Pública, tratar sobre o desenvolvimento na ótica dos agricultores familiares. 
 

4.2. A VISÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES SOBRE O RURAL DE 

PARANAGUÁ 

O rural é constituído por atores, como os agricultores familiares que segundo 

Brandemburg (2010), seriam os camponeses atuais, que com a interpretação deles 

sobre o território das Colônias auxilia na compreensão da reprodução 

socioambiental. O que nos traz os discursos dos entrevistados sobre o 

desenvolvimento local, como a importância, os usos do solo e os problemas 

enfrentados nas Colônias; o apoio recebido da Esfera Pública de Paranaguá e a 

organização dos agricultores; as falas relacionadas ao continnum rural e urbano e os 

empreendimentos portuários e suas influências na área rural de Paranaguá. 

No total foram entrevistados vinte e seis agricultores, destes, oito são do 

Morro Inglês, cinco da Maria Luiza, quatro da Quintilha, três do Santa Cruz, três de 

São Luiz, dois da Pereira e um da Alexandra. Para ilustrar a caracterização segue a 

Tabela 4. 
TABELA 4 –CARACTERIZAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES ENTREVISTADOS 

Continua 

AGRICULTORES 
FAMILIARES 

PAA/ 
PNAE APRUMPAR 

CONSELHOS 
(CMDR, 

CORDRAP, 
PNSHL) 

FEIRAS COLONIA OBSERVAÇÕES 

AG 1 SIM SIM NÃO SIM Santa Cruz Realizam as feiras com 
produtos diversificados 

AG2 SIM SIM NÃO SIM Morro Inglês Realizam as feiras com 
produtos diversificados 

AG3 NÃO SIM CMDR SIM São Luiz  
AG4 SIM SIM NÃO SIM São Luiz  

AG5* SIM SIM CMDR, 
PNSHL NÃO Santa Cruz  

AG6 NÃO NÃO PNSHL NÃO Quintilha 

Agricultura para consumo 
próprio, a renda vêm do 

empreendimento turístico, 
propriedade próxima aos 

limites do PNSHL 
AG7 SIM SIM NÃO SIM Alexandra  
AG8 SIM SIM PNSHL NÃO Morro Inglês  

AG9 NÃO NÃO CMDR, 
PNSHL NÃO Santa Cruz Agricultor realiza a venda 

na própria residência. 
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TABELA 4 –CARACTERIZAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES ENTREVISTADOS 
Conclusão 

AGRICULTORES 
FAMILIARES 

PAA/ 
PNAE APRUMPAR 

CONSELHOS 
(CMDR, 

CORDRAP, 
PNSHL) 

FEIRAS COLONIA OBSERVAÇÕES 

AG10 NÃO SIM CMDR SIM Maria Luiza  
AG11 NÃO SIM CMDR SIM Maria Luiza  

AG12 NÃO NÃO PNSHL SIM Pereira Escoa a produção 
somente nas feiras 

AG13 NÃO NÃO NÃO SIM Maria Luiza Escoa a produção 
somente nas feiras 

AG14 NÃO SIM NÃO SIM Quintilha 

Realiza a feira de 
sábado com apoio do 

transporte da 
Prefeitura. 

AG15 SIM SIM CMDR, PNSHL NÃO Morro Inglês 

Atua somente com o 
programa de aquisição 
de alimentos e possui 

renda alternativa. 
AG16 NÃO SIM NÃO SIM Morro Inglês  
AG17 SIM SIM NÃO SIM Quintilha  

AG18 SIM SIM NÃO SIM Quintilha Possui agroindústria de 
pães, queijo 

AG19 NÃO NÃO NÃO SIM Morro Inglês 
Participação aleatória 
das Feiras não sendo 

ativos 

AG20 NÃO NÃO NÃO SIM Morro Inglês 
Parcela da produção é 

vendida através de 
outros agricultores. 

AG21 NÃO NÃO NÃO SIM São Luiz 

Agroindústria de Sucos 
Naturais. Participam de 

todas as feiras de 
Paranaguá. 

AG22 SIM SIM PNSHL/ CMDR NÃO Morro Inglês Propriedade nos limites 
do PNSHL. 

AG23 SIM SIM PNSHL NÃO Morro Inglês Propriedade nos 
limites do PNSHL. 

AG24 NÃO NÃO NÃO SIM Pereira 
Escoa os produtos 

somente nas feiras de 
Paranaguá 

AG25 SIM SIM CMDR SIM Maria Luiza Feiras de Matinhos e 
Paranaguá 

AG26 NÃO SIM NÃO SIM Maria Luiza 

Possui agroindústria 
de  derivados de leite 

(picolés, sorvetes, 
queijo). 

Fonte: Elaboração com base nas entrevistas dos agricultores familiares. (Autores, 2017) 
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A participação no Conselho de Desenvolvimento Rural (CMDR) e no 

Conselho do Parque Nacional Saint-Hillaire/Lange, ambos consultivos, é em torno 

de 46% (12) que frequentam está instancia de discussão, inclusive, destes, 4 

participam de ambos, e 54% (14) não participam por falta de interesse, que 

corrobora, com o discurso de AG1 e AG2: “a gente não consegue uma união porque 

até para a associação é complicada, as vezes ficamos de mãos atadas”.  

As informações indicam que 73% (19) dos entrevistados participam das 

Feiras de Paranaguá, os demais 27% (7) realizam o escoamento da produção de 

outras formas, como AG15 que participa do Programa de Aquisição de Alimentos do 

Estado (PAA 31 ), e AG9 que por ter variedades de produtos orgânicos e ser 

conhecido entre os compradores coloca que “quem conhece meus produtos vem 

direto aqui buscar não preciso sair de casa”. 

A Associação dos Produtores Rurais do Município de Paranaguá 

(APRUMPAR) participam no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), outra 

perspectiva de renda aos produtores, com 69% (18) dos entrevistados membros da 

Associação e destes 46% (12) participam do PAA.  

Os que não participam do PAA mais são associados como AG3, AG16 e 

AG26, o não fazem porque a demanda é para as feiras, estes inclusive fazem parte 

das Feiras de Matinhos e Pontal do Paraná. O AG14 por dificuldades de produção e 

deter terreno pequeno não consegue suprir à quantidade necessária para o PAA 

somente para a Feira de Paranaguá, sendo auxiliado com o transporte da Prefeitura 

de Paranaguá para escoar a produção. 

Os agricultores AG10 e AG11 32  mencionam a complexidade da 

diferenciação da produção agrícola familiar e da produção em larga escala com uso 

de agrotóxicos, os quais seriam mais “viçosos 33 ” os alimentos disponíveis pela 

                                                             
31  O PAA é coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar do Ministério do 
Desenvolvimento Social com a finalidade de comprar alimentos da produção da agricultura familiar, 
destinados para merenda escolar pública e á pessoas em situação de insegurança alimentar e 
nutricional, promovendo o abastecimento alimentar, fortalecendo circuitos de comercialização locais e 
regionais, incentivando hábitos alimentares saudáveis. Desenvolvido em cinco modalidades 
diferentes: Doação Simultânea, Compra Direta, Apoio à Formação de Estoques; Incentivo à Produção 
e ao Consumo de Leite - PAA Leite e Compra Institucional. Participam os empreendimentos 
familiares rurais portadores de DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf (MDA, 2017). 
32 Os entrevistados que se encontram com a mesma fala é porque foram entrevistados juntos por 
serem da mesma família não registrando contrapontos diferentes um do outro. 
33  Fala dos entrevistados. Conforme a Lei nº11.326/2006 , 30% dos alimentos de produtividade 
agrícola familiar eram para ser comprados para a Merenda Escolar. 
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Central de Abastecimento do Paraná (CEASA), do que os produtos deles, por esta 

questão que não atuam com o PAA: 
“tem essa Associação que dizem que é pra entregar pra Escola só que 
ultimamente eles estão dando mais preferência pra quem traz produto do 
CEASA que é um produto bonito, viçoso, e da gente não é tão assim porque 
é familiar, não é orgânico, mais não tem veneno. Daí eles dão preferência 
pra outros e os produtos da gente vai ficando de lado ainda bem que tem a 
feira, a gente vende o que come” (AG10; AG11, 2017).  
 

Para Sabourin (2009) a vinculação mercantil não se orienta em função 

somente da remuneração de um capital, mais sim na sobrevivência da família pela 

construção/reprodução do patrimônio familiar no presente e no futuro, os resultados 

da produção seguem para o “autoconsumo, redistribuições interfamiliares, 

prestações recíprocas de sementes, alimentos e pequenos animais e, para a venda 

para diversos tipos de mercado” (SABOURIN, 2009 p.14).  O que nos leva a 

segunda seção, que irá observar a visão dos agricultores a respeito do território das 

Colônias e sua relação com o desenvolvimento. 

 

4.2.1. O território das Colônias na ótica dos Agricultores Familiares 

Conforme Wanderley (2000), o aspecto cultural, seria a compreensão das 

especificidades e das representações do espaço rural, enquanto um “lugar onde se 

vive”, com particularidades do modo de vida e de referência identitária. As falas dos 

agricultores AG12, AG13, AG17 e AG18 explanam este aspecto: 
“É muito boa, vejo tudo ali de bom” (AG12; AG13, 2017). 
“Sempre fui agricultor, achei aqui e troquei Curitiba por aqui que é muito 
melhor do que lá” (AG17,2017). 
“Vivemos dali, e a questão produtiva e cultural são o importante” (AG18, 
2017). 

 

O modo de vida reflete o cultural, esta questão aparece em AG5: “É um 

lugar bom, é muito tranquilo, é um lugar sossegado que você pode ter as coisas que 

o pessoal não rouba você tem uma segurança, você planta e colhe o que vai comer, 

é importante”.  Os AG10 e AG11 também abordam a importância de se ter a 

liberdade produtiva para sustentar a família, atributo do modo de vida rural: “nós 

mesmos que produzimos, somos patrão da gente, corremos atrás das coisas, para 

quem já morou na cidade ter o seu cantinho, sua tranquilidade, o espaço grande, a 

questão da natureza, tem tudo isso ali”. 
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A importância e o significado da região das Colônias para os entrevistados na 

forma de viver, característica da dimensão cultural, aparece em AG4 e AG15:  
“Foi ali que me achei, vim de um lugar difícil, cheguei ali comecei a 
trabalhar e conseguimos chegar aonde a gente chegou, criei meus filhos 
ali mesmo, estudaram ali, e fomos vivendo ali. Sou apaixonada pelas 
Colônias, é mais tranquilo mais sossegado” (AG4, 2017). 
“A nossa região rural, é muito importante, de qualidade de vida, os 
passeios que pode fazer, a natureza, e na parte econômica que fornece os 
alimentos para a cidade, apesar de ser agricultura pequena, mais ainda 
tem a associação de produtores tem a feira que leva os produtos para lá 
que são mais frescos ” (AG15,2017). 

 

Conforme o ecodesenvolvimento de Sachs (1986, p.181-183) a “valorização 

das raízes endógenas e continuidade cultural” está presente no modo de vida de 

AG7 e AG9: 
“O forte é a hortaliça, não tenho ideia de que de produzir mais outras coisas 
por aqui não tem campo para você plantar bastante nem terra para produzir 
soja, milho, feijão em abundancia não dá aqui, daí tem que trabalhar só 
com a família porque é pouquinha terra” (AG7, 2017). 
“A nossa produção é pensando na subsistência, pensando família, lógico 
que sobrou vai para o pessoal aí, passa tudo para eles, e isso vai para a 
fera, vai para a merenda escolar, é produto 100% orgânico, entra tudo 
embolado na merenda escolar porque não separa” (AG9, 2017). 

 

De acordo com Schneider (2006), a família do “universo rural” é pluriativa e 

se dedica ao exercício de variadas atividades econômicas e produtivas não somente 

as ligadas à agricultura, más também passam a se dedicar a atividades não 

agrícolas, praticadas dentro ou fora das propriedades, como por exemplo, o turismo 

ecológico, com atrativos naturais, restaurantes, pesque pagues, entre outros. 

A concepção social conforme Sen (2000) expressa-se nas liberdades 

instrumentais através das oportunidades sociais, nos traz o discurso de AG9: “Hoje 

está melhor, já teve bem ruim, hoje temos assistência do governo, vem trazendo 

benefícios, somos bem informados tentando sempre orientar os desinformados”.  

As infraestruturas locais, como luz, água, internet, escolas, locomoção e 

saúde, estão expressas nos discursos de AG1, AG19 e AG20: 
“Só tem benefício, desde moradia, de qualidade de vida tudo que você pode 
imaginar, porque temos o mesmo conforto de quem está na cidade, temos 
internet, temos quase tudo” (AG1, 2017). 
“Para nós está bom, tem a Copel que auxilia bastante com a luz e tem uma 
qualidade de vida” (AG19; AG20, 2017). 
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Os entrevistados AG12 e AG13 apontam que “tudo lá é bom, tem dentista, 

tem médico, tem escola, tem ônibus escolar que leva pra Paranaguá depois da 5º 

série”.  

Sen também aponta para as facilidades econômicas correspondentes “as 

oportunidades que os indivíduos têm para utilizar recursos com propósitos de 

consumo, produção ou troca”, elucidado por AG2, AG7, AG24 e AG26: 
“Não sustenta todo mundo, mas uma boa parte a agricultura mantém” (AG2, 
2017). 
“Tudo que é fresco é coisa boa, de verdura, de tubérculos, que a turma faz 
nas cozinhas vai para a cidade, para a feira, para todo lado, que ajuda o 
município. Quem vai na feira compra uma verdura fresquinha sem 
agrotóxicos, sabe que está comendo produto de primeira” (AG7, 2017). 
“A agricultura” (AG24, 2017). 
“É a produção, a parte comercial para a demanda para as feiras” (AG26, 
2017). 

Os discursos voltados para esta variável econômica perpassam também na 

importância da atividade produtiva no modo de vida dos entrevistados, como colocou 

AG3, AG6, AG14, AG16 e AG21: 
“Na parte da agricultura é importante para não acabar porque hoje tudo vira 
área industrial, e a agricultura é importante principalmente para os filhos 
continuarem na agricultura” (AG3,2017).  
“Do jeito que está agora é mais para turismo, porque lavoura ninguém pode, 
pé de serra não pode plantar mais porque o Parque, queria que o Município 
olhasse melhor aqui para o turismo que é o que a gente faz (AG6, 2017). 
“Quem mora na terra já é bom, nos plantamos, aqui não tem quem produz 
verduras, só quem tem estufa, nós produzimos couve, cebolinha essas 
coisas, cheiro verde, a farinha se tenho a mandioca eu vendo mais dou para 
alguém fazer a farinha” (AG14,2017). 
“Se acabar a agricultura familiar o pessoal vai ficar sem renda, tem que ter é 
essencial, passando de geração para geração, até porque a freguesia do 
centro da cidade da preferência para esses tipos de produtos” (AG16,2017). 
“É um meio de fazer agricultura para a cidade, no sentido de alimentação. É 
importante o cultural, não pode deixar, o que acontece muito é que as 
famílias estão saindo do rural para ir para a cidade” (AG21, 2017). 

A questão ambiental é outro tópico de interesse que retrata como os 

entrevistados visualizam o Universo Rural, o AG 22 e AG25 trata isso: 
“A importância é o de cuidar da natureza, que nós estamos lá mais para 
cuidar, quando fomos para lá se escutava tiro, tinha medo quando ia mais 
para cima aonde plantamos, antes tinha caçador, tinha palmiteiro, de vez 
em quando tem porque tem armadilha de bicho, e pegava e arrancava tudo, 
tirava tudo, antes se via pegada dos veadinhos agora não se vê mais” 
(AG22, 2017). 
“É tudo de importante na Colônia, além de nós tem a parte da natureza, 
ainda temos a preservação de onde sai a agua que abastece Paranaguá e 
até Pontal. No setor econômico a produção de alimento de qualidade, um 
dos grandes problemas para o futuro, é que tem que fazer as pessoas 
permanecerem no campo, se não vai ser um problema grave para a 
aquisição de alimentos” (AG25, 2017). 



76 
 

Por ser uma região permeada pela proteção ambiental com paisagens de 

beleza cênica, Unidade de Conservação (PNSHL) e áreas de proteção de 

mananciais, mencionados em AG16 e AG24, bem como aqueles que exercem o 

turismo, o ecoturismo e o lazer como apontado por AG19 e AG23: 
“Não é tão grande porque não tem espaço para investir, a questão ambiental 
é complicada é tudo limitado, tem terreno que você não pode desmatar onde 
está limpo está, onde não está você não mexe mais por motivos de 
preservação. É meio limitado não tem para onde expandir, até porque tem 
essa área do Parque, e tudo ajuda, tem muito rio, tem que proteger então não 
tem como expandir, mais acho que dá para sobreviver, a agricultura familiar é 
o suficiente mais não dá para se expandir” (AG16,2017). 
“O turismo ali (Pereira) é difícil, porque a maioria é só morador, não tem 
condição, o que poderia ter um turismo bom está em cima do Parque e eles 
não deixam mais fazer nada lá, só posso tirar o que já tem da minha 
plantação de banana e tem que preservar o que tem lá” (AG24, 2017). 
“O pessoal de turismo são os bicicleteiros que passam aqui que é liberado” 
(AG19,2017). 
“O turismo mesmo mais se fosse bom que não destruíssem, não degradarem 
seria bom, mais é sonho não se sabe se daria certo” (AG23,2017). 

 

O zelar pela natureza é uma característica do desenvolvimento integral de 

Sachs (1995, 2007) com os princípios da solidariedade diacrônica com as gerações 

futuras. Os entrevistados AG8 e AG23 explicitam isso: 
“Para nós que já estamos acostumados é maravilhoso cuidamos muito para 
isso, temos até uma trilha que vai dá na Serra lá em cima, agente trilho isso 
sabe, só que muito movimento de gente eles ficam fazendo dano na mata, 
então não deixamos, até proibimos, cuidamos muito dessa área” (AG8, 
2017). 
“O caçador e o palmiteiro destrói tudo, hoje não tem, mais as vezes tem uns 
tiros de longe mais não como antes, que tem muito morador novo que 
chega e gosta de caçar, chegam para destruir mesmo. Nós estamos lá para 
cuidar e o IBAMA (ICMBio) não entende isso daí, se a gente sair de lá vai 
acabar porque não terá quem cuidar, palmito nós temos palmito lá que as 
vezes ficamos tristes que destroem tudo, o rio, a mata” (AG23, 2017). 

 

O território é planejado de acordo com o potencial das regiões para 

exercerem os usos correspondentes as demandas locais e se estendem aos 

aspectos culturais, políticos, sociais, econômicos e ambientais, estes, base para o 

desenvolvimento. Conforme o Plano Diretor de Paranaguá (Lei nº 60,61 e 62 /2007) 

no Art. 29º se evidencia a necessidade de um planejamento e o controle do uso do 

solo com atividades econômicas condizentes com as características naturais. 

Os apontamentos dos entrevistados da região das Colônias quanto ao uso 

econômico caracterizar-se-á enquanto usos atuais e possíveis, como destaca AG3, 

AG4, AG6, AG12, AG13, AG17 e AG18: 
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“O que falta é o turismo rural, tem as cachoeiras que poderiam ser 
exploradas mais para vender os produtos também” (AG3, 2017). 
“O turismo com o tempo vai, é um potencial” (AG4, 2017). 
“O potencial é o turismo” (AG6, 2017). 
“Turismo” (AG12; AG13, 2017) 
“Tem bastante melhoras para o turismo” (AG17, 2017). 
“O turismo ali (Quintilha) é muito bom. São poucos produtores rurais que 
tem ali, tem muita gente que vive do turismo ali” (AG18,2017). 

O uso para o turismo é uma vertente realçada acima e o uso agrícola 

evidencia-se nos discursos dos agricultores a seguir: 
“Tem muitas regiões que não são e não podem ser mecanizadas é pequena 
a mobilização, na área de turismo é muito bom, tem as trilhas, tem os 
estudos com o Parque que está começando a se formar as limitações que 
ainda não estão adequadas a realidade nossa aqui, deve ter alguma 
mudança ainda neste caso” (AG15, 2017). 
“Vivemos mesmo é da banana” (AG20,2017). 
“O turismo ainda está muito no começo, deveria ter uma estrutura melhor 
para atender o público, a parte da agricultura mesmo poderia ter novos 
meios, novas qualidades de produtos, mais diversidade de agricultura, é 
mais focado em arroz, cana, milho, hortaliças, mais os habituais” (AG21, 
2017). 
 “Produção nossa mesmo lá é a pupunha, a banana, a mandioca” 
(AG22,2017). 
“Ter um uso maior para o crescimento da produção” (AG26,2017). 

 

Na visão de AG25 o uso seria o aumento da produção, porém, como 

apontado pelo agricultor, esbarra na dificuldade da venda dos produtos em 

mercados maiores: 
“Tem o potencial de produzir mais, más ainda encontra dificuldades de 
vender o produto, não sei os produtos que vem de fora que parece que eles 
têm um preço menor, que não custa o que se produz. Os consumidores 
deveriam valorizar mais nas feirinhas, a praticidade do mercado acaba 
pesando. Para quem produz para estar no mercado com toda a despesa de 
transporte e produção não bate com o preço que se vende. Falta a 
conscientização para valorizar os alimentos naturais e orgânicos, que se 
produz com qualidade” (AG25, 2017). 

 

Nas falas de AG20 e AG25 o escoamento da produção é o principal tópico 

destacado, para o primeiro o escoamento é dentro do Morro Inglês, “vivo da roça 

vivo de banana, vendia na Vila Guarani, mais agora vem buscar aqui comércio é por 

aqui mesmo no Morro Inglês, não faço feiras é complicado a estrada”. Para o 

segundo é o alcance que a produção poderia ter, “a comercialização é o principal, se 

você produz pouco não compensa entregar, porque acaba tendo despesas de 

transporte, locomoção, para ter uma competição, não consegue competi com o 

mercado”.  
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No enfoque de AG8, AG14, AG16 e AG26 se relaciona ao “modo de fazer” a 

agricultura e as dificuldades e problemas entrelaçados, segue as falas: 
“Agora no momento agente não acha quase dificuldade, eu consegui por 
intermédio do PRONAF quase tudo o que queria, estou contente com o 
trabalho tem gente que reclama eu se pudesse faria de novo. A estrada é 
normal estragar com a chuva daqui apouco arruma de novo e fica bom de 
novo” (AG8, 2017). 
“O que podemos fazer fazemos, só não temos o maquinário para fazer a 
terra, isso gasta uma grana, a administração não ajuda ninguém, o que tira 
da feira não dá para pagar. Temos dificuldade de água, a água do rio não 
sobe direito” (AG14,2017). 
“A questão do herbicida que é proibido só sai para a banana ou cana, quem 
sabe usa esses produtos não vai passar mais. Daí tem que ter consciência, 
isso atrapalha um pouco porque só na enxada você não vence, deveria ter 
uma fiscalização para ver se está fazendo certo, ou ensinar tem gente que 
não sabe que pode fazer mal e vai lá e passa” (AG16, 2017). 
“A falta de apoio técnico e de mão de obra, até que tem uma infraestrutura 
razoável” (AG26,2017). 

 

O acesso as estradas é um fator que influi no escoamento da produção e na 

locomoção dos agricultores, como AG5, AG21, AG23 e AG24: 
“As estradas estão péssimas, difícil para arrumar, inclusive no final desta 
estrada (Santa Cruz) tem gente morando que desde a época da enchente 
não foram arrumar lá. Quando chove o pessoal fica preso não tem como 
sair, caiu e desbarrancou e não tem como passar, desde 2011 não foram 
arrumar ainda” (AG5,2017). 
“A estrada que deveria ter um planejamento melhor, ainda está tendo a 
dificuldade de acesso à informação para os produtores rurais com uma 
conscientização melhor com o uso de produtos pela questão ambiental” 
(AG21, 2017). 
“Pede ajuda para a Prefeitura para fazer a estrada que quando chove 
ninguém sobe para lá, é até bom que não vá ninguém porque a maior parte 
vai lá para perturbar mesmo” (AG23, 2017). 
“A estrada, tendo estrada boa o resto se resolve” (AG24, 2017). 

 

Quando tem tempestades, piora as condições de acesso e ocorre 

alagamentos nas regiões próximas aos rios que circundam as Colônias, mencionado 

nas falas de AG3, AG9 e AG19 a seguir: 
“O maior problema nosso é as estradas quando chove fica precária. E o 
ônibus nosso aqui, se você não tiver carro os horários desse ônibus que vai 
das Colônias pra Paranaguá é pouco tinha que ter mais horários” (AG3, 
2017). 
“O que vem se arrastando desde 2011 é o alagamento que temos na 
estrada, o Rio quando chove muda de curso e passa pela estrada, em 2011 
veio o Instituto das Aguas e fez uma dragagem até um certo ponto, como 
não teve continuidade o Rio mudou de curso o nível alto mudou de curso, e 
todo o ano choveu 60/50 milímetros já fica um metro em baixo da água e 
não tem saída, não tem como passar fica totalmente travado. O Instituto 
quer vir o governo não manda a verba, o prefeito deu sinal verde fazendo 
licitação e estão enrolando, tem 800 metros de rio para terminar de dragar 
que isso demoraria 2 ou 3 dias de serviço e tem a burocracia” (AG9, 2017). 
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“Tem enchente ali (Morro Inglês) aonde se passa que tem uma pontezinha 
que não dá para passar em dia de chuva, a estrada até que tem um 
cascalho” (AG19, 2017). 

 

Umas das dificuldades apontadas são as entrelaçadas a conservação, 

exposto por AG7:  
“O principal problema mesmo é o negócio da floresta que você não pode 
fazer nada mais, você tem 20 alqueires de terra e está plantando em 2 
porque não pode plantar em mais que aquela área, não pode mais 
desmatar eles não deixam mais você fazer nada” 

E os entrevistados AG2, AG18 e AG22, discorreram da funcionalidade da 

legislação ambiental, bem como a preocupação por parte dos órgãos de fiscalização 

para com a conservação da natureza, segue os relatos: 
“O IAP podia apoiar de uma forma bem diferente, quando você precisa tirar 
uma árvore seca, uma árvore que está no chão você vai pedir autorização 
para você se sair por dentro da lei, você não consegue é muita burocracia. 
A lei funciona para aqueles que precisam da área da agricultura, 
porque quem tem mais recurso conseguem fazer, não precisa nem 
pedir autorização, que não interferem” (AG2, 2017). 
“O que atrapalha um pouco é o IBAMA está sempre muito ali por causa do 
Norte que desmataram tudo nós é que estamos pagando, não pode fazer 
nada que leva multa, não podemos cercar nossa cachoeira para não 
sujarem, não ajuda e atrapalha mais ainda. A prefeitura e o IBAMA são os 
espinhos nossos, a estrada não tem tem carrero, agente que tem máquina 
vai arrumando, a prefeitura não ajuda em nada” (AG18,2017). 
“O IBAMA fica proibindo, multando, já multaram a gente sem motivo 
nenhum, corremos atrás de advogados e no fim deu multa tivemos que 
pagar todo mês um pouco e cobraram sem falar o porquê. Depois de muito 
tempo tiraram os juros e a correção da multa que diminui o valor e pagamos 
para ficar livre disso” (AG22, 2017). 

 

As ações dos órgãos públicos ou a falta delas, geram dificuldades para os 

agricultores, conforme as falas de AG11, AG15 e AG17: 
“A Emater não é tão atuante com a gente, temos estufas e as vezes 
pedimos algumas coisas eles mal chegam lá, nem dá assistência e então 
temos que nos virar como pode, porque aqui, pode ver que tudo mundo 
reclama que não tem assistência nenhuma” (AG11, 2017). 
“Dificuldades de investimento por parte do município que é precário, 
investimento em estrada mecanização, tem as dificuldades ambientais que 
é uma área de proteção e preservação ambiental que é difícil de trabalhar e 
a dificuldade de mão de obra que é muito caro devido a região ser uma 
região portuária muitos saíram da área rural para ir trabalhar no porto” 
(AG15,2017). 
“Não tem muito apoio, um agrônomo para orientar agente, tem o pessoal da 
EMATER mais eles não dão muita atenção, deveriam dar mais, orientar 
mais agente com problemas de doenças das plantas, essas coisas, que fica 
difícil hoje em dia” (AG17, 2017). 
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A política se apresenta também, nos discursos dos entrevistados, quando se 

trata das eleições e da visão portuária dos órgãos públicos de Paranaguá, como 

explanado por AG1 e AG6 a seguir:  
“Em matéria de estrada é bem precário, uma vez foi falado para o prefeito 
da cidade e ele disse que a Colônia não dá voto na eleição” (AG1, 2017). 
“O problema de Paranaguá é que a visão é só porto. A maioria aqui que 
enfrentava a lavoura era os mais velhos e os filhos que estavam ainda em 
poder dos pais, aí depois foram pegando serviços e foram saindo, ficou os 
velhos e os filhos foram tudo para a cidade. Concordo com a preservação 
meu pai sempre me ensinou não derrube em beira de rio, mais o cara 
precisa de uma chance de tirar da terra a sobrevivência porque ele não 
sabe fazer fora isso, tem que unir as duas coisas a preservação e a 
agricultura” (AG6, 2017). 

 

Conforme os discursos apresentados pelos agricultores familiares a 

importância das Colônias é vista por ser um lugar tranquilo e sossegado, onde se 

pode desfrutar dos benefícios da natureza gerando uma qualidade de vida com um 

conforto da cidade, com a infraestrutura de estradas, água (nem todos), luz e 

internet (poucos), além de através da agricultura familiar orgânica abastecer a 

cidade com alimentos de qualidade.  

Os agricultores trouxeram também a questão do cuidar da natureza e zelar 

para que ela se mantenha conservada e preservada, destaca-se a importância, 

citada nas falas, dos mananciais presentes na localidade que abastecem o 

Município de Paranaguá.  

Pelas questões ambientais os agricultores colocaram que existe um 

potencial para o turismo rural e para o aumento da produtividade, porém esbarra em 

algumas dificuldades, como, as estradas em condições precárias, os alagamentos 

recorrentes com chuvas fortes, a falta de atuação dos órgãos públicos, a falta de 

técnicos especializados para auxiliar a aumentar a diversidade de produtos na 

agricultura e os locais de escoamento além das feiras.  

Com estes discursos apresentados na primeira seção, observa-se que a 

agricultura familiar detém, conforme Schneider (2006) a busca por elementos que 

gerarão a “reprodução familiar”, mantendo, segundo Sabourin (2009), a relação de 

autonomia da agricultura no plano material mais também no simbólico com as 

estruturas de reciprocidade, relações com a natureza, enfim o rural enquanto um 

meio de existência socioambiental e sociocultural. Essa reprodução social, 

econômica, cultural, política, ambiental e simbólica é a forma que estes se 
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relacionam com o ambiente e o território em que estão inseridos, o que nos traz a 

próxima seção que tratará da organização coletiva dos agricultores e se existe um 

apoio por parte dos órgãos públicos. 

 

4.2.2. Organização Coletiva dos agricultores familiares e a esfera pública  

Partindo da organização social, nas Colônias existe a APRUMPAR que trata do 

escoamento da produção para programas governamentais e a compra e venda, 

acessível, de insumos agrícolas aos produtores; a Associação das Águas que cuida 

do abastecimento de água nas Colônias Maria Luiza, Pereira e Quintilha; e a 

Associação de Moradores do Morro Inglês. Estes foram as organizações presentes 

nas falas dos Agricultores, como por exemplo, AG16 e AG25: 
“Tem um presidente de cada bairro, quando tem um projeto ele que informa 
agente sobre, todas as Colônias têm um representante, e aí tem a 
Associação na Maria Luiza, lá eles estão querendo montar uma cooperativa 
para comercializar melhor o produto, mais está difícil de concretizar, porque 
aqui a maioria é pequeno produtor e uma cooperativa vai ter despesas e 
custos, seria bom mais muitos não vão ter condição de arcar com as 
despesas. Na associação a maioria depende deles que é por causa dos 
projetos que eles administram para a entrega” (AG16,2017).  
“O pessoal se virá, vende pela Associação, para a merenda, nas feiras, 
alguns vendem para Mercados. A única entidade legalizada é a Associação 
para se fazer alguma coisa. Incentiva e apoia na compra de implementos, 
insumo, semente, ração, as entregas para a merenda escolar são através 
da Associação toda a parte de logística, de entrega essas partes, e também 
perante os órgãos públicos defende os interesses na medida do possível 
para agilizar alguma coisa” (AG25, 2017). 

 

Conforme Queiroz (2009) o hábito de atividades coletivas detém o 

estreitamento dos laços comunitários, a cooperação seria um dos elementos, que se 

existisse nas Colônias auxiliariam a comunidade, como AG2, AG5, AG6, AG7 e 

AG18 apontaram: 
“Na verdade, não conseguimos uma união porque até para a associação é 
complicada, as vezes a gente fica de mãos atadas” (AG2, 2017). 
 
“Entre nós não temos união, porque a maior parte faz parte da Associação 
lá dá Maria Luiza, em termos de maquinário é mais para lá, pelo fato da 
distância ficamos mais isolados, ajuda com a compra das rações, etc. 
Quando tem união é porque as vezes acontece da EMATER fazer reunião 
que o pessoal até comparece uma, duas vezes, na terceira se não 
aconteceu nada ninguém vai mais, muito papo e pouca atitude” (AG5, 
2017). 
 
“A cooperação aqui é difícil, já fui muitas vezes da associação e conselhos e 
sindicato, mais não são unidos não adianta, cada um é individual, cada um 
tem o seu maquinário, quando não pode pega emprestado com a prefeitura. 
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Tentar reunir, mais não vão ir escutar conversa fiada e perder tempo. Uma 
associação bem unidade é bonita tem uma força enorme mais fazem 
reunião se veem vantagem vão se não nem vão” (AG6, 2017). 
 
“Agente faz as reuniões e vem todos os sócios, se precisa, se não vêm os 
sócios que precisa, que tem os sócios da Associação e tem os que são só 
que fazem parte da Merenda Escolar, que não é todos os sócios que 
entrega a Merenda, são 40 só que entregam. Tem aquela caminhada que já 
está no calendário, tem as cozinhas mais isso ainda vai precisar madurar 
para ter apoio da Prefeitura. Tudo é por intermédio da Associação para a 
caminhada que vamos atrás da Prefeitura, Emater, Parque” (AG7, 2017). 
 
“A associação faz mais pra Maria Luiza não tem muito apoio para as outras, 
aqui na Quintilha cada um faz o seu. Um por todos e nenhum por todos. 
Cada um vai levando do jeito que dá” (AG18,2017). 

 

Os relatos de AG15, AG17, AG21, AG22 e AG23, mostram algumas 

iniciativas de cooperação entre os agricultores: 
“Tem a associação dos produtores e tem a associação dos moradores do 
Morro Inglês que nos unimos quando precisa. A principal demanda é o 
abastecimento de agua que a associação que cuida, e tem a parte social se 
alguém tiver precisando de alguma coisa agente se une pra ajudar” (AG15, 
2017). 
 
“Só através da associação, deveria ter uma cooperativa também que não 
tem” (AG17, 2017). 
 
“Se organizamos com a Associação, mais já foi melhor a atuação, antes era 
bem mais acessível hoje o custo quase nem compensa, Tem pouca coisa 
de ações” (AG21, 2017). 
 
“Tem de vez em quando uma reunião dos moradores do Morro Inglês para 
discutir sobre assuntos da Comunidade, sobre a agua, da escola, de 
festinha, ajuda que tem ali, porém ultimamente não está tendo, porque tem 
que arrumar presidente, tesoureiro mais ninguém quer se envolver, as 
festinhas é o único jeito de se reunir na festa de Santo Expedito da 
Igrejinha, porém é muito caro para fazer a festa, a maior parte das pessoas 
que moram aqui é adventista que não fica unido por causa disso” (AG22; 
AG23, 2017). 

 

O discurso de AG8 mostra a união dos agricultores para escoar a produção:  

“Os produtores aqui (Morro Inglês) são unidos, se eu não tenho o outro leva 
o meu, um leva do outro sem problemas, estão pensando em até fazer uma 
cooperativa, é só através da associação. No Morro Inglês tem a associação 
do bairro dos moradores que estão querendo reativar de novo até é a 
EMATER que está tentando reativar, só fui pra Maria Luiza porque lá deu 
emprego para a gente, é bom que aqui tenha junto com a EMATER para a 
gente conseguir reativar a nossa”. 
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A relação dos agricultores familiares com a Esfera Pública, através da política, 

surge da necessidade de promover ações locais, de acordo com AG9, AG11, AG19 

e AG20: 
“A um tempo atrás tinha uma união, porém fomos abandonados pelo 
governo e isso desestruturou tudo o que já estava encaminhado, foi 
desestimulando e desencadeou um desanimo total e praticamente zerou 
ninguém produzia mais nada. Aí com o tempo agora parece que começou a 
acordar os produtores que estavam produzindo e agora temos um técnico 
da Emater pra Santa Cruz que trouxe um animo muito grande, hoje a 
Colônia já está bem desenvolvida está melhorando bastante” (AG9, 2017). 
 
“A associação lá é o presidente, é o vice, é os que estão mais tempo, é que 
nem político, como agente sempre se virou sozinho sempre trabalhou em 
sítio agente se vira” (AG11,2017). 
 
“Sim temos os colegas da gente, vereadores, quando a agua quer afogar 
agente eles dão uma força, os moradores aqui são unidos tenta ajudar os 
outros. Conselho (CMDR) está bem ativo com a participação dos 
moradores” (AG19; AG20, 2017). 

 

Em concordância com Sabourin (2009), o processo de diálogo e de 

coordenação resultante do reconhecimento público dos dispositivos coletivos dos 

agricultores gera uma modificação econômica e produtiva. 

As políticas públicas de auxílio para o escoamento da produção dos 

agricultores familiares é uma vertente destacada nas falas dos agricultores como 

AG1, AG4 e AG 14: 
“O que nós temos é o programa do governo o PAA, e o PNAE. Mesmo 
nesses programas que é municipal, federal que tem uma lei municipal tem 
uma lei federal a respeito dessa compra direta dos agricultores, e mesmo 
tendo isso daí a gente não tem apoio deles. Na verdade, os agricultores têm 
que se informar tem que correr atrás de tudo não existe facilidade” (AG1, 
2017). 
 
“Através da Associação, para entregar da merenda escolar, do PAA, do 
município e Estado com bastante demanda. É forte, ajuda bastante a escoar 
a produção, mais sou mais da feira com bolo, tortas e as entregas da 
Merenda Escolar” (AG4, 2017). 
 
“É só o PAA, eu fazia mais agora não teve esse ano 2017, teve o PNAE 
para a escola que é só para quem faz e eu não tenho não tive venda porque 
era para quem faz pão, bolo, essas coisas” (AG14,2017). 

 

Observa-se que a união influencia, de um certo modo, o aspecto econômico 

e produtivo, como colocado por AG10: “Não tem, não uni forças, você acha que um 

produtor pequeno vai ter força contra o mercado que é uma rede, não tem como” e 
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AG12, AG13: “Nós somos autônomos só nós mesmo, nós viramos sozinhos, só 

quando precisa de uma máquina a prefeitura sede”.  

Trata-se, conforme Wanderley (2009), de um rural socialmente reorganizado 

que apresenta uma continuidade de uma vida fundamentada em uma combinação 

de fatores socioeconômicos e históricos culturais, reunidos em um mesmo território. 

O apoio da Esfera Pública seria uma forma de colaboração para as atividades 

produtivas dos agricultores familiares, bem como a promoção do desenvolvimento. 

O que nos traz que dos 26 entrevistados 46% (12) alegaram não ter apoio ou 

alguma ação por parte dos órgãos públicos de Paranaguá, como por exemplo, o 

apoio técnico para melhorar a produção, o auxilio no escoamento dos produtos 

(além das feiras), entre outros argumentos apresentados pelos agricultores. 

Destaca-se alguns destes, como AG6, AG24 e AG25: 
“Tenho que pagar gente para arrumar aqui a estrada que é bem difícil, a 
administração é fraca. Tem pouco incentivo para o turismo veja a estrada 
como é difícil o acesso da Quintilha, cada vez está piorando” (AG6,2017) 
“Não tem apoio da Prefeitura, quase nada da EMATER para produção. Tem 
a estrada que vai até a minha casa na Pereira e pertence a prefeitura que 
não ajudam, do asfalto para baixo é Pontal do Paraná do asfalto para cima 
é Paranaguá” (AG24, 2017). 
 
“Ultimamente pouco, a gente tinha começado a participar da Merenda 
Escolar, mas não cumprem, 30% tem que ser de agricultor familiar, mas o 
município não cumpre, entregamos para o Estado, para o Município já faz 5 
anos que não pega com a gente, troca a gestão más não pegam. Deveriam 
cumprir a lei dos 30% para o PAA, e dar oportunidades para os que querem 
trabalhar com a agricultura” (AG25, 2017). 

Dos 26 agricultores 54% (14) relataram ter um apoio ou da Secretaria de 

Agricultura (2), ou da Emater (6), ou de ambos (6). Segue alguns argumentos: 
“A Secretaria da Agricultura sempre está ajudando bastante, principalmente 
os mais fraquinhos que não tem condição de vender no mercado, eles 
próprios buscam a família para ir fazer a feira eles mesmo que dão o 
transporte” (AG7,2017). 

“A EMATER dá uma ajuda de vez em quando tem reunião para aprender a 
lidar com as culturas, vão fazer passeios para conhecer outros tipos e 
formas de produzir. A prefeitura não ajuda em nada, nem querem saber” 
(AG22; AG23, 2017). 

“Tem apoio da Prefeitura, a EMATER é a mais atuante ali. Não temos 
dificuldades com o plantio, tem demanda, produzimos os orgânicos, a feira 
ultimamente está muito fraca e devagar, nós vendemos bem porque 
vendemos mais em conta do que os outros então sai bem” (AG12; AG13). 

 A esfera pública ao passo que reconhece o potencial da agricultura familiar 

na economia local, conforme Schneider (2010), ampliaria a agregação de valor aos 
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produtos locais, geraria uma ampliação da capacidade de participação social dos 

atores no processo de diálogo e planejamento das políticas públicas. 

Se o poder público não provê este meio rural de condições “necessárias” para 

desenvolver a agricultura familiar, a busca pela sobrevivência faz com que se 

desenvolvam ações coletivas para construir um território de vida e trabalho 

(BRANDEMBURG, 2010). O rural se ressignificando, a natureza é revalorizada e, 

juntas poderão ser tratadas nas políticas públicas para o desenvolvimento local. 

O que nos traz o continnum rural e urbano/ campo e cidade, que influenciam 

este processo do desenvolvimento. 

 

4.2.3. O continnum rural e urbano, os empreendimentos portuários e a Agricultura 

Familiar 

Os discursos dos agricultores familiares dialogam com o que a literatura 

entende por continnum, para Marques (2002) é a aproximação da urbanização no 

espaço rural com mudanças significativas sem perder a essência apenas as 

ressignificando e transformando-se em uma relação complexa entre estes espaços. 

As características do modo de vida dos agricultores aproximam-se com a 

relação do campo e cidade, como explanado por AG1, AG7: 
“Tem um povo voltando pelas dificuldades que tá, pela crise que tá, porque 
daí eles sabem que no sítio muita coisa se tem, sendo que na cidade tudo 
que eles querem aipim, um pé de alface, uma batata doce, isso tudo eles 
tem que comprar. Porque se mora num terreno pequeno só da casa, não 
tem como eles plantar e no sítio eles plantam, até muitos que tem familiares 
que abandonou os sítios por alguma coisa e o terreno ainda tá lá, estão 
voltando. O pessoal está voltando até para ter uma qualidade de vida bem 
melhor” (AG8, 2017). 
“Na área rural aqui nós estamos meio longe, pode vê eles estão mais para 
aquele lado lá daquela rua da praia (Rodovia Praia de Leste) que pra lá não 
tem ninguém agrícola, lá é só tudo mato e a turma vai invadindo e vai 
ficando. Para chegar aqui vai ser difícil, porque nós ainda somos agricultura 
e mais rural ainda” (AG7, 2017). 

 

A comercialização da produção agrícola das Colônias nas Feiras, os 

loteamentos e o turismo exercido na região, abarcam a relação do continnum 

existente da cidade e do campo. Em conformidade com estes aspectos, segue 

alguns dos discursos para exemplificação, como AG5, AG14 e AG15: 
“Tem sim porque é perto, o pessoal quer muito aqui fazer restaurante, 
pousada coisas de turismo, mais eu não sei se funciona, porque aqui tem 
rio, tem cachoeira, más tem falta de apoio financeiro que dificulta” 
(AG5,2017). 
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“Agora que tem um fazendeiro que está vendendo umas terras na Quintilha 
e está loteando vai ter uma influência, ou vai piorar ou vai melhorar, quanto 
mais gente se sabe” (AG14,2017). 
“Influência na parte da comercialização faz crescer a área rural, e por ser 
uma região muito próxima da cidade existe uma influência, de eles da 
cidade virem para o sitio, pra fazer um lazer, fazer uma caminhada, fazer 
ciclismo, motocross. Nossa região do Morro Inglês os proprietários são 
difíceis vender não vendem os terrenos porque são nativos daqui. A Maria 
Luiza e a Quintilha cresceram muito e estão fazendo os loteamentos” 
(AG15,2017). 

 

Relacionado ao avanço da cidade na região rural, quantitativamente, 35% (9) 

dos agricultores relataram que não está ocorrendo um avanço da urbanização, como 

AG22 e AG23: “Não tem, porque está tão quieto tão parado, cada um cuida da sua 

vida, não muda nada”. Enquanto que 65% (17) apontaram a busca dos moradores 

citadinos por áreas de lazer aumentando os loteamentos na região. Essas 

ocorrências influem na dimensão social, representadas nos argumentos de AG3, 

AG4, AG21 e AG25 a seguir: 
“Avançando está, cada vez eles estão entrando mais, tem umas partes que 
agora estão loteando e estão começando a avançar. Mais não prejudica 
porque cada um tem a sua área já consolidada. Hoje os filhos da gente 
saem pra ir trabalhar na cidade e eu acho que não é futuro porque você 
desgasta, tem que ter condições pra ir pra voltar e acaba sendo pior do que 
você ficar na agricultura, mais hoje ninguém quer ficar mais, os jovens 
querem fugir da agricultura” (AG3, 2017). 
“Sempre tem as vantagens como locomoção mais facilitada” (AG4, 2017). 
“Está avançando bastante, está tendo loteamentos na Quintilha, gera a 
questão de risco, quanto mais as pessoas estão avançando para lá, vão 
mais pessoas de qualquer tipo, a respeito do perigo porque não tem a 
segurança, porque como é uma região rural todo mundo se conhece e não 
tem perigo, agora com um fluxo maior de pessoas vindo da cidade para a 
zona rural, está modificando ali a região, alguns dos moradores locais estão 
indo embora” (AG21, 2017). 
“Está, o pessoal está vindo e vendem na área urbana, na cidade, está vindo 
muita gente só para morar não é nem para produzir ali” (AG25, 2017). 

 

Para Abramovay (2000) a representação do continnum gera consequências 

sociais e constrói uma fonte de identidade legitimada a respeito da vida rural e de 

suas relações com o mundo urbano. Trata-se, segundo Wanderley (2000), de um 

continnum rural-urbano, no qual os polos rurais e urbanos mantêm a 

heterogeneidade. 

Como Paranaguá é um município portuário, acaba por gerar uma influência, 

direta ou indireta, no “universo rural” e no urbano, o que nos traz os 

empreendimentos que atenderam a demanda do Porto Dom Pedro II, como o 
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Terminal Logístico Portuário (TLP), Pátio de Caminhões e empreendimentos retro 

portuários, que surgiram nos discursos dos agricultores entrevistados. 

Sobre a influência do Porto de Paranaguá nas Colônias, relacionado aos 

agricultores, 73% (19) afirmaram que o Porto não exerce influência no modo de vida 

deles, como AG7: “nós agricultores não tem influência do porto” e AG5: “Não, a 

produção não é tão grande assim, a horta é mais comunitária, não saem pra fora, 

quem planta já negocia ela por perto mesmo, não tem terra pra tudo isso pra chegar 

a trabalhar com plantação grande que nem fica por aqui”. Outros 12% (3) não 

souberam responder, enquanto que 15% (4) explanaram que o porto exerce uma 

influência, como AG15, AG16 e AG25: 
“Sempre tem influência, a mão de obra, as pessoas saem do campo pra 
cidade, pro um emprego melhor, e ajuda na comercialização, tendo porto 
tem mais dinheiro na cidade e favorece o produto, na comercialização” 
(AG15, 2017). 
“O pessoal que vem e traz as cargas aqui todos consomem, na época das 
safras que ficava fila de 8 a 10 km a feira bombava, agora está devagar, 
uma coisa puxa a outra tendo mais pessoas consumindo tem mais vendas” 
(AG16, 2017). 
“Tinha produtos que a gente pegava do Porto, que era o farelo, o milho, 
trocou a gestão do governo e corto o negócio. Sempre acaba sofrendo a 
influência do Porto, tudo o que chega, farelo o milho, eles fazem amostra e 
era a empresa do governo estadual que fazia e vendiam mais barato” 
(AG25, 2017). 

 

Relacionado aos empreendimentos que podem vir a se instalar na região, 54% 

(14) dos agricultores não souberam responder se há possibilidades de implantação 

de empreendimentos na PR508, AG7 apontou as restrições: “Aqui não, porque do 

lado esquerdo da BR 277, não pode ter nenhuma que daí aqui é tudo Parque. Do 

lado direito [BR 277] tem menos restrições. Esse Parque pega e começa lá em 

Matinhos e vai até a 277”. Enquanto que AG10 e AG11 argumentaram que: “não 

vem nenhuma indústria, que não tem apoio de prefeitura, não tem apoio de ninguém 

daí como que vai instalar alguma coisa ali na nossa região? ”.  

Ao passo que 46% (12) dos Agricultores mencionaram o Terminal Logístico 

Portuário (TLP) e algumas fábricas de plástico e celulose (AG 9 e AG24): 
“No momento não temos conhecimentos, só na Quintilha mesmo que 
parece que tem uma fábrica de plástico, é a indústria que tem aqui, mais 
nunca vi e não sei o que tem lá. Tem projetos da EMATER mais só para 
Colono, cozinha, produção de polpas etc.” (AG9, 2017). 
“Ouvi um boato que diz que ia sair uma fábrica de celulosa aonde tem os 
eucaliptos mais perto da BR 277” (AG24, 2017). 
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Referente ao empreendimento TLP tem-se os argumentos de AG5 relatando 

sobre os estudos realizados na região para a implantação da empresa, e os 

entrevistados AG8 e AG21 sobre as especulações a respeito do TLP: 
“Estava até o pessoal medindo que queria instalar na Colônia Santa Cruz 
uma empresa de containers, sei que algumas pessoas de lá até já foram 
indenizadas para saírem por conta desta empresa, mas não vejo nenhuma 
construção nem movimento deles, não sei se estão esperando autorização 
do IBAMA. Pode beneficiar bastante gente com emprego, porque os jovens 
precisam” (AG5, 2017). 
 
“Está havendo boatos que eles querem comprar essa parte do asfalto 
(PR508) para cá para fazer pátio de containers. Para nós que estamos 
quietinhos aqui vai ser ruim mais se vir temos que aceitar” (AG8, 2017). 
“Ali como é uma área grande tem muito a questão de estacionamento pra 
caminhões, mais ainda não está sendo implementado, no começo saindo da 
Alexandra pra Paranaguá. Tudo que tem muita demanda tem outros fatores 
opostos, a questão dos riscos se sair podem ser muito grandes” (AG21, 
2017). 

 

O agricultor AG25 argumenta que a região onde existiria a possibilidade de 

instalação é voltado para habitação e que havia possibilidades de modificarem o 

plano diretor para abarcar o empreendimento na zona habitacional. 
 “Parece que não pode, é só habitação, da Alexandra para lá que pode 
indústria, até foi uma briga grande ali perto do viaduto na entrada iam fazer 
hotel, pátio de caminhões e eles não liberaram porque ali só pode ser pra 
moradias não pode ter indústrias que na parte das licenças não conseguem, 
até estavam tentando mudar o plano diretor para tentar conseguirem” 
(AG25,2017).  
 

Os agricultores AG1 e AG2 relatam sobre os alagamentos que ocorrem na 

localidade possível para a instalação do TLP e o AG3 aponta as variáveis negativas 

e positivas se for instalado o empreendimento. 
“Teve algum tempo atrás, se falava de um pátio de contêiner que seria 
instalado na Alexandra Matinhos e ia pegar uma parte das Colônias, mais 
não tivemos mais respostas deles, até porque teve uma chuva muito forte 
na época e alagou os terrenos que eles tinham mapeado para comprar, 
então depois dessa época não se ouviu falar mais” (AG1; AG2, 2017) 
“Na entrada ali do Morro Inglês parece que estão querendo instalar pátio de 
contêineres, estão indenizando o pessoal lá já. Se eles forem fazer pátio de 
contêineres é ruim por causa dos animais, que daí tira tudo ali, e como é 
Colônia muita mata ali, neste ponto vai ser ruim. Já na parte de trabalho vai 
ser bom, é ruim por um lado e bom para o outro” (AG3, 2017). 

 

A preservação é algo apresentado por AG15, apontando a preocupação com 

a qualidade de vida dos moradores locais se o TLP for para a região: 
“Sobre o Pátio de Contêineres tem muita especulação, e outras empresas 
grandes que querem se instalar mais devido a preservação ambiental não 
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estão conseguindo mais acho que dentro de uns 10 15 anos já estarão 
instaladas porque Paranaguá já está lotado. A gente vê com muita 
preocupação isso porque pode mudar completamente o sentido da gente 
aqui, de morar no local, junto com essas empresas vem outros moradores, 
vem criminalidade, vem poluição como o caso da Heringer que afetou 
bastante, se vier o Pátio tem a questão do transito para entrar na 
comunidade, o CMDR tem discutido isso junto com os órgãos competentes 
mais ainda está precoce está no início” (AG15, 2017). 

O entrevistado AG6 aborda que o TLP já está em discussão no Conselho do 

PNSHL, por existir a possibilidade de ser construído na zona de amortecimento do 

Parque: 
“Está se instalando ali na Santa Cruz, na reunião do Conselho do Parque já 
foi falado que vai ser construído é um Pátio de Caminhão muito grande, 
então o pessoal já está com medo, que vai aterrar um rio e quando chover 
dá enchente. Que 1km e meio da divisa do Parque não pode construir nada 
e a Santa Cruz ali é brejo não tem morro. A ferrovia também vai cortar a 
Colônia ali no meio, é sentido para a praia que já tem o viaduto” (AG6, 
2017).  

Enquanto que AG16 traz que para a construção do Pátio de caminhões34 iria 

liberar a cidade de Paranaguá do fluxo contínuo de caminhões: 
“Tinha um projeto de uma construção de um pátio seco para deposito de 
containers e pátio de caminhões, cheguei a ver o projeto foram lá em casa, 
não estaria necessariamente no local aonde seria a sede, mais pelo que me 
falaram o responsável da imobiliária eles precisavam comprar uma área 
além do que iam construir pra preservação aí me procuraram porque minha 
propriedade se encaixaria, e até hoje está tudo parado isso aí, por conta 
dos órgãos da questão ambiental, se o ministério público não libera não sai. 
Tenho parentes que assinou pra um ano mais não saiu nada e renovou por 
mais um ano e não saiu nada aí não quer saber. Mais ia liberar mais a 
cidade do movimento dos caminhões” (AG16, 2017). 

Conforme os discursos apresentados a compreensão sobre a relação rural e 

urbano representado pelo conceito do continnum, para os agricultores é através do 

escoamento da produção com as feiras na Cidade, o lazer exercido pelos citadinos 

nas Colônias com o turismo rural e a expansão urbana com loteamentos em curso 

na PR 508. Além de observarem que o rural oferece melhores condições de vida 

pois pode-se plantar ao invés de comprar os produtos orgânicos e a tranquilidade e 

o sossego são gratificantes. 

A dinâmica agrícola exerce uma relação no território rural entre o homem e a 

natureza, nessa perspectiva que o autor Schneider (2006) dialoga que as relações 

sociais da família rural com o trabalho ocorrem de forma variada de atividades 

econômicas e produtivas, ligadas à agricultura ou ao cultivo da terra, mas também 

                                                             
34 Está em andamento a realização de Estudos de Impacto Ambiental para dar continuidade aos 
processos de licenciamentos ambientais do empreendimento TLP.  
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fora desta unidade de produção, tornando-se pluriativo, com características como: 

trabalho familiar, propriedade de meios de produção, busca de autonomia e de 

elementos que gerarão a “reprodução familiar”. 

Relacionado ao Porto Dom Pedro II, os discursos trouxeram que não há uma 

influência nas Colônias, porém para a comercialização é importante por conta de 

que os trabalhadores do Porto (internos e internacionais) compram os produtos nas 

Feiras, além de gerar empregos. Quanto aos empreendimentos portuários, 

argumenta-se, conforme as falas dos agricultores, que não é permitido a instalação 

destes por ser área de preservação e conservação, zona de amortecimento do 

PNSHL e zona de habitação, o que acaba por segurar o avanço e não se corre o 

risco de mudar o sentido de se morar na área rural. Neste aspecto surgiu nos 

discursos o empreendimento TPL que para alguns entrevistados iria gerar empregos 

e liberaria o fluxo de caminhões do centro da cidade e para outros traria risco social 

(perda da tranquilidade) e ambiental (perda da flora e fauna). 

A perspectiva de desenvolvimento dos agricultores familiares e o continnum 

vislumbrado nos argumentos apresentados elucidam a relação destes com as 

Colônias e com o seu modo de vida, perpassando na comercialização dos produtos 

e na convivência com a dinâmica ambiental de conservação do território. 

 

4.3. SÍNTESE CONCLUSIVA 
Os entrevistados da Esfera Pública interpretam o espaço rural de Paranaguá 

sob diversas óticas, consequência por se tratar de diferentes órgãos públicos. A 

agricultura é tratada como uma atividade produtiva importante para o abastecimento 

da cidade, no entanto a visão portuária prevalece. Nos argumentos dos agricultores 

a produção surge como uma atividade essencial ao homem onde a integração do 

território com a paisagem natural são elementos que geram uma qualidade de vida. 

A produção de alimentos para a área urbana de Paranaguá, alguns vendidos 

nas Feiras, como a Feira da Lua, a Feira do Produtor e a Feira da Fernando Amaro, 

conforme destacado nos discursos, volta-se para hortaliças, bananas, mandiocas, 

arroz, leguminosas e agro industrializados como compotas de doces, pães, bolos, 

tortas, queijo, iogurtes e sorvetes, comercializados também em mercearias, escolas 

do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e na residência dos agricultores.  
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Como potencialidades a população que vive no rural destaca o aspecto 

turístico das Colônias por considerarem um local de beleza cênica, recorrente nos 

discursos dos entrevistados. E tem-se também o potencial do local com a produção 

orgânica, atrelado ao aumento da extensão de terras cultivadas.  

No discurso dos dois grupos entrevistados, os problemas e dificuldades das 

Colônias mencionados são os alagamentos das estradas em decorrência de chuvas 

fortes, como os deslizamentos de março de 2011 que afetou principalmente as 

Colônias Santa Cruz, Morro Inglês e Quintilha; a falta de uma infraestrutura (pública) 

de abastecimento de água nas residências e, a fiscalização ambiental.  

Os instrumentos normativos discutidos no Capítulo 2, apontam o uso do solo 

que poderia ser estabelecido nas Colônias, em especial, a Lei Municipal nº60/2007 

no Art.6º que coloca que o município deve “promover um desenvolvimento 

sustentável com acesso a moradia, infraestrutura, serviços e equipamentos para as 

atuais e futuras gerações”, e no Art.39º com o inciso I com os objetivos da 

Macrozona Rural que é de “manter, incentivar e ordenar as atividades agrícolas” e o 

inciso II que aponta a proteção, conservação e valorização do patrimônio cultural. 

Ou seja, os tomadores de decisão têm nos instrumentos normativos os indicativos 

de uso e ocupação do solo e de ordenamento para a promoção de um 

desenvolvimento que respeite a cultura e o meio ambiente local. No entanto o 

conflito desenvolvimentista é latente no discurso dos dois grupos entrevistados, 

onde o Estado protege a natureza e os agricultores desejam mais espaço para a 

produção. 

Na perspectiva da Esfera Pública e dos agricultores, há um entendimento 

diferente na compreensão da oferta de serviços públicos, para a esfera pública os 

agricultores recebem incentivo em maquinário para arrumar as estradas, incentivo à 

comercialização em feiras e alguns com assistência técnica. No entanto, os 

agricultores mencionam que esse apoio é insuficiente para solucionar os problemas 

nas Colônias, da água tratada, assistência técnica a todos e incentivo à produção, 

redução de enchentes e o conflito com as questões ambientais. 

A esfera pública é o principal agente na produção do espaço, por exercer 

intervenções no território, com o ordenamento das atividades econômicas, culturais, 
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ambientais e sociais para planejar um desenvolvimento e não somente a reprodução 

do capital. 

Conforme Wanderley (2000), ao contrário da cidade, viver no meio rural é 

uma escolha pessoal onde o meio deteria a disponibilidade de espaço, de 

sobrevivência e de relações sociais. Observou-se em campo que a principal relação 

entre a cidade de Paranaguá e as Colônias é a troca de produtos agrícolas e as 

atividades turísticas.  

O continnum rural e urbano, no caso de Paranaguá, conforme os discursos 

dos dois grupos pesquisados se manifestam através da comercialização da 

produção para o abastecimento da cidade, o fácil acesso pelas rodovias permite 

turismo para lazer, é visto também como um espaço com conforto, sossego e 

tranquilidade que geram uma qualidade de vida aos moradores locais, por fim é um 

território de conflitos entre a conservação, os empreendimentos portuários e a 

agricultura.  

O estilo de desenvolvimento pensado para Paranaguá extraído das falas da 

esfera pública é voltado para o crescimento das atividades econômicas, como o 

turismo e complexos portuários, além da BR 277 com um corredor industrial e 

empreendimentos voltados para o Porto. Na ótica dos agricultores o 

desenvolvimento poderia ser harmonioso com a natureza e manter a qualidade de 

vida e tranquilidade que encontram no campo, com incentivo para a produção e 

comercialização, além de um turismo rural que não degrade a natureza.  

Os empreendimentos portuários fazem parte do continnum e como explanado 

pelos entrevistados aportam benefícios e  malefícios, uns creem que, por exemplo, a 

instalação do TLP poderá auxiliar na diminuição do fluxo de caminhões na cidade, 

irá aumentar a freguesia das feiras e gerará empregos aos moradores locais, 

enquanto que outros apontam que os prejuízos para o meio ambiente serão altos e a 

Rodovia PR 508, por não deter infraestrutura necessária, como acostamento, irá 

prejudicar os moradores com o fluxo elevado dos caminhões. 

As Colônias, de alguma forma, são orientadas por uma perspectiva crítica que 

desafia o modelo de crescimento capitalista por captar as diferentes relações 

estabelecidas entre a sociedade e a natureza, fruto da pluralidade e 

heterogeneidade de modos de vida, conforme se propõem, neste viés, as noções de 
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um desenvolvimento diferenciado. O que permite compreender a dinâmica da 

relação sociedade/natureza, considerando o espaço da diversidade (diferença) e das 

emancipações e integrar os atores sociais desse espaço diverso, ao apresentar um 

modo de vida distinto do hegemônico.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A reprodução dos agricultores familiares é através da relação que mantém 

com o meio ambiente e o seu território. A valorização destes agricultores e o 

reconhecimento do seu potencial, sustentam o argumento de que a capacidade de 

inovação deste grupo e sua interação com as instituições locais são fundamentais. 

Quando se trata de implementar políticas públicas para se desenvolver o 

meio rural, os “tomadores de decisões” (Esfera Pública) nem sempre se inspiram em 

concepções alternativas de desenvolvimento. O ordenamento territorial indicado 

pelos instrumentos normativos apresentados no capítulo 2 não são colocados em 

prática no processo de diálogo e de coordenação com os agricultores familiares. 

A demanda dos agricultores familiares por um uso sustentável dos recursos 

naturais, desencadeia a dependência de ações de planejamento do espaço rural 

marcadas pelas ideias de preservação dos espaços naturais, com suas paisagens e 

recursos, e o uso industrial portuário que está em curso na região. 

Cabe a reflexão que o conflito entre crescimento e desenvolvimento é latente 

nas ações exercidas nas Colônias, contrariando ao referencial teórico que buscou 

trazer aporte para possíveis soluções, como a ausência das liberdades de Sen 

(2000), por conta de que no crescimento prevalece o lado econômico em maior grau 

nos territórios rurais e urbanos, e o desenvolvimento, conforme Sachs (1975), requer 

um outro estilo que contenha as caraterísticas endógenas e autossuficientes, 

orientado para as necessidades dos atores sociais e em harmonia com a natureza. 

A leitura socioambiental do ordenamento territorial das Colônias aponta o 

crescimento econômico respaldado por empreendimentos portuários e de 

infraestrutura dos modais rodoviários. A área de manancial, localidade das Colônias, 

é um espaço geográfico disputado em que se instalarão prestadores de serviços 

articulados em torno das atividades portuárias. 
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As transformações promovidas para a modernização e diversificação 

econômica, correspondem ao processo de uma cidade-região global que integrem 

os centros produtivos, o centro de serviços e os centros logísticos. Tais fatores 

conduziram a novos investimentos e planos de expansão portuária, como a melhoria 

da infraestrutura viária de acesso aos terminais e planos de investimento para 

ampliação do retroporto de Paranaguá.  

A nova configuração dos territórios litorâneos, em especial, o Litoral do 

Paraná, através do planejamento (ou ações em curso), pensados na perspectiva do 

crescimento econômico, acarretam processos de conflito35 entre a população que 

usufrui da qualidade dos recursos ambientais e os empreendimentos. Um conflito de 

uso do solo, modificando o território conforme as demandas da lógica hegemônica.  

Pensar estilos diferenciados de desenvolvimento, sem ser somente a visão 

do “desenvolvimento sustentável” que é disseminado no discurso dos atores 

presentes nos processos decisórios, nos remeteria a perspectiva do 

Ecodesenvolvimento, precedido por Sachs (1995), que busca uma nova ética 

voltada a natureza e com os princípios de uma solidariedade diacrônica com as 

gerações futuras, conservando a estrutura produtiva dos recursos renováveis. Trata-

se de uma alternativa a lógica hegemônica reformatado em outra racionalidade que 

inclui os aspectos socioculturais e socioambientais.  

A partir do exposto conclui-se que a leitura socioambiental do território em 

consonância com as falas dos entrevistados da esfera pública e dos agricultores 

familiares, permitiu compreender o entendimento dos atores em relação ao 

desenvolvimento pensado para a área rural de Paranaguá. 

Em alguns pontos o desenvolvimento rural de Paranaguá é pensado para a 

lógica urbano industrial hegemônica, colocando limites para a reprodução 

sociocultural e socioambiental, porém a partir dos agricultores essa lógica se 

modifica sendo repensada, como exemplo, na perspectiva do ecodesenvolvimento 

de Sachs, que valoriza o local e busca uma produtividade dos recursos de acordo 

com os limites impostos pela natureza e pelas legislações ambientais. 

  

                                                             
35 Os conflitos possuem uma base de sustentação ambiental e ocorrem principalmente devido às 
mudanças nas formas de se usufruir estes recursos e das transformações ambientais dos territórios 
(LITTLE, 2001). 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título do estudo: Uma leitura socioambiental do território a partir dos paradigmas do 
desenvolvimento planejado para a área rural de Paranaguá 
Pesquisadores responsáveis: Prof. Dr. Valdir Frigo Denardin, Prof. Dr. Katya 
Isaguirre e Larissa Aparecida de Paula Campos 
Instituição/Departamento: Universidade Federal do Paraná – PPGMADE 

Prezado(a) Participante: 

Somos pesquisadores do Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela 
Universidade Federal do Paraná e realizamos uma pesquisa cujo objetivo é levantar 
um diagnóstico sobre o desenvolvimento que está sendo planejado para a região 
Rural de Paranaguá. 

Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas desta entrevista de forma 
totalmente voluntária e se decidir não participar tem  total liberdade para fazê-lo.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá na resposta as perguntas da entrevista 
referentes a assuntos abordados como meio ambiente, as relações existentes nas 
Colônias da PR 508, o conhecimento sobre as perspectivas de desenvolvimento 
para a região, etc. 

Mesmo não havendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 
contribuindo para a compreensão do tema estudado e para a produção de 
conhecimento científico.  

Portanto, as informações fornecidas por você terão privacidade garantida pelos 
pesquisadores e sua identidade será mantida em sigilo, mesmo quando os 
resultados desta pesquisa forem divulgados. Qualquer dúvida sobre a pesquisa será 
esclarecida. 
 
Atenciosamente 
 
Ciente e de acordo com o que foi exposto acima, eu 
_________________________________________________, estou de acordo em 
participar desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com 
a posse de uma delas. 
 
 
 
____________________________                     _____________________________ 
Assinatura do Participante                                    Pesquisador Responsável 
 
 
Paranaguá, ____ de _____________ de 2017. 
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ANEXO 2 – ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA “ESFERA PÚBLICA” 

Dados gerais 

Grupo Representante:                                                   Cidade Natal: 

Local de Moradia:                                                     Data de Nascimento: 

Escolaridade: 

1. Considerando as Colônias, como vê e interpreta os aspectos natural, social, 

econômico e cultural desta área rural de Paranaguá? 

2. Como observa a infraestrutura da área rural de Paranaguá? (Estradas, saúde, 

educação, saneamento) 

3. Qual a importância da área rural para o Município? (Populacionais, produtivos, 

cultural) 

4. Quais são as ações por parte do órgão para a área rural de Paranaguá? (Social, 

ambiental e econômico) 

5. Na sua opinião, quais são as fragilidades desta área rural de Paranaguá? 

6. O que o município de Paranaguá oferece para esta área rural? (Trabalho, 

portuária, agricultura, econômica)?  

7. Na sua opinião, qual é a influência que a área urbana de Paranaguá exerce na 

área rural?  

8. Sabe sobre algum empreendimento/ empresa/ indústria/ estrada / rodovia, que 

poderá ser instalado a curto prazo nas Colônias ou nas proximidades? 

9. Se sim, o que o empreendimento poderia proporcionar para este espaço rural de 

Paranaguá? Benfeitorias ou Malfeitorias? (Sociais, ambientais e econômicas). 

10. Como você imagina este espeço rural no futuro? (Nos aspectos sociais, 

ambientais e econômicos). 
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ANEXO 3 - ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA “AGRICULTORES 
FAMILIARES”  

Dados gerais 
Grupo Representante:                                   Cidade Natal: 

Local de Moradia:                                     Data de Nascimento: 

Escolaridade: 

1. Qual a importância das Colônias para o Município para o município de 

Paranaguá? (Agrícola, ambiental, cultural, econômica) 

2. Na sua opinião quais seriam os usos possíveis (potencialidades) para as 

terras nestas Colônias? 

3. Na sua opinião, quais são os principais problemas enfrentados pelos 

agricultores nas Colônias? 

4. Você acredita que o Município de Paranaguá tem apoiado os agricultores? 

(Produção, sociais: saúde e educação) 

5. Qual a influência que área urbana de Paranaguá exerce nas Colônias?  

6. A produção agrícola das Colônias sofre alguma influência do Porto? 

7. Você conhece ou já ouviu falar sobre algum empreendimento/ empresa/ 

indústria, que tem ou irá ter aqui nas Colônias, a curto prazo? Quais são? 

8. Como os agricultores se organizam coletivamente para garantir sua 

permanência no espaço rural? (Associações, conselhos) E quais são as 

ações coletivas realizadas? 

9. O que mais influência a sua vida/atividade produtiva? Numa escala de 0 a 5, 

onde 0 é menor influência e 5 maior influência. 

     (  ) Empreendimentos Portuários                (  ) Indústrias na região 

(  ) Rodovia 

(  ) Proteção Ambiental                                (  ) Áreas de Mananciais 

10.  O senhor / senhora detém o conhecimento de que as Colônias além de ser 

uma área agrícola é uma área de proteção de mananciais que abastece as 

cidades de Paranaguá, Matinhos e Pontal do PR? 

11. Se sim, na sua opinião o que deveria ser feito para melhorar as condições 

de vida dos moradores das Colônias? E quais seriam a compensação ambiental 

que os agricultores poderiam receber? 


