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RESUMO

O Litoral Paranaense é considerado uma área ambiental vulnerável, dado a sua
localização no bioma Mata Atlântica. A conservação do meio ambiente e o progresso
econômico estão em constante conflito, e essa relação gera uma série de obstáculos
para o desenvolvimento da região. Diante desta realidade, esse trabalho propõe uma
discussão sob a análise das teorias desenvolvimentistas voltadas à sustentabilidade
e ilustra as principais diferenças sociais e econômicas entre os municípios litorâneos.
A estratégia metodológica para o estudo é baseada na pesquisa de revisão
bibliográfica, e conta com o objetivo geral de identificar os desafios regionais para o
desenvolvimento sustentável do Litoral Paranaense. Para o debate desses desafios,
a identidade econômica regional é apresentada para compreender a dinâmica social
e ambiental do Litoral, assim como as principais atividades econômicas exercidas na
região e seus impactos ambientais. Deste modo, esta monografia expõe informações
que agregam ao debate econômico sobre o Litoral Paranaense, enfatizando a
importância da construção de políticas públicas voltadas à conservação do meio
ambiente e do estímulo do bem-estar da comunidade litorânea. Além disso, os
desafios percorrem os temas desde o controle do impacto ambiental gerado pela
atividade portuária à promoção da identidade cultural caiçara.
Palavras-chave: desenvolvimento sustentável; litoral paranaense;
ambiental.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico do Litoral Paranaense caracteriza-se, como
toda a costa brasileira, pela exploração do bioma Mata Atlântica. Neste contexto, este
trabalho apresenta e discute as características socioeconômicas e as diretrizes que
"moldaram" o processo de crescimento e desenvolvimento econômico da região ao
longo das últimas quatro décadas. Pretende-se, assim, compreender a atuação das
atividades econômicas responsáveis tanto pela tração da economia local, como pelo
impacto negativo no meio ambiente. A questão ambiental é um elemento fundamental
na discussão sobre desenvolvimento sustentável, e diante desta perspectiva, serão
apresentados os pilares do desenvolvimento sustentável capazes de interferir
positivamente em prol do progresso socioeconômico local, e uma análise de como (e
se) ocorre a articulação da recuperação ambiental do Litoral do Paraná.
O Litoral Paranaense (ou a microrregião de Paranaguá), de acordo com o IBGE
(2017), é correspondido pelos municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba,
Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Este território teve como
influência econômica a atividade portuária, turística e mineradora, mecanismos que
causaram sérios impactos ambientais na região. O trabalho foca no mapeamento da
evolução desses setores e na influência que estes tiveram no crescimento econômico
regional, e por meio de acontecimentos do passado, compreender a estrutura dessa
economia.
O tema ecodesenvolvimento passou a ser discutido a partir dos anos 1970 e,
desde então, foram sugeridas diversas descrições para definir seu conceito. Através
de uma visão sócio-histórica, percebe-se que o entendimento sobre o crescimento
econômico e o consumo sobre o meio ambiente passaram por alguns ciclos e
transições. Logo, o trabalho tem como sua base a observação desses ciclos e dos
principais eventos de cunho socioambiental

(nacionais e internacionais)

que

influenciaram e determinaram as diretrizes das políticas públicas ambientais no país,
sobretudo do Litoral Paranaense. O período entre 1980 e 2020 foi marcado por
diversos acontecimentos, desde a criação de órgãos públicos até medidas de controle
de impacto em modelos de negócio. Destacam-se a Política Nacional do Meio
ambiente (1981), a Conferência Rio 92 (1992), a criação do Ministério do Meio
Ambiente (1993) e a ISO 14001 (1996). E, posteriormente, os 15 Objetivos do
Desenvolvimento do Milênio - ONU (2000), a Certificação B (2006), a Política
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Nacional de Resíduos

Sólidos (2010), os

17 Objetivos de

Desenvolvimento

Sustentável - ONU (2015) e, por fim, os desdobramentos da pandemia COVID-19
(2020).
Segundo a Climate Ventures e Pipe Lab (2021), a necessidade

da

estruturação de um sistema econômico que trabalha para a manutenção e
recuperação dos recursos ambientais é de extrema urgência, dado o crescimento
acelerado e desorganizado da população e o consumo desenfreado dos recursos
naturais. A pesquisa proposta por essa monografia considera este elemento
determinante

para

a

implantação

de

políticas

que

tornam

a

relação

do

desenvolvimento com o meio ambiente uma relação sustentável e, por isso, busca-se
estudar este processo na perspectiva do Litoral Paranaense. Neste sentido,

O desenvolvimento sustentável pode ser atingido com um conjunto de
políticas capazes de, simultaneamente, garantir o aumento da renda
nacional, o acesso a direitos sociais básicos (segurança econômica, acesso
a saúde e educação) e a redução do impacto do aumento da produção e do
consumo sobre o meio ambiente. (ROMEIRO, p. 65, 2012).

Esses pilares obviamente são construídos e manuseados pela atuação das
esferas municipais, estaduais e federais, além da ação e contribuição das empresas,
mas essencialmente necessita da participação e engajamento da sociedade neste
processo. A cooperação entre estes agentes é fundamental para a garantia do
desenvolvimento com foco na sustentabilidade, e é baseado nessa integração que a
pesquisa aponta os desafios enfrentados pela região na construção de políticas
efetivas que visa além da preservação, mas regeneração ecológica do local.

1.1 JUSTIFICATIVA

O Litoral Paranaense é localizado na área do bioma Mata Atlântica, cujo
território restante é de cerca de 7%, de acordo com Tabarelli (2005). Este dado reflete
a sensibilidade da região que precisa urgentemente integrar o meio ambiente, de
maneira estratégica e sistêmica, no processo de desenvolvimento local. O estudo dos
desafios a serem enfrentados para a aplicação desta lógica tem como referência as
próprias medidas ambientais adotadas no passado e os novos planos e medidas
voltados à sustentabilidade na região.
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A determinação de um "modelo" conveniente que atribua identidade ao Litoral
Paranaense é o foco da análise do seu desenvolvimento sustentável, seguindo
fundamentalmente suas características socioculturais, ambientais e econômicas. A
pesquisa tem relevância a partir da perspectiva socioambiental, uma vez que sugere
melhorias para a qualidade de vida da comunidade local, o seu progresso econômico
e a conservação da natureza. Faz parte da discussão o entendimento do crescimento
populacional e a forma de ocupação em um território que, ao longo dos anos, vem se
extinguindo e precisa seriamente se atentar às questões de caráter sustentável. Além
de apontar as negligências ambientais causadas por alguns dos agentes econômicos
atuantes na região, o trabalho tem o intuito de refletir sobre as cidades e as
comunidades sustentáveis (com foco na região do Litoral Paranaense), que é um dos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (2015).

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Este trabalho tem o objetivo geral de identificar os desafios regionais para o
desenvolvimento sustentável do Litoral Paranaense.

1.2.2 Objetivos Específicos

O estudo é feito por meio de dois objetivos específicos:
•

Analisar a estrutura do desenvolvimento econômico do Litoral Paranaense
entre os anos 1980 e 2020.

•

II. Introduzir as diretrizes do desenvolvimento sustentável na conjuntura do
Litoral do Paraná.

1.3 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica descritiva mista de acordo
com Praça (2015), pois foca na análise descritiva e comparativa de dados qualitativos
e quantitativos de fenômenos sociais, ambientais e econômicos da microrregião. Por
se apropriar desses elementos, o estudo tem caráter misto e busca ampliar a
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cobertura de análise dos fenômenos estudados justamente por se tratar de um tema
complexo e delicado, e que de certa forma tem urgência no debate. Este trabalho é
baseado em artigos científicos, bases de dados e relatórios pesquisados e extraídos
das plataformas SciELO, Google Acadêmico e também consultados em sites oficiais
da ONU (Organização das Nações Unidas), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), Governo do Estado do Paraná, IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) e IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social). A base teórica do trabalho é dividida em três partes: as diretrizes do
desenvolvimento sustentável, a ocupação e uso do território do Litoral do Paraná e os
planos/políticas públicas direcionados à região.
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Após esta introdução, o segundo capítulo desta monografia discute os aspectos
que influenciaram a construção da economia do Litoral Paraense a partir da década
de 1980. Apresentam-se as atividades econômicas que impulsionaram o crescimento
regional e que, por outro lado, também geraram impacto ambiental negativo. A ideia
original foi construir um panorama que fosse capaz de ilustrar os eventos cruciais do
desenvolvimento local e, a partir disso, construir uma identidade econômica para
região a fim de colaborar para a discussão dos objetivos sustentáveis a serem
seguidos por governo, empresas e comunidade local.
No terceiro capítulo é analisada a evolução do conceito de desenvolvimento
sustentável, e os principais eventos que determinaram as diretrizes de medidas
sustentáveis, sobretudo na economia do Litoral Paranaense. A maneira como os
recursos naturais foram explorados em benefício da economia trouxe consequências
para toda a população. É neste contexto que serão apresentados os pilares do
desenvolvimento sustentável, além da aplicabilidade do conceito no Litoral do Paraná.
A responsabilidade de introduzir o meio ambiente nas políticas de desenvolvimento
traz à tona uma série de discussões sobre planos e modelos eficientes, mas,
principalmente, métodos que correspondem à reconstrução ecológica do local. Além
disso, abordam-se planos e medidas públicas adotados na região, em diferentes
períodos que serão analisados e comparados com a discussão da integração do meio
ambiente mundo afora. É uma oportunidade de elaborar um modelo para a região, o
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qual esteja concentrado em suas características físicas, culturais, ambientais e
econômicas, e pautado em cidades que já integraram o meio ambiente em sua
economia e que atingiram o sucesso.
Os desafios regionais para o desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná
são discutidos no quarto e último capítulo. Apresenta-se o debate que visa a
integração do meio ambiente na economia local, sob a ótica do desenvolvimento
sustentável e os elementos potenciais que contribuem para a realização desta
estratégia. Além disso, destaca-se o papel dos agentes econômicos que são
responsáveis por garantir o sucesso do desenvolvimento sustentável na região. Por
fim, a monografia apresenta as conclusões alcançadas neste trabalho de pesquisa.
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2 A TRAJETÓRIA DA ECONOMIA DO LITORAL PARANAENSE

Para iniciar o debate sobre o desenvolvimento sustentável na região do Litoral
Paranaense, é importante mapear os principais elementos e acontecimentos que
influenciaram

a trajetória

dessa

economia,

principalmente

no âmbito

social,

econômico e ambiental. A participação desses elementos simula a formação de uma
base composta por "3 pilares", que servem de parâmetro para a análise do
desenvolvimento da região, seja ele sustentável ou não. Ao decorrer deste capítulo, é
apresentado o progresso socioeconômico e ambiental da região, além de apontar os
motores desse desenvolvimento, isto é, os agentes econômicos responsáveis pela
tração da economia local. Por último, e não menos importante, a visão da degradação
ambiental do Litoral Paranaense é apresentada como forma de transição para o
entendimento sobre os conceitos de desenvolvimento sustentável e seus efeitos.
O Litoral Paranaense, ou também Microrregião de Paranaguá, segundo o IBGE
(2017), é integrado por 7 municípios: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos,
Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Estes municípios são distribuídos em uma
área caracterizada por uma grande diversidade física e biológica. Esta característica
influenciou o processo de desenvolvimento tão distinto dessa microrregião segundo
PIERRI (2006), além de ser um fator importante na discussão da trajetória dessa
economia. A rica biodiversidade do Litoral Paranaense é composta por morros e
serras, remanescentes de antigos planaltos, planícies e leques aluviais, planícies
costeiras, grandes ilhas costeiras e amplos complexos estuarinos, e possui uma
superfície de 6.061,2 km , com uma população total de 299.824 habitantes em 2020
2

(IBGE, 2020).
Devido

à

diversidade

territorial

e

suas

condições

de

ocupação,

as

possibilidades de crescimento e desenvolvimento de cada município deste território
tem

relação

com

o manejo

das atividades

econômicas

que

por ali foram

desenvolvidas. Portanto, faz-se necessária a identificação destas subdivisões e suas
características para tornar possível uma relação entre os municípios. Considerando o
histórico das atividades econômicas presentes no Litoral do Paraná, é possível dividir
os municípios em três grupos: municípios portuários, formado por Paranaguá e
Antonina; municípios rurais, representado por Morretes e Guaraqueçaba; e municípios
praiano-turísticos, formado por Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná (PIERRI,
2003).
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Cada subdivisão territorial teve e tem sua importância econômica para o
estado, seja qual for o período analisado, mas, sobretudo, no início da ascensão
paranaense. A figura 1 retrata o território dos municípios do Litoral Paranaense e as
principais ligações territoriais que visam demonstrar o processo de ocupação no
território.

Figura 1. Litoral Paranaense: municípios, principais acessos e feições geográficas

4SI60

48|45

411 v

48115

48100

Fonte: Ipardes (1989, p. 57 apud Andriguetto Filho et al., 2005).

É possível perceber a dinâmica do uso do território litorâneo, através da
localização dos municípios e dos meios de ligação entre eles. Esta dinâmica revela as
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diferentes formas de riqueza exibidas no Litoral, e o modo de ocupação humana no
local. O foco do crescimento da região está vinculado

principalmente

pela

concentração dos modais ferroviários e rodoviários entre Paranaguá e Curitiba.
Percebe-se a concentração econômica e populacional nesse eixo, além da ocupação
da parte sul da Baía de Paranaguá. Uma movimentação urbana na faixa praiana de
Pontal do Paraná à Guaratuba já é apontada como uma das principais áreas urbanas
em 1989. Destaque para a região norte e suas vias de acesso limitadas, fator relevante
para atraso social e econômico do município de Guaraqueçaba, mas em contrapartida
para a conservação do meio ambiente.
De acordo com PIERRI (2006), após os Sambaquis e índios Carijós, a
consolidação de ocupação contemporânea e exploração dessa região foi iniciada em
1648, em Paranaguá, por um processo de expansão europeia na busca pelo ouro. O
processo histórico mostra que as atividades econômicas desenvolvidas na região
seguiram a dinâmica daquele ambiente, apropriando-se de suas condições físicas e
geográficas. O Litoral Paranaense foi construído a partir de uma identidade pautada
no contexto portuário, na extração de minerais e no incentivo à agricultura e pesca de
subsistência. Segundo PIERRI (2006) "o Litoral foi a região do Paraná mais
desenvolvida economicamente até o início do século XIX", concentrando sua
economia na produção agrícola (café, arroz, açúcar, mandioca, banana e erva mate)
e no escoamento desses produtos nos mercados locais.
A atividade portuária sempre foi o eixo central das economias de Antonina e
Paranaguá, movimentando a região da Baía de Paranaguá e atuando como ponto de
ligação à Curitiba. De forma natural e consequente, o avanço da atividade portuária
afetou também os municípios considerados rurais de Morretes e Guaraqueçaba,
integrantes no manejo do fluxo comercial na região. As atividades econômicas
desenvolvidas no Litoral Paranaense foram fundamentais para a economia do estado
ao longo dos anos, desde a exploração aurífera intensificada no século XVII,
passando pelo ciclo da erva-mate no século XIX e da madeira no século XX, como
aponta MORETTO (2000), até os dias de hoje, com a participação econômica que o
porto de Paranaguá representa.
Os municípios portuários e rurais tiveram o foco da ocupação do território, dada
a sua relevância econômica. Entretanto, foi a partir dos anos de 1970 que a ocupação
urbana balneária se intensificou sentido ao sul, no território que hoje corresponde aos
municípios praiano-turísticos de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba, segundo
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PIERRI (2006). Nessa recente etapa do desenvolvimento do Litoral Paranaense, teve
como foco a intensificação turística, caracterizando uma nova forma de exploração
econômica da microrregião. A riqueza natural do Litoral Paranaense por si só
promoveu o interesse na ocupação da região de modo acelerado e desorganizado, e
esta forma de relação com o meio ambiente (mesmo que defendidos por políticas de
proteção ambiental instaurados pelo governo estadual e federal na época), tem seu
impacto ambiental e, também, socioeconômico.
A trajetória econômica de qualquer região, de forma fundamental, tem algum
tipo de relação com o meio ambiente. Ao observarmos alguns acontecimentos do
processo histórico recente do Litoral Paranaense, é possível determinar uma relação
entre desenvolvimento e meio ambiente na conjuntura desta economia. Em todas as
fases da trajetória econômica dessa região, de alguma forma, foi necessário lidar com
recursos naturais visando algum tipo de relação comercial ou econômica. E parar
discutirmos os desafios que o Litoral do Paraná enfrentará para cumprir com os
objetivos do desenvolvimento

sustentável, é importante criar uma

identidade

econômica baseado no processo histórico e de ocupação do território.

2.1

A IDENTIDADE ECONÔMICA REGIONAL

A diversidade da geografia do Litoral Paranaense estimulou diferentes formas
de ocupação em todo seu território. As diferenças físicas e biológicas da região
refletem na forma como cada um dos municípios passaram a exercer suas atividades
econômicas, e sobretudo, na forma de se relacionar com o meio ambiente. Para a
construção da identidade econômica da microrregião, é importante visualizar o
panorama social, ambiental e econômico mais recente do Litoral, a fim de colher uma
fração do reflexo dessa economia.
A tabela 1 revela algumas características entre os municípios litorâneos e a
desigualdade entre eles. A população estimada e o grau de urbanização, somados ao
Índice de Desenvolvimento Humano trazem à tona a visão social da região. Além disso
é apresentado o número de empregos formais de cada município como forma de
comparação. A apresentação da área coberta por Unidades de Conservação (em
diante, UCs) evidencia uma questão que será discutida, em breve, sobre o caráter
ambiental do Litoral.
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Tabela 1. Indicadores recentes do Litoral Paranaense
Municípios

Portuários

População
(IBGE,2021)

Grau de
Urbanização
(IBGE,2010)

IDH-M (PNUD,
2010)

Emprego

% Área coberta por Unidades

(MTP, 2019) de Conservação (IAP, 2006)

Paranaguá

1648

157.378

96,38

0,750

39.952

56,8

Antonina

1857

18.919

85,03

0,687

3.173

80,9

Guaratuba

1947

37.974

89,75

0,717

6.602

98,5

Matinhhos

1968

35.705

99,49

0,743

6.627

27,4

Pontal do Paraná

1997

28.529

99,15

0,738

4.600

10,5

Morretes

1841

16.485

45,67

0,686

2.483

52,8

Guaraqueçaba

1947
-

7.554

34,09

96,9

90,48

0,587
-

645

302.544

64.082

60,5

11.597.484

85,33

0,749

3.171.005

-

Praiano-turístico

Rurais

Fundação

Litoral Paranaense
Paraná

-

Fonte: baseado em IBGE (2010); PNUD (2010); MTP (2019); IAP (2006). Elaborado pelo autor.

O Litoral Paranaense representa cerca de 3% da população do Estado do
Paraná, enquanto Paranaguá detém pouco mais da metade da população do Litoral.
Com períodos de fundação distintos, é notável que Paranaguá, o berço da ocupação,
seja o município foco do desenvolvimento da região, e apresente os indicadores
econômicos mais sólidos e com maior representatividade. Nota-se que os municípios
rurais apresentam os menores níveis de IDH do Litoral: Morretes (0,686) e
Guaraqueçaba (0,587). Além de representarem o menor número de empregos formais
da região, 2.483 e 645, respectivamente. Guaraqueçaba tem a menor população
(7.554) do Litoral e representa a maior sensibilidade socioeconômica da região, dado
a grande dificuldade e limitação física de acesso ao município.
O crescimento populacional do Litoral é exposto no gráfico 1 a partir da década de
1980, e nos mostra algumas características entre os municípios. No contexto geral,
o boom da ocupação litorânea deu-se na década de 90, entretanto, a região
apresenta taxas positivas e estáveis de crescimento desde 2000. Destaque para os
municípios praianos de Matinhos e Guaratuba que registraram um avanço
populacional expressivo, superior a 100% em ambos os casos, entre a década de 90
e os anos 2000. Pontal do Paraná a partir da virada do milênio ocupa a posição de
maior expansão entre os municípios, na questão territorial e populacional, se
transformando como o símbolo da ocupação mais recente do Litoral. Guaraqueçaba
é o único município que registra diminuição em sua população, de forma constante,
desde o ano de 1990, enquanto Morretes e Antonina seguem um caminho muito
próximo na questão populacional desde o início do período avaliado.

20

Gráfico 1. Taxa Percentual do crescimento populacional do Litoral Paranaense
(1980-2020)
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Morretes

Guaraqueçaba

Litoral Paranaense

2010-2020

Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor.

A tabela 2 apresenta o PIB de 2018, no intuito de retratar a desigualdade
econômica do Litoral. Destaque para Paranaguá que concentra 66% do Produto
Interno Bruto da região, evidenciando o reflexo da atividade portuária desenvoldida no
município. Dessa forma fica claro a magnitude dessa atividade no Litoral, e a forma
como os demais municípios se relacionam. Pontal do Paraná que também passou a
compor o complexo portuário já representa 16% do PIB, número que pode crescer a
partir da expansão dessas atividades no município. Os municípios de Antonina,
Matinhos e Guaratuba acumulam 14% nesse indicador, enquanto os demais tem
pouca representatividade na composição do PIB do Litoral.
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Tabela 2. PIB (a preços correntes) do Litoral Paranaense em 2018 (R$).

Municípios
Portuários

Praiano-turístico

Paranaguá

PIB
9.774.163

Antonina
Guaratuba

538.253
797.396

Matinhhos
Pontal do Paraná

762.291
2.425.065

Morretes
Guaraqueçaba
Litoral Paranaense

334.226
111.746

Rurais

14.743.140

Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor

É

possível

apontar

que alguns

setores

foram

fundamentais

para o

desenvolvimento do Litoral Paranaense. A exploração mineral, a agricultura, a pesca
e a atividade portuária local, destacam-se por serem a identidade do processo de
ocupação litorâneo (PIERRI, 2006). A atividade portuária, que além de servir como
uma vertente do desenvolvimento do estado do Paraná, tem cada vez mais influência
na economia regional. Para ABRAHÃO (2014), o porto de Paranaguá, um dos maiores
portos brasileiros, é a identidade principal da região, e possui força política e
econômica a nível internacional. A pesca, por sua vez, é a atividade tradicional que
além de contribuir economicamente à região, conserva e perpetua a expressão
cultural praticada no Litoral ao longo dos anos. Além de ser a base das comunidades
tradicionais litorâneas. Por outro lado, as ramificações do turismo, a indústria, uma
malha portuária de destaque internacional, a agricultura específica e o comércio
varejista, são as principais atividades econômicas exercidas na microrregião sob uma
perspectiva mais recente (DOS SANTOS, 2018).
O turismo, mesmo sendo a atividade mais recente a ser explorada, caracteriza
a ocupação do Litoral em sua forma atual, e possui impacto econômico positivo
principalmente por contribuir na alavancagem do setor de serviços e na geração de
emprego e renda. A riqueza natural do Litoral Paranaense é o destaque que
impulsiona a malha turística, que é a fonte mais ampla para as receitas dos municípios
praianos. A forma como se comportam os municípios, de modo a "suprir as
necessidades turísticas", revela muitas distorções conduzidas pelas gestões políticas,
que muitas vezes não atendem as necessidades e as demandas da população local.
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2.2

A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DO LITORAL PARANAENSE

Estes setores, apesar de serem os responsáveis pelo progresso do Litoral
Paranaense, também são os agentes responsáveis pelo impacto ambiental negativo.
Todo recurso natural extraído na microrregião gera degradação do meio ambiente. E
a maneira como todos os agentes econômicos, governo, empresas e população
interagem com as questões ambientais é o que determina o desenvolvimento
sustentável praticado na região. PIERRI (2006) define a riqueza natural do Litoral
Paranaense e atribui seu valor e importância:
O Litoral do Paraná tem uma riqueza natural destacada. Tem a maior área
contínua de Floresta Pluvial Atlântica ainda preservada, de alto valor
ambiental pela grande biodiversidade, e que é parte da Reserva da biosfera
de Mata Atlântica formalizada pela Unesco. Apresenta também outros
ecossistemas, com nove diferentes unidades ambientais
naturais
continentais. (PIERRI, p. 150, 2006).

A década de 1980 foi marcada por eventos de cunho socioambiental não só no
Brasil, mas em todo o mundo, cuja discussão é detalhada no capítulo 3. O governo
federal e os governos estaduais intensificaram o processo de criação de políticas de
proteção ambiental, e no Paraná não foi diferente, dada a sua importância natural,
principalmente no que se refere à Mata Atlântica. Em 2006, a contabilização das
Unidades de Conservação implantadas no Litoral Paranaense correspondia por 82%
do seu território,

conforme

PIERRE

(2006).

Esse número

reflete em

duas

interpretações: grande parte do território está sob conservação, e isso é um fato
interessante. Entretanto, o crescimento populacional e dos próprios municípios de
certa forma é limitado, já que a distribuição populacional e territorial é desigual e
desproporcional no Litoral Paranaense. O constante conflito entre preservação e
crescimento mostra a sensibilidade dessa região e a importância de uma posição
urgente no manuseio desses dois elementos e na forma como a sociedade se
relaciona com o meio ambiente.
As formas adotadas de ocupação e o crescimento populacional desenfreado
nos municípios praiano-turísticos gerou diversos problemas ambientais à região, pois
desde o início da ocupação desse território, não havia infraestrutura suficiente para
garantir condições básicas de saúde pública e qualidade de vida, tampouco
planejamento

para

atender

o

progresso

da

região

(PIERRI,

2003).

A

irresponsabilidade dos agentes econômicos, em especial aos agentes reguladores e
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administrativos (muitas vezes) contribuíram para uma transformação negativa de uma
região sensível nas questões ambientais e de forte potencial nas questões
econômicas. Além disso, o avanço populacional a partir dos anos 2000 trouxe à tona
o debate sobre as condições de ocupação desses municípios em períodos sazonais,
normalmente no verão e datas comemorativas. Nesses casos, essas cidades sofrem
com a superlotação em seu território. E a incapacidade de suportar, de forma
adequada, a população sazonal, gera-se problemas de convívio que afetam
negativamente o meio ambiente.
A

atividade

portuária,

considerada

um

dos

principais

elementos

aqui

analisados, sofre mudanças constantes no que diz respeito ao seu fluxo comercial ao
longo do tempo. As políticas de expansão do Porto de Paranaguá, nos anos de 1970
e 2000, alteraram não apenas a forma física do porto, mas também as relações
sociais, políticas e econômicas do Litoral Paranaense, de acordo com Abrahão (2014).
A crescente demanda internacional projeta novas formulações para suportar essa
movimentação. E este fenômeno parece ser constante, o que impacta toda a região,
e causa erosões e que alteram a proporção das costas dos municípios vizinhos. Um
exemplo é o caso do Balneário Flamingo em Matinhos, degradado pelo descarte
incorreto do material extraído nas obras de expansão passadas. Ou seja, a adaptação
forçada para suprir a necessidade de crescimento econômico gera aumento no
volume da carga transportada nos portos de Antonina e, principalmente, Paranaguá e
tem grande influência econômica, mas sobretudo, influência ambiental pois gera
impactos de curto e longo prazo ao meio ambiente.
O Litoral Paranaense é um território sensível, que teve sua ocupação iniciada
de forma muito irregular e que, ao longo dos anos, vem mantendo esse traço. Sob a
rica biodiversidade local, a Mata Atlântica vem sendo encurralada pelo crescimento
populacional intensificado na segunda metade do século XX e que ainda está em
efeito crescente. A partir dos conceitos do desenvolvimento sustentável e se
referenciando nas questões sociais e econômicas, serão discutidos os desafios que o
Litoral do Paraná deve enfrentar para mudar este cenário.
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3

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL:

A

APLICABILIDADE

DO

CONCEITO NO LITORAL DO PARANÁ

O desenvolvimento econômico e a manutenção dos recursos escassos,
sobretudo os recursos naturais, estão diretamente ligados. A utilização destes
recursos é fundamental para a ascensão de qualquer região, em especial aquelas que
possuem um grau de dependência maior com o meio ambiente, como é o caso do
Litoral Paranaense. As atividades ali exercidas desde o início de sua ocupação estão
vinculadas a exploração desses recursos: do ciclo do ouro à pesca, da extração
mineral ao turismo. Grande parte das atividades hoje em potencial na região estão
ligadas ao meio ambiente, e são afetadas por qualquer oscilação nesse sistema.
Portanto, a compreensão da importância da natureza para essas atividades é
fundamental no estudo socioeconômico da região. Este fato é necessário para todas
as discussões que envolvem políticas públicas, modos de ocupação e, principalmente,
o bem-estar social da população ali estabelecida.
Deste

modo,

este

capítulo

discute

os

conceitos

de

desenvolvimento

sustentável, a partir do contexto do Litoral do Paraná, e traz à tona as características
e os elementos que diferenciam as demais teorias desenvolvimentistas. Além disso,
tende a mostrar uma perspectiva de desenvolvimento baseado na sustentabilidade
como promoção da economia e da importância da inclusão do meio ambiente nas
medidas adotadas para se pensar no crescimento orgânico do Litoral Paranaense.
A análise das políticas públicas mais recentes para a região é apresentada com
o propósito de trazer ao debate os elementos discutidos

nos modelos

de

desenvolvimento sustentável guiados pelo Governo do Estado do Paraná. Confrontar
os aspetos desenvolvimentistas

com os planos estabelecidos

para o Litoral

Paranaense é fundamental para se compreender a atual situação socioeconômica da
microrregião.

3.1

UMA

PERSPECTIVA

SÓCIO-HISTÓRICA

DO

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

Ao longo dos últimos anos a discussão entorno dos temas desenvolvimentistas
passou por diversos questionamentos. A academia mostrou-se, cada vez mais
diversificada quanto ao entendimento do conceito de desenvolvimento e crescimento
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econômico. É claro que algumas vertentes tiveram maior aceitação, ou pelo menos,
maior visibilidade, como foi o caso do Modelo de Solow, que carrega o nome de seu
autor Robert Solow, economista estadunidense que em 1987 ganhou o prêmio Nobel
de Economia com seus estudos na área de desenvolvimento econômico. A dualidade
entre as principais vertentes da teoria do desenvolvimento por muito tempo se
perpetuou

entre

marxista/neomarxista

e

neoclássica/keynesiana.

Os

estudos

desenvolvimentistas estiveram vinculados sob a ótica de temas como potencial
produtivo do capitalismo, rendimentos crescentes ou decrescentes, avanço e
progresso técnico e tecnológico, acúmulo do capital humano e físico, crescimento
populacional,

entre

outros

assuntos

que

tinham

um

elemento

em

comum:

crescimento, volume ou intensidade da economia (MANTEGA, 1998). E não há como
deixar de lado a "corrente alternativa" do movimento Cepalino, que influenciou
diretamente a arquitetura do desenvolvimento brasileiro, sobretudo na segunda
metade do século XX.
O estilo de desenvolvimento convencional, pautado na lógica do consumo
desenfreado e na expansão a todo custo, reflete na maneira como nós não
enxergamos, ou não consideramos a importância dos recursos naturais. O padrão de
produção/industrialização

que

está

descrito

na

grande

parte

das

teorias

desenvolvimentistas ainda consolida a ideia de que recurso natural é, de certa forma,
um insumo qualquer utilizado nas cadeias de produção, gratuitos e ilimitados. Esse
pensamento acarreta claramente na exaustão dos recursos, e na degradação do meio
ambiente. A consequência disso são as limitações que a natureza impõe para o
crescimento da economia e na forma sustentável da nossa existência. Segundo
Carvalho et al. (2015, p. 113), "para que uma sociedade seja sustentável, é necessário
haver a integração do desenvolvimento com a conservação ambiental" e, portanto, o
comprometimento com as futuras gerações, e os estímulos da economia a longo
prazo, é o que denota o termo sustentabilidade às aplicações nos modelos de
desenvolvimento.
De acordo com Sobrinho et al (2009), em 1972, na conferência de Estocolmo,
os assuntos acerca da degradação ambiental passaram a ser inseridos nas pautas
das reuniões das Nações Unidas, ainda que de maneira sutil. Também neste ano,
junto ao Clube de Roma, foi publicado o estudo Limites do Crescimento, que projetou
uma série de acontecimentos catastróficos para o próximo século, entre eles:
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Se as atuais taxas de crescimento da população mundial continuassem nos
ritmos de 1972, os limites do planeta seriam alcançados dentro de um século;
era possível modificar as tendências de crescimento, e formar uma condição
de estabilidade ecológica e econômica, com condições de manter-se até um
futuro remoto; se a população mundial decidisse empenhar-se em obter os
resultados da segunda premissa, não haveria necessidade de lutar pelo
primeiro (BRÜSEKE, p. 29,1998).

Brüseke (1998) levanta os principais eventos e registra a intensificação do
debate desenvolvimentista sob a ótica da sustentabilidade. É evidente que o tema,
hoje, ainda seja vigente e apresenta

muitos pontos a serem

estudados e

transformados em políticas públicas capazes de mediar o trade off entre consumo dos
recursos naturais e crescimento/desenvolvimento. Somente em 1974 a ONU publicou
a Declaração de Cocoyok que dava continuidade ao debate. Neste momento, são
inseridos à pauta internacional os temas de pobreza e geração de desequilíbrio
demográfico, a destruição ambiental da América Latina, Ásia e África, e o fato de os
países industrializados intensificarem os problemas do subdesenvolvimento por conta
do nível exagerado de consumo. A partir desses apontamentos, a discussão toma
corpo e passa a compreender os limites mínimos e máximos do consumo em prol do
bem-estar e da satisfação humana.
O conceito de desenvolvimento sustentável foi sugerido no relatório de
Brundtland em 1987, publicado pela Assembleia Geral da ONU (RIBEIRO, 2012), na
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente. Essa comissão foi criada especialmente
para debater os problemas ambientais a nível mundial, e a partir daí, novas formas de
encarar o desenvolvimento econômico foram estabelecidas no intuito de satisfazer as
necessidades das gerações presentes, sem apenar as necessidades das gerações
futuras.
Portanto,

essa

nova

proposta

de

discussão

sobre

as

teorias

de

desenvolvimento parte do pressuposto de uma manutenção do modo de produção,
consumo, ocupação, igualdade social no que diz respeito à qualidade de vida, saúde,
educação e riqueza, e, não menos importante, da conservação do meio ambiente.
O ecodesenvolvimento, assim nomeado pelo canadense Maurice Strong em
1973, foi reformulado pelo ecossocioeconomista Ignacy Sachs que apontou os
princípios básicos desta nova interpretação desenvolvimentista. O autor sugere
alguns aspectos como condutor do desenvolvimento:
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a) a satisfação das necessidades básicas; b) a solidariedade com as
gerações futuras; c) a participação da população envolvida; d) a preservação
dos recursos naturais e do meio ambiente em geral; e) a elaboração de um
sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras
culturas, e f) programas de educação (BRÜSEKE, p. 3 0 , 1998).

Os estudos sobre ecodesenvolvimento e/ou o desenvolvimento sustentável
foram moldados a partir do final do século passado, e sempre foram discutidos pelo
interesse mundial, atendendo as expectativas e demandas globais. Mas como iniciar
uma releitura de assuntos ambientais globais para obter resultados positivos em uma
microrregião do estado do Paraná?
A RIO 92, conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(UNCED) realizada no Rio de Janeiro foi extremamente importante para aproximar
essa discussão à nossa realidade. Além disso, esta conferência foi marcante pois
apresentou ao mundo a importância da preocupação com os assuntos ambientais a
longo prazo. Este evento teve como foco a apresentação dos perigos do modelo atual
de desenvolvimento, e chamou atenção a nível mundial sobre a importância da
conservação ambiental. Até aquele momento, fora o maior engajamento dos governos
mundiais em uma pauta ambiental, e contou com uma série de questionamentos
principalmente relacionado às metas e limitações de emissão de CO2 e a
preocupação com as condições climáticas (RIBEIRO, 2012).
Entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, existe um abismo de
diferença para alcançar tantas metas ambientais. O contraste social e econômico
entre as nações reflete o grande desafio imposto a todas as sociedades, e fica claro
que as ferramentas disponíveis para cada país lidar com os objetivos ecológicos é um
fator de desigualdade. Independente do grau de discussão sobre os princípios do
desenvolvimento sustentável, toda região possui sua parcela de responsabilidade,
mas

é

um

grande

desafio

canalizar

e

dar

sentido

às

principais

pautas

socioeconômicas a inúmeras realidades.
Certo é, nada funciona da mesma forma para qualquer país, estado,
município, instituição ou comunidade, e por isso, é necessário estudo e informação
para absorver as metas globais propostas por estes eventos e a melhor maneira de
aplicar estes objetivos na realidade do Litoral Paranaense. Como apresentado, a
região possui o histórico de uma ocupação conturbada e que carrega diversas
barreiras para seguir os traços positivos do desenvolvimento sustentável. Contudo, é
importante trazer à tona os planos e políticas de desenvolvimento traçados para a
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região até o momento, e assim, ilustrarmos a posição do Litoral como uma região que
precisa visar a prática do desenvolvimento sustentável.

3.2

PLANOS

E POLÍTICAS

DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

NO

LITORAL PARANAENSE

A Agenda 21 foi um documento produzido durante a RIO 92, e tinha como
objetivo se tornar um programa de ação para estimular práticas sustentáveis de
desenvolvimento

na elaboração de políticas públicas. É através de políticas

ambientais que são criados mecanismos de planejamento e gestão capazes de
intermediar as ações dos agentes públicos e privados (SIQUEIRA, 2009). Para a
garantia da proteção ambiental, do desenvolvimento social e econômico sustentável
do Litoral Paranaense, é imprescindível a atuação de toda cadeia social, econômica,
política e acadêmica da sociedade. Isto é, somente a colaboração de todas essas
esferas, atuando em conjunto, são capazes de atingir os resultados pretendidos por
qualquer política ambiental proposta para o Litoral.
O meio ambiente está assegurado como um bem comum. Portanto, as
externalidades ambientais devem ser revisadas e discutidas constantemente, uma vez
que os interesses de todas as partes se encontram em conflito nesse mesmo ritmo.
Para que não haja distorções de poder e influência na elaboração dessas medidas, é
válido ressaltar a importância e a obrigatoriedade da presença popular na execução
de políticas ambientais, já que qualquer medida gera impacto na qualidade de vida da
população. Por isso há a necessidade de um debate respaldado em informações
corretas e com uma linguagem acessível a toda a população para se alcançar dois
objetivos: integrar o meio ambiente no processo de desenvolvimento econômico e
integrar a população nessa discussão, pois sem sua participação, é impossível mudar
qualquer cenário.
As diretrizes do desenvolvimento sustentável que sugerem alterações nos
modos de produção, consumo e ocupação, e que anseiam melhorias nos níveis de
igualdade social, de saúde, de educação e de riqueza, confrontam diretamente a
capacidade do Litoral Paranaense em gerir essa mudança de realidade. O padrão
social, econômico e cultural da região coloca em prova uma discussão muito singular
para cada município.
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Paranaguá é o município que mais se destaca na região, é um outlier que se
distanciou dos demais municípios do Litoral, como foi possível destacar no capítulo 2.
O desenvolvimento da região, em nenhum momento de sua história, foi homogêneo e
as distorções de realidade são visíveis entre cada cidade. O papel das políticas
públicas neste cenário tende a corrigir a desigualdade entre os municípios que, até o
momento, sofrem com a escassez de um plano de desenvolvimento sólido. De acordo
com o Sistema Regional de Inovação do Litoral do Paraná (LABIACK JR, 2020), o
descompasso histórico do Litoral é justamente o resultado de uma ausência do
ordenamento dos municípios para com as questões ambientais, sociais e econômicas
que, neste caso, refletiram no crescimento desorganizado da região. É neste sentido
que a elaboração de políticas públicas ambientais toma corpo, pois elas são
fundamentais para garantir o bem-estar social e a conservação do meio ambiente,
elemento primordial para a continuidade do progresso econômico.
Existe uma discussão atual sobre o desenvolvimento sustentável do Litoral do
Paraná, e parte dessa informação está concentrada em dois documentos publicados
recentemente. O Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná
(PDS Litoral) é o resultado de um processo de conferências, consultas públicas e
estudos elaborados pelo Governo do Estado do PR em 2019, que define diretrizes e
ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável da região. O Sistema Regional
de Inovação do Litoral do Paraná (LABIACK JR, 2020), elaborado pelo SEBRAE e
FUNESPAR em 2020, discute algumas estratégias que consideram a inovação,
elemento fundamental para o desenvolvimento sustentável. Ambos os documentos
visam ampliar a posição econômica do Litoral Paranaense e consideram a real
importância do meio ambiente nessa discussão.
O PDS Litoral acusa a importância de adotar uma abordagem equilibrada e
integrada nas discussões do desenvolvimento sustentável do Litoral, através de
componentes

socioterritoriais,

ambientais,

econômicos,

institucionais

e

de

infraestrutura para a região (PDS LITORAL, 2019). Tensões políticas, conflito entre as
questões ambientais e a atividade portuária, o potencial turístico e os desequilíbrios
sociais são alguns exemplos que evidenciam o grande desafio que o Litoral enfrenta
para garantir o fortalecimento social, econômico e ambiental da região. Portanto, o
PDS Litoral visa ações de curto, médio e longo prazo para atingir, em 2035, resultados
que contribuam para uma mudança do cenário da população local. O documento
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define o paradoxo do plano regional, e também define uma característica da região do
Litoral:
Uma região privilegiada, litorânea, com valores ambientais e paisagísticos
evidentes, com implantação de um porto líder, essa região continua tendo
desequilíbrios sociais e econômicos sensíveis, déficits estruturais, e uma
imagem pouco qualificada (PDS LITORAL, 2020, p 24).

Na questão socioambiental, como destacado no capítulo 2, o Litoral possui em
seu território grandes áreas de conservação e uma imensa diversidade ambiental. De
certo modo, existe um potencial de turismo ecológico ocioso na região, fato que pode
ser explicado pela sensibilidade de uma área localizada no bioma da Mata Atlântica,
tornando parte do território litorâneo ineficaz na criação de oportunidade de emprego
e geração de renda.
É evidente que contornar os referidos desequilíbrios sociais e econômicos,
resulte no tratamento de pontos críticos e essenciais para esta mudança. As diretrizes
para o desenvolvimento sustentável elaboradas pelo PDS LITORAL em 2019, são
sete, conforme apresenta-se abaixo:

I.

Paranaguá, como cidade-porto global, deve adotar o papel funcional do Litoral,
ou seja, exercer um perfil de liderança além da atividade econômica,
fortalecendo os aspectos culturais, os valores naturais e turísticos da região.

II.

Os municípios praianos apresentam falha na qualidade dos serviços urbanos,
nos equipamentos sociais e nas possibilidades de lazer. A mudança deste
cenário é vista a partir da criação de oportunidade de trabalho e no
aquecimento do empreendedorismo através da inovação social e econômica.

III.

O fomento do desenvolvimento compartilhado entre Antonina, Morretes e
comunidades rurais é posto como um facilitador para o desenvolvimento do
comércio local, uma espécie de interação entre área urbana e rural.

IV.

A promoção dos serviços básicos nas áreas urbanas e rurais, como
saneamento básico e comunicação é visto como uma alternativa para contornar
os déficits sociais e econômicos de algumas comunidades, que sofrem com a
limitação do escoamento de sua produção e com a baixa demanda turística.
Guaraqueçaba é o melhor exemplo.

V.

A desvalorização do patrimônio histórico e cultural, evasão dos moradores, a
ausência de perspectiva e a imagem exterior desvalorizada são alguns
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elementos que impedem o desenvolvimento da região, e é colocado como
alternativa a promoção da identidade litorânea para mudar este cenário.
VI.

Os processos institucionais municipais são engessados por uma falta de
articulação política na região, e a criação de estruturas efetivas de concertação
social é fundamental para o sucesso das políticas públicas no Litoral.

VII.

A busca por locais com oportunidade para atividades com alta capacidade de
transformação, pode servir como facilitador dos planos de desenvolvimento no
Litoral.

Os temas abordados pelo PDS Litoral nas diretrizes projetadas para 2035
remontam a complexidade do desafio econômico atribuído ao Litoral, que deve contar
com a inovação no âmbito econômico para atingir resultados positivos. O livro O
Sistema Regional de Inovação do Litoral do Paraná (LABIACK JR, 2020), parte pelo
pressuposto da perspectiva do empreendedorismo inovador e sustentável como
atores do desenvolvimento. Através da interação multilateral entre governo, empresas
e população, além dos gestores públicos e privados, o relatório aborda estratégias de
desenvolvimento vinculadas as áreas do conhecimento e da inovação, mas sobretudo,
considera e estimula a expressão cultural regional. Essas áreas dão suporte para a
discussão sobre os desafios

para o desenvolvimento

sustentável

do

Litoral

Paranaense, que necessita de recursos inovadores para suprir a necessidade da
população local e tornar possível a integração do meio ambiente em sua economia.
A importância da elaboração de um plano de desenvolvimento sustentável voltado
ao Litoral foi fundamental para dar um direcionamento a região, pois contou com a
participação da esfera pública e privada, e da comunidade acadêmica nessas
discussões. O material produzido passou por diversas etapas entre reuniões técnicas,
oficinas, audiências públicas e principalmente, contou com a participação da
população dos 7 municípios do Litoral, além de dar relevância aos elementos culturais
caiçara, fato que enriquece o seu resultado.
A solução para as diretrizes do desenvolvimento sustentável do Litoral está
baseada em uma mudança complexa e de longo prazo. Trata-se de uma modificação
na conjuntura de desenvolvimento da região, pautada nos 3 pilares citados
anteriormente: social, econômico e ambiental. A integração do meio ambiente na
economia local é uma espécie de oportunidade para a transformação do Litoral, e a
influência política é fundamental para que isso aconteça. Ao longo do quarto capítulo,
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algumas alternativas são levantadas para compor este processo de mudança que visa
elevar os índices sociais e econômicos, a partir da integração do meio ambiente na
economia da região.
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4 DESAFIOS REGIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
LITORAL PARANAENSE

É compreensível que o município de Paranaguá seja o destaque do Litoral, e
seja ao mesmo tempo influência para o desenvolvimento da região. Muito por conta
do porto e da série de atividades desenvolvidas para suprir a demanda portuária. O
fato de o crescimento regional ser impulsionado pelo crescimento do município de
Paranaguá, ilustra a dependência e escassez de autonomia dos demais municípios,
e traz uma série de desafios a serem enfrentados que dificultam o progresso do
desenvolvimento sustentável na região. Ao longo deste capítulo, estes desafios serão
classificados e debatidos com o propósito de contribuir para o avanço dessas
questões, e dar sentido aos papeis de responsabilidade aos agentes econômicos do
Litoral.
Nessa discussão, é possível atribuir dois principais desafios

para o

desenvolvimento sustentável do Litoral Paranaense, e a partir do desdobramento
desses temas, é notável o surgimento de obstáculos como reflexo dos dois problemas
fundamentais para a região.
O principal desafio parte do conflito entre a expansão territorial fruto do
crescimento populacional, e o limite da degradação ambiental no Litoral. A
dependência econômica dos municípios é vista como um fator limitante para o
desenvolvimento da região, e por isso representa o outro principal desafio. Juntos
esses dois temas formam uma série de barreiras para a sociedade como por exemplo:
mobilidade

inter-regional,

adensamento

populacional,

desmatamento

ilegal,

desequilíbrios sociais, desigualdade, e tantos outros desafios que hoje já estão
instaurados na comunidade litorânea.
Para discorrer sobre isso, a integração sistêmica do meio ambiente na
economia local parte como uma alternativa para a mudança de um cenário cujo
consumo dos recursos naturais e os focos de desenvolvimento sejam direcionados
por ações de prudência ecológica.

4.1 A INTEGRAÇÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE NA ECONOMIA LOCAL

O potencial econômico do Litoral está diretamente ligado com a sua riqueza
natural. Portanto, a conservação do sistema natural é fundamental para o sucesso do
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desenvolvimento da região, já que grande parte das atividades econômicas praticadas
ali têm relação com o meio ambiente, e dependem dos recursos naturais para
continuar aquecendo a economia local. Certamente este meio possui um limite de
degradação, e é a partir desta dualidade que surge o primeiro grande desafio para o
Litoral.
Historicamente o processo de emancipação dos municípios se deu em períodos
diferentes, fato que revela a desigualdade territorial entre eles. Matinhos, por exemplo,
foi o penúltimo município a ser fundado quando se desmembrou de Paranaguá em
1968, e apresenta uma realidade preocupante nos índices demográficos e ambientais.
De acordo com IPARDES (2021) o município é o menor em termos de área territorial,
116,445 km , e o de maior densidade geográfica da região, 306,63 hab/km . Os
2

2

municípios de Guaratuba e Pontal do Paraná também apresentam uma realidade
semelhante no que diz respeito ao alto crescimento populacional e aos limites de
expansão territorial, e este é um reflexo do problema entre o crescimento populacional
e a degradação do meio ambiente que está presente em grande parte do Litoral
Paranaense. Entretanto, esta característica se intensifica nos municípios praianos,
cujo foco da economia é o turismo, e as variações de atividades econômicas geradas
a partir desta modalidade.
O PDS Litoral considera que "o Litoral sul (Matinhos, Pontal do Paraná e
Guaratuba) terá que ser mais urbano e com maior número de residentes permanentes
que atualmente" (PDS Litoral, p. 26, 2020), mas como garantir essa expansão
mantendo a prudência ecológica? Os 3 municípios já apresentam

problemas

demográficos, e estes se intensificam em períodos sazonais influenciado pelo fluxo
turístico na região. Conforme visto no capítulo 2, a forma de ocupação do território
litorâneo tomou corpo de forma desorganizada, ultrapassando alguns limites físicos
que geram impactos ambientais negativos na região (PIERRI, 2006) e parece que
essa postura ainda é evidente até hoje, principalmente no Litoral sul, trazendo um
sério problema na questão habitacional e fundiária para a microrregião.
O problema habitacional se intensifica pela seguinte questão: o crescimento da
população, acelerado a partir da década de 1980, resultou em um adensamento
populacional seguido por conflitos urbanos em específicas regiões. A falta de gestão
ou de fiscalização tornou expostas algumas áreas de proteção ambiental que fazem
limite com esses municípios, permitindo o avanço urbano não regulamentado. A flora
litorânea é correspondida por regiões de Mata Atlântica, bioma que tem apenas 7%
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de sua área original (TABARELLI, 2005), e este fator demonstra a sensibilidade do
avanço urbano sobre essas áreas, sobretudo nos municípios de Matinhos e Pontal do
Paraná, que são os menores em área total e também os que possuem os menores
percentuais de áreas cobertas por UCs. De certo modo, a questão habitacional, com
foco nesses dois municípios, é um problema gerado pelo crescimento populacional e
pelo limite de expansão territorial atrelado à conservação do meio ambiente. De
acordo com a agência de notícias do Paraná, o IAT em agosto de 2021 identificou
mais de 110 hectares de desmatamento ilegal fruto de loteamentos clandestinos no
Litoral Paranaense (AEN-PR, 2021). A área afetada abriga parte da riqueza natural
da Mata Atlântica, e lidar com esse tipo de questão é fundamental cumprir o papel de
preservação da capacidade de suporte dos ecossistemas, sobretudo dos ameaçados
de extinção.
A

atividade

portuária

foi

a

atividade

econômica

que

impulsionou

o

desenvolvimento da região e que, por outro lado, consolidou ao longo dos anos
incrementos de riscos, impactos ambientais e diversos conflitos para o Litoral. O porto
de Paranaguá cada vez mais ganha notoriedade como um potencial logístico portuário
não só para o interesse estadual, mas também têm um papel de suporte às
mercadorias transportadas no Brasil e na América Latina. O seu potencial vem sendo
explorado e sinais de expansão estão sempre sendo discutidos. De certo modo,
existem programas de gerenciamento, monitoramento e ações socioambientais
praticados pela Portos do Paraná, além de planos de educação ambiental. "O Porto
de Paranaguá recebeu da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) em
2019 a pontuação 99,29 numa escala que vai até 100 no Índice de Desenvolvimento
Ambiental" (APPA, 2020), mas apesar dessa posição, o impacto gerado pelo
complexo portuário não afeta apenas o meio ambiente, mas toda a população que
vive nesse local. Garantir a redução dos impactos ambientais e sociais da atividade
portuária é um compromisso e outro desafio para o Litoral, principalmente ao
considerar a relevância econômica que esta atividade atribui à região. Embora a APPA
aplique atualmente planos voltados ao meio ambiente, saúde e segurança, ainda a
gestão dessa atividade segue atribuindo riscos e impactos socioambientais ao Litoral,
e este é um assunto que deve manter-se em evidência para equilibrar os benefícios e
os malefícios gerados pela atividade portuária.
Vimos anteriormente a desigualdade existente no Litoral Paranaense em
aspectos econômicos, sociais e demográficos. Os municípios de Paranaguá e
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Guaraqueçaba representam os dois extremos dessa realidade:

Guaraqueçaba

registra o menor IDH-M do Litoral Paranaense, 0,587 (PNUD, 2010), nível considerado
baixo. Além disso, a população total de acordo com IBGE (2021) é de 7.554 habitantes
e corresponde a menos que 5% da população total do Litoral. Paranaguá, por outro
lado, possui 52% da população total (157.378), e registra o IDH-M de 0,750, superior
à média do Paraná. Existem alguns motivos que podem estar relacionados a esse
contraste entre os dois municípios, já que ambos estão localizados na Baia de
Paranaguá.
A forma como foi conduzida a exploração da baia, definiu as possibilidades de
desenvolvimento na região, que passou a ser concentrada em apenas uma parte da
baia, extinguindo os canais econômicos do município de Guaraqueçaba, como
mencionado por Pierri (2006):

As características naturais, as tendências históricas de ocupação e a
legislação ambiental, que foi sendo implantada nas últimas décadas do
século XX, originaram uma configuração bastante particular na baía de
Paranaguá: um complexo estuarino dividido numa parte norte, definida como
área de proteção ambiental, e uma parte sul, com uso intensivo portuário
(PIERRI, p. 148, 2006).

Na figura

1 é possível visualizar esta configuração, além de perceber a

característica de ocupação no Litoral e as principais ligações entre os municípios.
Destaque para Paranaguá que teve acesso ao modal ferroviário e rodoviário à capital,
além de canalizar a maior área urbana do Litoral. A movimentação urbana se
intensificou sentido ao Litoral Sul através de rodovias com ligação direta aos
municípios

praianos.

Por

conta

dessa

difusão

houve

a

possibilidade

desenvolvimento desses municípios, já que a acessibilidade é uma

de

questão

fundamental para isso.
Em contrapartida, o Litoral Norte possui o desafio de gerenciar as questões de
mobilidade e acesso à região, principalmente em Guaraqueçaba. A dificuldade de
acesso ao município, a partir de Antonina, é uma barreira que impõem uma série de
dificuldades não só econômicas, mas principalmente sociais, como se indicou
anteriormente. A distância até a capital Curitiba é de 176km e este deslocamento tem
o tempo médio de 4h, devido as condições precárias das vias de acesso. Contornar
essa

situação

implica

em

uma série de desafios

e responsabilidades

aos

coordenadores públicos, devido aos riscos ambientais e o impacto negativo que este
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tipo de revitalização gera para o espaço que está sob mudança. Deste modo, a
viabilidade econômico-financeira de projetos de impacto precisa ser desenvolvida sob
a ótima da sustentabilidade.
Será que o interesse econômico permite uma mudança de realidade em prol
de avanços sociais na região? O município de Guaraqueçaba registrou em 2009, 645
empregos formais (MTP, 2019) e acusa a menor população do Litoral. A participação
do PIB representou 0,7% do PIB do Litoral Paranaense em 2018 (IBGE, 2018). A
combinação desses resultados repele o desinteresse econômico do município que se
encontra em uma posição delicada, e torna desestimulante qualquer ação que tenha
o intuito de promover a região em seus aspectos ambientais e culturais. Reverter este
cenário resolvendo as questões de mobilidade é um desafio ao atribuir o impacto
ambiental gerado por qualquer tipo de revitalização na área. O estímulo do
desenvolvimento através da consolidação de estradas que facilitam o acesso à região
é um tema sensível e que gera debate, dado o risco de alteração nos níveis ambientais
do Litoral Norte, símbolo de conservação.
Outro fator relevante para esta comparação é a forma como foi organizada as
áreas cobertas por UCs no Litoral. O atual Instituto Água e Terra em 2006, registrou
as demarcações das UCs no Litoral: Guaratuba (98,5%), Guaraqueçaba (96,9%) e
Antonina (80,9%) possuem percentual elevado nesse quesito. Os municípios praianos
de Pontal do Paraná e Matinhos, com 10,5% e 27,4%, respectivamente, possuem o
menor percentual de sua área coberta por UCs (citado anteriormente, também são os
menores municípios em área total). Paranaguá (56,8%) e Morretes (52,8%) acusam
moderados percentuais de UCs (IAP, 2006).
O ordenamento territorial das UCs foi dado "sob áreas de Floresta Atlântica
marginalizadas economicamente, seja por dificuldades de acesso e/ou por não
apresentar - ou ter perdido - interesse econômico-produtivo" (PIERRI, p. 150, 2006).
Este fator é um grande obstáculo que o Litoral enfrenta para atingir a sustentabilidade
econômica e social dessas áreas, principalmente quando se trata da inclusão do meio
ambiente no processo de desenvolvimento da região.
A solução para o trade off entre conservação ambiental (preservação da
capacidade de suporte dos ecossistemas),

e o desenvolvimento

das

áreas

consideradas "improdutivas economicamente" não é tão simples, e também não é
uma ação de curto prazo.
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Portanto, uma alternativa para lidar com os desafios que o Litoral é a educação,
sobretudo ambiental. A partir da discussão desse tema, e a garantia da informação
como forma de reeducação dos agentes econômicos é que será possível administrar
os conflitos com o meio ambiente.
A tabela 3 compila os desafios e os papéis dos agentes econômicos nesse
processo de mudança. Vale ressaltar que, em todos os casos, é fundamental a
participação da população para o sucesso de políticas públicas. Não só isso, como
mencionado, é a atuação em conjunto dos agentes econômicos que irão garantir a
redução do impacto ambiental e o desenvolvimento sustentável do Litoral.

Tabela 3. Desafios regionais e o papel dos agentes econômicos.
Desafios Principais

Papel dos agentes

Crescimento populacional x degradação ambiental

Esfera pública : Contornar o problema habitacional e ao mesmo tempo a
conservação do meio ambiente.
Esfera pública e privada : Estreitar relações políticas entre os municípios

Independência política e econômica dos municípios

para garantir a autonomia e a eficiência administrativa. Interação da
iniciativa privada como forma de consolidar uma base econômica mais
sólida, fomento à economia local.

Desafios Secundários

Papel dos agentes

Controle do avanço da atividade portuária

ambiental e social da atividade portuária. Correção das externalidades que

Administração

dos Portos de Paranaguá

e Antonina : Estudos do impacto

afetam negativamente a população local.
Esfera pública : Desenvolver e fiscalizar o projeto de acesso rodoviário

Escassez de mobilidade inter-regional

(Litoral Norte) que tenha como foco a redução do impacto ambiental.
Esfera pública e privada : Promoção da cultura, através da restauração do

Construção da identidade cultural litorânea

patrimônio histórico de cada município, e da inclusão de atrativos turísticos
de cunho cultural.

Correção das desigualdades socioeconômicas

Promoção da educação ambiental

Esfera pública : Instaurar políticas públicas de coesão social
Esfera pública eprivada : Programas de inclusão da comunidade local e
turística

Todos os desafios, de forma essencial, contam com a participação ativa da população

para atingir resultados positivos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2 O PAPEL DOS AGENTES ECONÔMICOS NO DESENVOLVIMENTO DO
LITORAL PARANAENSE

Educar a população local é tão importante quanto educar o turista. Assim como
a esfera pública e a esfera privada necessitam trabalhar em sinergia para garantir o
fomento da conservação ambiental. Percebe-se que este é um problema cuja
participação de todos os agentes econômicos é fundamental, e por isso, todos
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possuem um papel importante nessa jornada. A prática de atividades econômicas
sustentáveis é fundamental para contribuir para o bem-estar social e a promoção da
riqueza cultural caiçara. Contudo, somente a atuação em conjunto de todos os
agentes econômicos visando a solidariedade das gerações futuras é capaz de
contornar o cenário atual.
Segundo Garcia (2013), em seu estudo baseado nas obras de Merico (2002) e
Sachs (2009) menciona que o Paradigma do Desenvolvimento Sustentável considera
a dimensão social, cultural, ambiental, territorial e política, como fatores necessários
para uma sociedade atingir os níveis sustentáveis ou ecológicos de desenvolvimento.
Dentre as características dessas dimensões, destacam-se: o bem-estar da população,
a diversidade cultural, a melhoria do ambiente urbano, a coesão social, a
transformação dos padrões de produção e consumo, a conservação do meio ambiente
e a preservação da capacidade de suporte dos ecossistemas. A partir disso, quais são
as mudanças necessárias para que o Litoral tenha capacidade de atingir resultados
positivos nessas questões? Além disso, de quem é essa responsabilidade?
A partir do conhecimento sobre a identidade econômica do Litoral apresentado
no item 2.1 deste trabalho, é possível concluir que: para cada problema ambiental,
existe uma solução específica, dado as diferentes realidades presentes no Litoral.
A autonomia política e econômica dos municípios é fundamental para colocar
em prática ações específicas de desenvolvimento. Os demais municípios que não são
favorecidos economicamente pelo complexo portuário enfrentam um desafio que
caminha nas diretrizes da inovação como solução. Ao mesmo tempo que a
necessidade de construir uma base política e econômica sólida capaz de gerar
independência municipal, é também fundamental uma interação mais estreita entre os
municípios litorâneos. A terceira diretriz do PDS Litoral (discutida no capítulo anterior)
menciona o desenvolvimento compartilhado entre municípios como forma de solução
para os problemas comerciais/econômicos de Antonina e Morretes. Da mesma forma
que essa ação é incentivada neste exemplo, uma espécie de aliança pode ser
incentivada no Litoral Sul, com foco no turismo sustentável.
A necessidade de inovação nas relações do Litoral é fundamental para criar
alternativas eficientes para o desenvolvimento sustentável da região. Portanto é
possível considerar que essa responsabilidade deve ser segmentada a agentes que
tenham capacidade de atuação nesses temas. A esfera pública, por exemplo, através
da elaboração de políticas públicas e ambientais é capaz de gerir e administrar os
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limites de utilização ambiental a ponto de garantir a conservação dos ecossistemas.
Segundo Ribeiro (2012):

A questão central para a economia ecológica é como fazer para que a
economia funcione considerando a existência desses limites. É preciso
considerar dois planos de ação: (1) um relativo às políticas especificas para
cada tipo de problema ambiental a ser enfrentado; (2) o outro relativo à
estabilização da expansão do sistema em nível sustentável. (RIBEIRO, p. 67,
2012)

No Litoral, a diversidade de desafios acarreta uma diversidade de soluções.
Apenas este cenário torna possível qualquer tipo de mudança eficiente na região. Para
o autor, os problemas do emprego, da desigualdade e do estímulo às inovações
tecnológicas são fatores fundamentais para a solução técnica do segundo plano de
ação. O enfrentamento desses desafios teóricos, correspondem à realidade do Litoral.
Os níveis baixos de empregos formais (MTP, 2019) e o baixo IDH-M médio da região,
por exemplo, evidenciam falhas na estrutura social e econômica do Litoral. Por conta
disso, a atuação do Estado no desenvolvimento de políticas eficientes e específicas
são essenciais para a manutenção deste cenário.
O estímulo de inovações tecnológicas se dá em diversas formas. O
empreendedorismo tem papel fundamental nessa transição, e pode ser visto como
uma alternativa para a solução dos problemas relacionados a geração de emprego e
renda. Além disso, pode-se considerar que soluções sustentáveis sejam criadas a
partir do momento em que negócios sustentáveis recebam incentivos a ponto de
garantir a alavancagem deste tipo de relação no setor privado.
De acordo com Sachs (2009), a participação da população envolvida e a
implantação de programas de educação são fatores imprescindíveis para o avanço
das questões sustentáveis de desenvolvimento em uma região. Uma comunidade
ativa, a partir do princípio da democracia, que possa ser ouvida nas tomadas de
decisões e que passa de uma mudança, se torna fundamental para qualquer
reestruturação do atual cenário. Programas de inclusão da comunidade local somados
a educação dos visitantes do Litoral, fortalecem o papel de fiscalização de áreas que
sustentam o turismo. O sentimento de pertencimento e o conhecimento da própria
riqueza encontrada em cada município do Litoral, torna a população a fiscalizadora de
suas ações e os problemas relacionados a degradação ambiental e urbana.
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É a partir da expansão dos centros educacionais, culturais e técnicos que a
comunidade litorânea pode ter a capacidade de reverter os desequilíbrios sociais e a
desigualdade socioeconômica do Litoral. A promoção do turismo ecológico, praticado
de forma responsável e em áreas de atuação cujo potencial turístico é desperdiçado
e mal gerenciado, é um incentivo que possui duplo resultado: o aquecimento da
economia ao estabelecer uma estrutura capaz de suportar a demanda turística e a
oportunidade de educação da população no sentido cultural e ambiental. Por isso,
uma repaginação nos centros turísticos deve ser incentivada a ponto de reconstruir a
identidade histórica e cultural capaz de estimular a demanda turística. Assim como na
revitalização de centros urbanos, principalmente em Paranaguá, palco de uma
arquitetura e um rico centro histórico incomparáveis com o restante da região. Esta
mudança faz parte do processo de valorização da cultura caiçara, da mesma forma
que incentiva a educação e estimula a economia local. Logo, o acesso ao lazer é
incentivado a ponto de contribuir para os avanços dos níveis de bem-estar social, dor
atribuída pela ausência de perspectiva à população litorânea, conforme mencionado
nas diretrizes do PDS Litoral (2019).
Os problemas do Litoral, em grande parte, são problemas específicos a cada
região, e por isso, devem contar com soluções práticas à cada realidade. Os
municípios praianos, rurais e portuários possuem enorme responsabilidade de
manutenção da capacidade de suporte dos ecossistemas, tendo em vista que estes
encontram-se em um território sensível às questões ambientais. Por conta disso, a
participação simultânea dos agentes econômicos e um propósito muito bem
estabelecido pela administração pública podem ser a chave para um processo de
mudança de realidade, que atribui a conservação ambiental e a melhoria de qualidade
de vida à comunidade litorânea.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A diversificação natural do Litoral Paranaense permitiu diferentes formas de
ocupação, que implicou num processo de desenvolvimento desregular na região. O
município de Paranaguá, com forte atuação na atividade portuária, foi o palco da
concentração econômica e urbana e impulsionou o desenvolvimento do restante da
microrregião.
Os contrastes econômicos e sociais presentes no Litoral reforçam a sua
desigualdade e os problemas gerados a partir disso. A elaboração de políticas
públicas é vista como responsável pelo ajuste desses desequilíbrios e permite o
desenvolvimento sustentável do Litoral. Assim como os desafios são específicos a
cada realidade e a cada município, as soluções devem caminhar pelo mesmo
pressuposto.
O presente trabalho conclui que os principais desafios enfrentados pelo Litoral
Paranaense sob a ótica do desenvolvimento sustentável são: (a) o crescimento
populacional em confronto com a degradação ambiental; (b) a independência política
e econômica dos municípios. A partir desses temas centrais, outros desafios têm
destaque em áreas específicas, como: (i) o avanço da atividade portuária; (ii) a falta
de mobilidade inter-regional; (iii) construção da identidade litorânea; (iv) correção dos
abismos

socioeconômicos;

(v)

promoção

da

educação

ambiental

e

a

(vi)

potencialização da atividade turística.
A partir da discussão sobre desenvolvimento econômico, a pesquisa enfatizou
as diretrizes propostas pelo debate acerca do desenvolvimento sustentável como
solução para os desafios no Litoral. A percepção do incremento às dimensões sociais,
culturais, ambientais, territoriais, políticas e econômicas formam a rede de atributos
que devem ser considerados na discussão de qualquer ação na região, sobretudo na
política. A prudência ou precaução ecológica surge como um fator necessário para a
discussão de qualquer mudança na estrutura socioeconômica e ambiental da região.
Qualquer ação deve considerar os elementos de conservação ambiental e valorização
do patrimônio histórico e cultural do Litoral para atingir resultados que promovam a
identidade litorânea.
A transformação de áreas com baixo potencial produtivo em áreas de
conservação é uma característica na experiência de ocupação do Litoral Paranaense.
A solução proposta para a reconstrução dessa identidade parte do fomento à
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educação ambiental através do turismo ecológico. O turismo é visto como alternativa
de reparação cultural, correção do desequilíbrio social e da conservação ambiental. O
interesse econômico deve ser estimulado em áreas que possam ser transformadas
em atrativos que fomentam a prática do turismo responsável, assim como ações de
revitalização em centros turísticos ociosos para melhorar a malha turística na região.
Com chances de desenvolver soluções capazes de gerar receitas destinada a áreas
estratégicas de investimentos sociais e ambientais, este polo que já é exercido pela
comunidade litorânea, tenha condições de melhorar sua visibilidade e seja capaz de
atingir resultados que transformem a realidade do Litoral. Deste modo, o turismo é
uma excelente fonte para incentivar a valorização cultural e histórica que atualmente
é pouco expressiva, dada a real riqueza do Litoral.
Sobre o complexo portuário desenvolvido na região, ainda é uma dualidade
que precisa ser estudada e acompanhada constantemente. É a atividade mais
expressiva no Litoral e têm grande relevância econômica até mesmo para o Paraná.
Por conta disso, os estudos dos impactos ambientais e sociais devem propor soluções
para o avanço da atividade portuária, dado a discussão aquecida existente sobre o
assunto. Os custos de oportunidades dos portos evidenciam a dificuldade de gestão
desse setor, que implica riscos ambientais à região da Baía de Paranaguá, palco dos
patrimônios naturais da Ilha do Mel e Ilha do Superagui, símbolos de conservação. Os
seus impactos devem ser monitorados de forma intensa, dado o volume das
operações portuárias nos municípios de Antonina, Paranaguá e Pontal do Paraná, que
revelam o grande desafio para o desenvolvimento sustentável do Litoral.
Na região norte do Litoral, o desafio de mobilidade é conturbado ao considerar
as barreiras econômicas e produtivas ao município de Guaraqueçaba, que apresenta
diminuição da população nos últimos anos, assim como apresenta baixos indicadores
socioeconômicos. A situação precária de acesso ao município torna desestimulante o
turismo na região, e lidar com o processo de revitalização das vias é um desafio que
atribui uma série de responsabilidades voltadas ao impacto ambiental no local. Esta é
outra solução de cunho sustentável, mas que necessita de políticas eficientes e
prudentes para contornar a situação de exclusão do município de Guaraqueçaba.
Na região sul do Litoral, o desafio se concentra no conflito das áreas urbanas
com o meio ambiente. O acelerado crescimento populacional nos municípios praianos
de Guaratuba, Pontal do Paraná e Matinhos (em especial os dois últimos), e as
condições territoriais como limitadora do avanço urbano, geram atritos nas questões
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habitacionais e de ocupação deste local, que sofre com a urbanização irregular desde
o seu princípio de ocupação na década de 1970. O resultado desse cenário é o
desmatamento ilegal da Mata Atlântica e da degradação ambiental presente não só
no Litoral Paranaense, mas é vista como resultado de uma experiência de colonização
de todo a faixa litorânea brasileira.
A ausência de perspectiva para a população e a imagem desvalorizada do
Litoral são alguns elementos que dificultam o seu desenvolvimento. Portanto, a
promoção da identidade litorânea é fundamental para esta mudança de realidade. O
problema ambiental do Litoral não pode ser visto como uma simples falha de mercado,
logo o meio ambiente não é substituível por capital, trata-se de um recurso escasso
com lenta regeneração que é fundamental para a economia e existência humana. O
caiçara é motivo de orgulho, e a atenção com a sua qualidade de vida é fundamental
nas discussões para o desenvolvimento sustentável do Litoral.
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