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Em Homenagem a  

Marcelo Chassot Bresolin. 

 

Mar Profundo 

 

Silêncio absoluto 

Ausência de pensamentos 

Transparência exterior e interior 

Movimento em três dimensões 

E ainda para dentro de mim. 

Sem esforço. 

Deve ser por isso que o mar 

Tem habitantes 

Como golfinhos, baleias e tartarugas. 

Além das algas marinhas 

Metáforas de Neruda. 

Tudo bem... Todos se matam aqui. 

Predadores e presas 

Insones condenados. 

Mas com essa luz 

Essa cor 

Essa profundidade. 

Matar é doce 

Morrer é infinito. 

 

 

Marcelo C. Bresolin (1965 -2017)
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1. INTRODUÇÃO 

O Plano de Manejo é um “documento técnico, mediante o qual, com fundamentos nos 
objetivos gerais de uma Unidade de Conservação (UC), se estabelece o seu zoneamento e 
as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 
implantação de estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade” (Brasil, 2000).  

No entanto, é importante ressaltar que o termo “manejo” de Unidade de Conservação, que é 
utilizado em toda América Latina, gera muita confusão, visto que se relaciona à manipulação 
dos recursos naturais, como manejo da fauna, manejo florestal, manejo de solos, dentre 
outros. O termo “manejo” é inadequadamente delimitado aos recursos naturais, de aplicação 
ainda mais difícil em se tratando de UC de proteção integral. Manejar significa, no contexto 
organizacional, administrar ou gerenciar. Portanto, Plano de Manejo de uma UC pode também 
ser chamado de Plano de Gestão, como é caso do Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação do estado do Amazonas (Araújo et al, 2012). Uma das definições para manejo 
de UC e que representa melhor a gama maior de todas as atividades do gestor é “O conjunto 
de ações e atividades necessárias ao alcance dos objetivos de conservação de áreas 
protegidas, incluindo as atividades fins, tais como proteção, recreação, educação, pesquisa e 
manejo dos recursos, bem como as atividades de administração ou gerenciamento” (Ibama e 
GTZ, 1996).  

Segundo o Roteiro Metodológico em sua revisão proposta em 2011, o Plano de Manejo deve 
ser dinâmico, ou seja, constantemente aprimorado e focado nos desafios atualizados de 
gestão e o seu planejamento baseado, sobretudo, no conhecimento disponível sobre a UC. 

Segundo Galante et al. (2002), o Plano de Manejo tem por objetivos: 

a) Levar a Unidade de Conservação a cumprir com os objetivos estabelecidos na sua 
criação; 

b) Definir objetivos específicos de manejo, orientando a gestão da UC; 
c) Dotar a UC de diretrizes para o seu desenvolvimento; 
d) Definir ações específicas para o manejo da UC; 
e) Promover o manejo da unidade, orientado pelo conhecimento disponível e/ou gerado; 
f) Estabelecer a diferenciação e intensidade de uso mediante zoneamento, visando à 

proteção de seus recursos naturais e culturais; 
g) Destacar a representatividade de UC no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação frente aos atributos de valorização dos recursos, tais como: biomas, 
convenções e certificações internacionais; 

h) Estabelecer, quando couber, normas e ações específicas, visando compatibilizar a 
presença de populações residentes com os objetivos da unidade, até que seja possível 
sua indenização ou compensação e a sua realocação; 

i) Estabelecer normas específicas, regulamentando a ocupação e uso dos recursos da 
Zona de Amortecimento (ZA) e dos Corredores Ecológicos, visando à proteção da UC; 

j) Promover a integração socioeconômica das comunidades do entorno com a UC; 
k) Orientar a aplicação dos recursos financeiros destinados à UC. 

Um Parque Nacional, segundo a Lei nº 9.985/2000, “tem como objetivo básico a preservação 
de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”. 

O Parque Nacional do Superagui (PNS) tem como objetivo de criação a proteção de amostras 
de ecossistemas como: Floresta Atlântica, restinga, manguezais, praias e dunas. 
Ecossistemas estes, raros em todo o litoral paranaense por já terem sofrido interferência 
antrópica. 

A elaboração do Plano de Manejo, o primeiro do PNS, foi financiada com recurso de 
compensação ambiental do empreendimento Candiota III - fases A e B, da Companhia de 
Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTE). Para o diagnóstico do PM foram contratados 
três consultores, um para desenvolver os estudos referentes ao Uso Público, outro para 



 

 

Levantamento Socioeconômico e outro para a elaboração do Diagnóstico propriamente dito, 
considerando os meios físico e biológico, além das informações oriundas dos levantamentos 
socioeconômico e de uso público. Os demais encartes do documento, em especial o de 
planejamento, foram produzidos pela equipe da UC, dessa forma, e por meio do 
acompanhamento de todo o processo de elaboração do Plano de Manejo, pretende-se 
garantir sua internalização pela equipe gestora.  

O Diagnóstico foi elaborado conforme metodologia descrita no Roteiro Metodológico de 
Planejamento: Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Estação Ecológica (Mota et al., 
2011). Uma vez que o PNS e sua região possuem inúmeras pesquisas, tanto no meio físico 
quanto biológico, o diagnóstico destes foi baseado em informações secundárias disponíveis. 
Além disto, foi realizado um reconhecimento de campo com o intuito de divulgar a elaboração 
do Plano de Manejo bem como verificar a situação atual de conservação das áreas naturais 
do parque. Com relação ao meio socioeconômico e uso público foram realizados 
levantamentos de informações secundárias, assim como informações primárias junto às 
comunidades do PNS e seu entorno. A análise estratégica da UC, recomendada no roteiro, 
serviu de subsídio para definição dos objetivos estratégicos do PNS e para a construção do 
Mapa Estratégico segundo metodologia do Balanced Scorecard (BSC) ou Sistema 
Balanceado de Mensuração (Cabral et al. 2012). O ciclo PDCA (planejar, executar, checar e 
agir) será utilizado na rotina da gestão do PNS. 

Em decorrência da importância da participação de comunidades e de instituições 
governamentais e não governamentais na elaboração do Plano de Manejo do PNS, foram 
realizadas diversas atividades desde 2011, a saber: 

- Curso sobre Plano de Manejo para comunitários do litoral do Paraná: realizado no período 
de 17 a 19/10/2011, na Pousada Chauá em Guaraqueçaba, com 31 participantes; 

- Enriquecimento Prático sobre Plano de Manejo, com o objetivo de explicar didaticamente o 
que é um Plano de Manejo: realizado no período de 19 a 24/03/2012, no total foram nove 
oficinas direcionadas para 15 comunidades, com 275 participantes. Cada comunidade 
recebeu um mapa do PNS com o compromisso de realizar anotações;  

- Elaboração de uma Cartilha sobre o que é um Plano de Manejo, entregue às instituições e 
às comunidades; 

- Oficina de Apresentação das Consultoras do Diagnóstico do Plano de Manejo: realizada no 
período de 13 a 18/08/2012, no total foram sete oficinas direcionadas para 14 comunidades, 
com 149 participantes;  

- Reconhecimento de Campo por meio de reuniões junto às instituições que têm vínculo com 
o PNS e comunidades tradicionais. No total foram 10 oficinas direcionadas para 13 
comunidades. Ocasião em que foram elaborados mapas com os pontos positivos e negativos 
em relação ao PNS e os calendários sazonais de atividades (uso de recursos) dos 
comunitários. Realizado no período de 3 a 13/09/2012. Nas comunidades foram 115 
participantes. Contemplaram-se as seguintes instituições: Superintendência do Patrimônio da 
União (SPU), Ministério Público Federal (MPF), Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), 
Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Educação (SEED), Serviço Florestal 
Brasileiro (SFB), Universidade Federal do Paraná (UFPR/Departamento de Etnobotânica e 
Centro de Estudos do Mar), Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG), Ministério 
da Pesca e Aquicultura (MPA), Capitania dos Portos do Paraná, Instituto Ambiental do Paraná 
- Escritório Regional de Paranaguá (IAP/ERLIT), Companhia Paranaense de Energia 
(COPEL), Batalhão da Polícia Ambiental (BPAMB), Secretaria do Meio Ambiente do Município 
de Paranaguá, Secretaria de Meio Ambiente do Município de Guaraqueçaba, Secretaria de 
Planejamento do Município de Guaraqueçaba, Secretaria de Educação do Município de 
Guaraqueçaba, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), 
Colônia de Pescadores, Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza (FGB), Sociedade 
de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), Instituto Maternatura, Instituto 
de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), Estação Ecológica (ESEC) de Guaraqueçaba/ICMBio e Área 
de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba/ICMBio; 



 

 

- Oficina de Planejamento Participativo do Plano de Manejo: realizada no período de 7 a 
9/11/2012, na Pousada Chauá em Guaraqueçaba, com 27 participantes. Acompanhou 
orientações do Roteiro Metodológico, principalmente por meio: da análise situacional (pontos 
fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades) e sua priorização; de mapas situacionais; 
levantamento de propostas de planejamento, zoneamento e potencial de cooperação; 

- Oficina de Pesquisadores: realizada no período de 12 a 13/11/2012, no Museu Paranaense 
em Curitiba, com 33 participantes. Acompanhou orientações do Roteiro Metodológico, 
principalmente por meio: de mapas situacionais; levantamento de propostas de zoneamento 
e de linhas de pesquisas prioritárias; 

- Reuniões do Conselho Consultivo do Parque (CONPARNA), realizadas nos dias 30/10/2012, 
07/05/2013, 10/12/2013, 07/12/2014 e 19/05/2015. Ressalta-se que nas reuniões do Conselho 
de: 24/11/2011 a 25/11/2011 e 10/05/2012 a 11/05/2012, o tema do Plano de Manejo já havia 
permeado suas pautas e na de 30/10/2012 foram escolhidos três Conselheiros, sendo dois 
de comunidades, para acompanhar mais diretamente as etapas do Plano de Manejo; 

- Entrega dos produtos preliminares elaborados pelas consultoras dos levantamentos 
Socioeconômico e de Uso Público para pontos focais em todas as comunidades do entorno 
imediato e de dentro do PNS para contribuições, realizada no período de 15 a 17/10/2013. 
Tais produtos também foram entregues aos demais representantes do CONPARNA. 

Destaca-se que durante os eventos participativos descritos anteriormente foram levantadas 
mais de 300 demandas para o planejamento e mais de 100 para o zoneamento do Plano de 
Manejo do PNS. Entre as demandas estão incluídas diversas práticas tradicionais 
mencionadas pelos participantes desses eventos. 

Diante dos aspectos apresentados durante a etapa de diagnóstico, que incluiu os eventos 
participativos, o planejamento e o monitoramento do Plano de Manejo do Parque Nacional do 
Superagui foram construídos de forma a considerar as características de escassez de 
recursos, complexidade, baixa autonomia, dificuldade do estabelecimento de indicadores e 
metas das Unidades de Conservação dentro do contexto da administração pública brasileira, 
ao mesmo tempo em que, tornaram emergencialmente necessária, a objetividade das 
informações de desempenho tanto para o controle social, quanto para o sentimento de 
pertencimento das unidades em relação aos cidadãos/beneficiários e para a conservação da 
biodiversidade. 

Esse cenário foi iniciado em abril de 2011 no momento em que a equipe do Parque Nacional 
do Superagui desencadeou um processo de Gestão Estratégica inspirado na experiência da 
equipe do Núcleo de Excelência em Unidades de Conservação (NEXUCs), que desde 2004 
trabalha com seus colaboradores da área de Unidades de Conservação do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), posteriormente transferidos 
para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

A gestão estratégica do Parque, subsidiada pela análise estratégica da Unidade de 
Conservação recomendada pelo Roteiro Metodológico de Planejamento, influenciou em 
especial a construção das etapas pós-diagnóstico do seu Plano de Manejo ao buscar um 
recorte em nível estratégico, pautado pela objetividade e pelo pragmatismo.  

Em respeito ao processo judicial que questiona o processo participativo na elaboração do 
Plano de Manejo do Parque Nacional do Superagui, os trabalhos de finalização do Plano 
foram suspensos até outubro de 2018, quando após a decisão favorável da justiça para o 
prosseguimento da elaboração, foram retomados. Assim, as informações constantes do 
diagnóstico foram revistas e atualizadas, quando possível, e o planejamento também levou 
em conta o processo de avaliação e replanejamento que vem sendo implementado na 
Unidade desde 2011.  



 

 

FICHA TÉCNICA DO PARQUE NACIONAL DO SUPERAGUI 

Nome da Unidade de Conservação: Parque Nacional do Superagui 
 

Gerência Regional do Sul - GR5 – Florianópolis 

Endereço da Sede 
 

Telefone/Fax 
 

E-mail 
Site 

Comunidade da Barra do Superagui, Ilha do 
Superagui  
CEP 83390-000 Guaraqueçaba-PR 

(41) 3482-7146 

parna.superagui@icmbio.gov.br 

http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-
fazemos/visitacao/ucs-abertas-a-visitacao/209-
parque-nacional-do-superagui.html 

Superfície da UC (ha) 33.988,00 

Perímetro da UC (km) 158.914,59 

Município que abrange Guaraqueçaba 

Estado Paraná 

Coordenadas Geográficas (latitude / 
longitude) 

Norte 25°15'20''S e 48°06'06''WGr; 
Leste 25°18'52''S e 48°15'00''WGr;  
Sul 25°28'38''S e 48°18'50''WGr; 
Oeste 25°20'29''S e 48°17'22''WGr 

Data de criação e número do Decreto  
Data de ampliação e número da Lei 

Dec. nº 97.688 de 25 de abril de 1989/ 
Lei nº 9.513 de 20 de novembro de 1997. 

Marcos geográficos referenciais dos 
limites 

Mar do Ararapira; Oceano Atlântico; Baía das 
Laranjeiras, Baía dos Pinheiros, Morro do Bico 
Torto. 

Biomas e ecossistemas  Ambientes Costeiro Marinho. Mata Atlântica – 
Floresta Ombrófila Densa; Formações Pioneiras. 

Atividades ocorrentes 

Educação Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiscalização 
 
 
 

Pesquisa 
 
 
 
 
 

Educação para a gestão ambiental por meio das 
atividades do Conselho Consultivo do Parque 
Nacional do Superagui (CONPARNA); participação 
do ICMBio em reuniões da Associação de 
Moradores; sensibilização dos comunitários para o 
Turismo de Base Comunitária (TBC); participação 
em atividades educativas em relação ao mico-leão-
da-cara-preta e ao papagaio-da-cara-roxa. 

Atividades de rotina para a prevenção da 
especulação imobiliária e tráfico de animais 
silvestres; planejamento de fiscalização com foco 
em corte de palmeira juçara, captura de caranguejo 
uçá (lacinho) e caça. 

Foco no papagaio-da-cara-roxa, mico-leão-da-cara-
preta, visitação, praias arenosas, além de 
pesquisas socioeconômicas com a população 
tradicional. Participação do Monitoramento in situ da 
Biodiversidade, Projeto dos Pinguins de Magalhães 
e principalmente dos Planos de Ação Nacionais 

mailto:parna.superagui@icmbio.gov.br


 

 

 
 
 
 
 

Visitação 

(PAN) (Mamíferos da Mata Atlântica; Papagaios; 
Lepidópteros; Toninha; Grandes Cetáceos e 
Penípedes; Pequenos Cetáceos; Tartarugas 
Marinhas; Manguezais. 

O PNS está aberto à visitação; possui um Programa 
de Gestão para Resultados que prioriza o 
ordenamento da visitação; controla a entrada de 
visitantes desde 2010 (estimativa); não cobra 
ingressos dos visitantes. 

Principais atrativos abertos, apesar da baixa 
infraestrutura: praia Deserta da ilha do Superagui; 
trilha da praia Deserta; observação do papagaio-de-
cara-roxa Amazona brasiliensis na ilha do Pinheiro; 
observação de botos-cinza na baía do rio das 
Peças; praia Deserta da ilha das Peças; passeio 
pelo Lagamar que permeia o roteiro “Museu Vivo do 
Fandango”. 

Atividades Conflitantes com a 
categoria Parque Nacional 

Especulação imobiliária; atividades extrativistas; 
pesca industrial no entorno; pesca esportiva; 
extração de areia; caça; retirada de madeira. 



 

 

Diagnóstico 
 

2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARQUE NACIONAL DO SUPERAGUI (PNS) 

2.1 Localização 

O Parque Nacional do Superagui está localizado no Município de Guaraqueçaba, litoral norte 
do estado do Paraná (Figura 1), inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) de 
Guaraqueçaba, fazendo parte do Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananeia e 
Paranaguá. 

 
Figura 1: Localização do PNS em relação ao País e ao Estado do Paraná. 

Fonte: Maciel et al., 2012 

 

2.2 Vias de Acesso e Transporte1 

O acesso à unidade é realizado por barco, a partir de Paranaguá e Guaraqueçaba, no Paraná, 
ou a partir de Ariri e Cananeia, no estado de São Paulo. O acesso mais usual é realizado por 
Paranaguá, por meio de barco de linha ou por voadeiras (táxi náutico) que sai diariamente 
desta cidade, tanto para Vila das Peças como para Barra do Superagui. O barco de linha que 
faz o trecho Guaraqueçaba – Barra do Superagui tem sua periodicidade variável. O acesso a 
partir do estado de São Paulo é realizado por meio de lanchas, sendo que há uma linha de 
transporte que atende apenas Barra do Ararapira. Na Figura 2 pode-se observar, além da 
localização do PNS, as principais vias terrestres de acesso às cidades e localidades a partir 
das quais se pode pegar um barco para seguir até o Parque. 

 

 

1 Com base em Albach et al. (2013) 
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Figura 2: Mapa de localização e acesso ao PNS. 



 

 

2.2.1 Barra do Superagui: principal entrada 

A comunidade da Barra do Superagui está localizada ao sul da Ilha do Superagui, 
constituindo-se na principal entrada ao Parque Nacional do Superagui. É na Barra do 
Superagui que se encontra a sede e o alojamento do PNS, a aproximadamente 20 minutos 
de caminhada a partir do trapiche. 

▪ Via Paranaguá/PR: O transporte pode ser realizado por barcos de linha ou voadeiras. Há 
diferença na periodicidade de saída dos barcos grandes de acordo com a época do ano, 
sendo mais frequentes no verão e feriados. Atualmente as saídas ocorrem durante a 
semana, de segunda-feira a sábado, por volta das 14h00, do trapiche das ilhas localizado 
à Rua General Carneiro (rua “da Praia”). O retorno Barra do Superagui - Paranaguá dá-se 
somente às 7h00. Aos domingos existe o retorno Barra do Superagui - Paranaguá às 
15h00. Mesmo as embarcações maiores são simples, de propriedade dos próprios 
comunitários, com capacidade média para 50 passageiros, com banheiros e coletes salva-
vidas. A viagem tem duração média de 2 a 3 horas de acordo com a rota e as condições 
da maré. Com as voadeiras, o tempo de viagem em voadeiras não chega a uma hora.  

▪ Via Guaraqueçaba/PR: O tempo de viagem em voadeiras não chega a uma hora. O 
serviço de barco de linha tem periodicidade irregular.  

 

2.2.2 Vila das Peças  

Localizada na porção sul da Ilha das Peças, mais próxima de Paranaguá, a Vila das Peças é 
um dos acessos mais utilizados para receber visitantes. Existe no local um alojamento do 
ICMBio para fins administrativos.  

▪ Via Paranaguá/PR: as saídas ocorrem de segunda-feira a sábado às 13h00, sendo que 
sexta-feira, sábado e domingo também às 09h30 pelo trapiche das ilhas localizado à Rua 
General Carneiro (rua “da Praia”). O retorno Vila das Peças - Paranaguá dá-se às 7h00 de 
segunda-feira a sábado e também sexta-feira, sábado e domingo às 16h30. Duração média 
da viagem: 1 e meia horas.  

▪ Ilha do Mel/PR: às sextas-feiras, sábados e domingos há embarcações entre a Vila das 
Peças e a Ilha do Mel (trapiches de Brasília e Encantadas), em horários que mudam 
constantemente.  

 

2.2.3 Barra do Ararapira  

Localizada dentro dos limites do PNS, a Barra do Ararapira está situada na extremidade leste 
da ilha do Superagui. Não existe infraestrutura do ICMBio no local.  

▪ Via Cananeia/SP: de segunda a sexta-feira em horários diversos há barcos da empresa 
Desenvolvimento Rodoviário S/A (DERSA), que saem de Cananeia e acessam as 
comunidades do Marujá e Pontal do Leste na Ilha do Cardoso, e pela proximidade atendem 
a comunidade da Barra do Ararapira às terças e quintas. Essa mesma embarcação segue 
para o Ariri e retorna a Cananeia. As saídas são do trapiche central de Cananéia onde há 
estacionamentos privados próximos.  

▪ Via Ariri/SP: acesso por estrada municipal não pavimentada e depois é necessário fretar 
embarcação particular para chegar a Ararapira Velha (bem próxima a Ariri), Barra do 
Ararapira ou outra comunidade do PNS. Em voadeiras o tempo de percurso até a Barra do 
Ararapira é de aproximadamente 20 minutos.  

Na Figura 3 têm-se os trajetos de barcos mais comuns com serviço regular para o PNS, porém 
dependendo de condições climáticas e de navegação os barqueiros podem utilizar outros, 
enquanto que a Tabela 1 apresenta informações detalhadas do acesso ao PNS. 



 

 

 

Figura 3: Acessos de barcos ao PNS. 

 

 



 

 

Tabela 1: Acesso ao PNS a partir da capital e dos principais centros urbanos inseridos na 
região da UC. 

 
ACESSO À 
UNIDADE 

 
VIAS DE 
ACESSO 

 
DISTÂNCIA 

(KM) 

 
CARACTERÍSTICAS 

DA VIA 

TEMPO 
ESTIMADO 

DE 
PERCURSO 

(Horas) 

 
MEIO DE 

TRANSPORTE 

Curitiba a 
Paranaguá 

Rodovia 
BR 277 

90  1. Via pavimentada; 
bem conservada; 
pedagiada 

1h30min Veículos / 
ônibus 
intermunicipal 

Curitiba a 
Guaraqueçaba 

Rodovias: 
BR 277; 
PR 340 e 
PR 450 

174 2. BR 277 Via 
pavimentada, 
pedagiada e bem 
conservada 

3. PR 340: via 
pavimentada, bem 
conservada 

4. PR 450: estrada de 
terra, conservação 
precária (78 km) 

5 a 6 h, 
dependendo 
das 
condições 
da estrada 
de terra 

Veículos / 
ônibus 
intermunicipal 

Guaraqueçaba 
a Barra do 
Superagui 

Mar/estuário  Navegável; com 
maré cheia possível 
atalhar pelos canais  

50 min. Voadeira 

Paranaguá a 
Barra do 
Superagui 

Mar/estuário  Navegável  1h  5. Voadeira  

6. 2 a 3h 7. Barco de Linha 

Pontal do Sul 
a Barra do 
Superagui 

Mar  Navegável 1h  Voadeira 

São Paulo a 
Ariri 
(Cananeia) 

Rodovias: 
BR116;  
BR478; 
Estr. Munic. 
Colônia Sta 
Maria-
Mandira 
Estrada 
Municipal 
do Ariri 

310 Vias pavimentadas; 
estrada de terra 
(50km) 

5 a 6 h Veículos / 
ônibus 
intermunicipal 

Ariri a Barra 
do Ararapira 

Mar  Navegável 20 min. Voadeira  

 

2.3 Origem do Nome e Histórico de Criação 

O Parque Nacional do Superagui recebe este nome em função da Ilha do Superagui, a maior 
entre as duas principais que compõem a unidade de conservação. Conforme Lopes (2009 
apud Sampaio e Silva, 2013a) a origem do topônimo Superagui é controversa. Os primeiros 
registros são de Hans Staden, que esteve na região em 1550 e publicou a narrativa de sua 
viagem em 1557, em sua língua materna, o alemão. Staden cita supraway no texto e suprawa 
no mapa (Supraway, nome que poderia se transformar em Superavaí, Supareguaí e 
finalmente Superagui). Lopes (op. cit.) conjetura que Staden possa ter ouvido o nome dos 
portugueses que ali encontrou, ou então dos índios, que, segundo lhe informaram eram 
Tupiniquins. De acordo com o mesmo autor o segundo registro mais antigo é o da carta de 
sesmaria de Diogo de Unhate do ano de 1614, cujo original existente no Arquivo do Estado 
de São Paulo está danificado, aparecendo apenas as letras peragu. No entanto, Romário 
Martins e Francisco Negrão citam o memorial descritivo na íntegra com a palavra Superagui. 

Há referências de que significaria, em tupi-guarani: rainha dos peixes. O arquiteto José La 
Pastina Filho sugere que a palavra poderia vir de guaçu para goa y, em que guaçu é grande, 



 

 

para é mar, goa é redondo (baía), e y é rio, ou seja, rio do grande mar redondo. Já o ornitólogo 
Fernando Costa Straube sugere so’o pira guy, em que so’o é carne, pira é peixe e guy um 
sufixo para coletivo (abundância), ou seja, lugar onde tem muita carne de peixe (Lopes, 2009 
apud Sampaio e Silva, 2013a). 

O reconhecimento das Ilhas das Peças e do Superagui como patrimônio natural e histórico, 
não é recente, datando de 1970 quando a ilha foi inscrita sob o n° 27 no Livro de Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico da Divisão do Patrimônio Histórico, Artístico e 
Cultural do Paraná (Vivekananda, 2001). Nos anos de 1983-1984 a Companhia Agropastoril 
Litorânea do Paraná - CAPELA tentou tomar posse das ilhas para a criação comercial em 
grande escala de búfalo, havendo inclusive planos em transformar a área em um polo turístico. 
Como consequência, habitantes locais de diferentes comunidades, sob a liderança da 
comunidade da Barra do Ararapira começaram a se mobilizar e protestar; houve confrontos 
entre os empreendedores e os habitantes da ilha. Na época os empreendedores tentaram 
impugnar o Tombamento da Ilha (Meyer, 2006; Vivekananda, 2001). Em 1985, após a análise 
do processo de impugnação, concretizou-se o Tombamento, estabelecendo-se proibições 
para: 

a) realização de atividades potencialmente poluidoras, capazes de afetar a biota que abriga; 
b) realização de obras de terraplenagem; 
c) exercício de atividades que ameacem as espécies de fauna e flora; 
d) abertura de novas vias de comunicação e implantação de projetos de urbanização, sem 

prévia autorização da Curadoria do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná; 
e) quaisquer atividades nos terrenos de marinha definidos como acrescidos na forma dos 

Artigos 2° e 3° do Decreto-Lei n° 9760, de setembro de 1946, que impliquem em qualquer 
tipo de edificação ou alteração do ambiente natural; 

f) quaisquer edificações ou alterações no ambiente natural ao longo da Praia Deserta nos 
primeiros 200 m medidos horizontalmente a partir do máximo da preamar; 

g) edificações com mais de um pavimento ou com altura superior a 5 m. 

Além disto, determinou-se que:  

a) projetos agropecuários serão vinculados à preservação de área cinco vezes maior; 

b) as áreas que forem objeto de incentivos fiscais na forma da Lei n° 5106, ficam 
destinadas unicamente ao manejo sustentado de palmito juçara Euterpe edulis; 

c) qualquer interferência antrópica na paisagem natural fica sujeita à prévia 
autorização da Curadoria do Patrimônio Histórico e Artístico, sem prejuízo de outros 
dispositivos legais. 

Em 31 de janeiro de 1985, por meio do Decreto n° 90.883, foi criada a Área de Proteção 
Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, com 314.000,00 ha, na qual foram incluídas totalmente 
as Ilhas das Peças e Superagui. Na Ilha do Superagui foram considerados como Zona de Vida 
Silvestre os Morros das Pacas, Canudal e Superagui, a partir da curva de nível de cota 
altimétrica de 20 m. Na área de abrangência da APA, foram considerados Zonas de Vida 
Silvestre quaisquer locais onde fossem encontrados sambaquis, sítios arqueológicos e outros 
testemunhos da cultura dos paleomeríndios do Brasil (Vivekananda, 2001). 

O Tombamento da Ilha do Superagui e a inserção desta em uma unidade de conservação 
tornou os negócios da CAPELA, seja pelo pastoreio ou por especulação da terra, mais difícil. 
Em 1985-1986 a empresa abandona seus negócios e deixa a região (Meyer, 2006). 

Em 25 de abril de 1989 é criado o Parque Nacional do Superagui, com 21.400,00 ha, 
englobando as ilhas do Superagui e das Peças, excetuando-se as comunidades localizadas 
na ilha das Peças, a comunidade da Barra do Superagui, as comunidades da praia Deserta e 
a porção norte da Ilha do Superagui. Somente a localidade Colônia do Superagui ficou dentro 
dos seus limites. Em 1997, baseando-se em dados científicos sobre a área de ocorrência do 
mico-leão-da-cara-preta Leontopithecus caissara e da presença de aves migratórias na praia 
Deserta, o PNS foi ampliado pela Lei Federal n° 9.513, de 20 de novembro, passando a ter 
33.988,00 ha e, desta vez, abrangendo também uma área continental, o Vale do Rio dos 



 

 

Patos. Isto ocorreu porque, nas proximidades dessa área, existia um istmo de 
aproximadamente 4 km que ligava a ilha ao continente, servindo de corredor para várias 
espécies animais, que ficaram isoladas com a abertura do Canal do Varadouro, em 1953. 
Com essa ampliação, outras comunidades, além da Colônia do Superagui foram incluídas 
dentro dos limites do PNS: Barbados, Canudal, Vila Fátima, Ararapira, Barra do Ararapira, Rio 
dos Patos e Abacateiro, como também famílias isoladas da praia Deserta (Meyer, 2006; 
Vivekananda, 2001). 

 



 

 

3. ANÁLISE DO CONTEXTO LEGAL DO PARQUE NACIONAL DO SUPERAGUI 

3.1 Contexto Internacional 

3.1.1 Reserva da Biosfera 

Desenvolvido pela UNESCO desde 1971, quando da criação do Programa “O Homem e a 
Biosfera” (MaB), a Reserva da Biosfera é um instrumento de planejamento estratégico capaz 
de integrar as necessidades de conservação da natureza ao uso dos recursos, pelas 
comunidades locais (MMA, 2012a). 

Atualmente, tem-se 686 Reservas da Biosfera, localizadas em 122 países, que abrangem 
desde áreas sem presença humana até regiões de grande concentração demográfica 
(UNESCO, 2017a). No Brasil são reconhecidas pela UNESCO seis Reservas da Biosfera, 
são elas: Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e do Cinturão Verde de São Paulo, Reserva 
da Biosfera da Serra do Espinhaço (ecótonos e campos rupestres), Reserva da Biosfera do 
Cerrado, Reserva da Biosfera do Pantanal, Reserva da Biosfera Corredor Central Amazônico 
e Reserva da Biosfera da Caatinga (UNESCO, 2017b; RBMA, 2008).  

As Reservas da Biosfera foram oficializadas como Áreas Protegidas especiais por meio do 
capítulo VI específico, na Lei nº 9985 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC), aprovada em 18 de julho de 2000 e regulamentada pelo Decreto no 4.340 de 
28/08/2002, cujo capítulo XI trata especialmente das Reservas da Biosfera. O governo 
brasileiro definiu como meta a criação de pelo menos uma grande Reserva da Biosfera em 
cada um de seus biomas. 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), cuja área foi reconhecida pela UNESCO, 
em seis fases sucessivas entre 1991 e 2008, foi a primeira unidade da Rede Mundial de 
Reservas da Biosfera declarada no Brasil. É a maior reserva da biosfera em área florestada 
do planeta, com cerca de 78,5 milhões de hectares, passa a cobrir 57% do bioma, sendo 
cerca de 7.500.000,00 ha de zonas núcleo, 31.000.000,00 ha de zonas de amortecimento e 
conectividade e 40.000.000,00 ha de zonas de transição e cooperação, sendo 
aproximadamente 62.300.000,00 ha em áreas terrestres e 16.200.000,00 ha em áreas 
marinhas. Cobre 16 dos 17 estados de ocorrência do Bioma Mata Atlântica, envolvendo uma 
grande diversidade de ecorregiões: Florestas Ombrófilas Densas, Florestas Estacionais 
Semideciduais e Deciduais, Florestas Ombrófilas Abertas, Florestas Ombrófilas Mistas, 
também conhecidas por Florestas com Araucárias, bem como os ecossistemas associados 
como: manguezais, campos de altitude, vegetação rupestre, dunas, restingas, costões 
marinhos, cavernas, ecossistemas cavernícolas e vários outros situados em ilhas oceânicas 
(RBMA, 2008). 

A gestão da RBMA, no âmbito de cada estado, é feita mediante a instalação de comitês de 
gestão que integram entidades governamentais e não governamentais (RBMA, 2012a). 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Paraná 

O processo de implantação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no estado do Paraná 
teve início em 1991, quando foi implantada a Fase I do programa, abrangendo as regiões da 
Serra do Mar do estado. Após esta fase houve, em 2002, a implantação da Fase V do 
programa, que abrangeu, no Paraná, duas regiões, sendo a primeira a região de Guaratuba, 
localizada na Planície Litorânea Paranaense, ao sul da área tombada da Floresta Ombrófila 
Densa (Floresta Atlântica), onde também são encontrados manguezais; a segunda 
constituída pelo Corredor do Rio Paraná. Em 2008, com a implantação da Fase VI, novas 
áreas foram incluídas, ampliando-se significativamente a Reserva da Biosfera no Estado 
(Quadro 1). 

O Comitê Estadual da Reserva da Biosfera do estado do Paraná foi criado em 1999, pela 
Resolução no 017/1999-SEMA, tendo sofrido posteriores alterações pelas Resoluções nos 



 

 

08/2000-SEMA e 040/204-SEMA. Atualmente é composto por 28 membros, distribuídos de 
forma paritária entre representantes do governo e sociedade civil (SEMA, 2012).  

Quadro 1: Evolução da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Paraná em suas diferentes 
fases de implantação. 

 

O Parque Nacional do Superagui e a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

O Parque Nacional do Superagui é reconhecido como Zona Núcleo da Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica (Figura 4), desde sua primeira fase de implantação em 1991. 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) possui 39 Áreas Piloto distribuídas em 15 
estados, que correspondem a áreas estaduais ou interestaduais declaradas prioritárias para 
que sejam desenvolvidos projetos modelo, que propiciem o aprendizado e demonstração 
prática dos conceitos e funções da RBMA. No Paraná, são “Áreas Piloto” da RBMA: APA de 
Guaraqueçaba, Parque Estadual Pico do Marumbi e Comunidade do Batuva (RBMA, 2012b).  

Ainda que não constitua uma Área Piloto, o fato do Parque Nacional do Superagui constituir 
uma Zona Núcleo da RBMA propicia-lhe maior notoriedade e visibilidade, principalmente no 
âmbito internacional. Isto reflete na possibilidade de maiores investimentos, mobilizações 
político-institucionais e intercâmbios com outras áreas naturais protegidas. 

Por estar incluído na Reserva da Biosfera e na APA de Guaraqueçaba, o PNS pode pleitear 
o acesso aos programas técnico científicos da RBMA, entre os quais merecem destaque: 
“Turismo Sustentável”, “Mercado Mata Atlântica”, “Pesquisa e Conservação”, “Mosaico e 
Corredores Ecológicos” e “Restauração da Mata Atlântica”. 

Fase Área da UF 
(ha) 

Área Terrestre 
(ha) 

% da UF 
(terrestre) 

Área Marinha 
(ha) 

Total (Terrestre - 
Marinha) (ha) 

Fase I  
20.048.824 

Aprox. 240.000 1,29% 212 Aprox. 240.212 

Fase V 5.203.268 26% 212 5.203.480 

Fase VI 8.442.749 42% 205.506 8.648.255 



 

 

 

Figura 4: Localização do PNS na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 



 

 

3.1.2 Outros Atos Declaratórios Internacionais 

Sítio do Patrimônio Mundial Natural  

Em 1999 a UNESCO reconhece o sítio Floresta Atlântica: Reservas do Sudeste como sendo 
Patrimônio Natural da Humanidade (UNESCO, 2012a). Esta área corresponde aos 
remanescentes de floresta que se estendem da Serra da Jureia, em São Paulo, até a Ilha do 
Mel, no Paraná (IPHAN, 2012). As unidades de conservação que compreendem o sítio com 
cerca de 468.000,00 ha representam a diversidade biológica e a história evolucionária do 
que restou da Floresta Atlântica. Das montanhas cobertas por densas florestas, até as 
regiões de estuário, ilhas costeiras com montanhas isoladas e dunas, a área compreende 
um rico ambiente natural de grande beleza cênica (UNESCO, 2012b). 

O Parque Nacional do Superagui é uma das 25 unidades de conservação que compõe a 
área núcleo do sítio (Figura 5), contribuindo com 7,90% da área do sítio. A gestão do sítio é 
complexa por envolver instituições federais e estaduais do Paraná e de São Paulo, além de 
uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Entre 2010 e 2012 foi revisada a 
Declaração do Valor Universal Excepcional do sítio e concluído o Informe Periódico do 
Patrimônio Mundial para a América Latina e Caribe sobre o estado de conservação dos bens 
inscritos. 

Áreas Importantes para Conservação de Aves (Important Birds Areas - IBA) 

O Programa IBA é uma iniciativa global da BirdLife International que visa identificar e proteger 
as áreas mais importantes para a conservação das aves e seus hábitats em todo o mundo. 

As IBA são áreas que (1) abrigam espécies de aves globalmente ameaçadas de extinção, 
(2) concentram uma parcela significativa das espécies de distribuição geográfica restrita que 
definem uma Endemic Bird Area (EBA), (3) contêm um subconjunto representativo da 
avifauna endêmica de um bioma ou região zoogeográfica, ou (4) servem como pontos de 
concentração para aves congregatórias. Atualmente as Nações Unidas reconhecem as IBA 
como indicador-chave dentro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio com a finalidade 
de garantir a sustentabilidade ambiental (Save Brasil, 2012). 

O Parque Nacional do Superagui está inserido na IBA PR/SP01, que compreende um dos 
maiores maciços florestais do leste brasileiro, incluindo grande parte dos terrenos 
continuamente florestados da porção norte do litoral do Paraná e do sudeste de São Paulo, 
desde as planícies até o alto das montanhas. Seus limites são formados, fundamentalmente, 
pela justaposição dos perímetros da APA de Guaraqueçaba, no Paraná, e dos parques 
estaduais Lagamar e da Ilha do Cardoso, em São Paulo. Nesta área são encontradas 17 
espécies de aves ameaçadas, 27 quase ameaçadas, 23 com distribuição restrita (EBA 075) 
e 108 espécies endêmicas da Floresta Atlântica (Bencke, et al. 2006). 

Área Crítica para Conservação da Biodiversidade (Hotspot) 

Em 1988 o pesquisador Norman Myers criou o conceito de Hotspot: regiões que 
concentravam os mais altos níveis de biodiversidade e onde as ações de conservação seriam 
mais urgentes, os “pontos quentes” (Hotspots) de biodiversidade. É considerada Hotspot 
uma área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas e que tenha perdido mais 
de 3/4 de sua vegetação original. Estudos realizados entre 1988 (Myers, 1988) e 2004 
(Mittermeier et al., 2004) ampliaram as regiões consideradas como Hotspots de dez para 34, 
que correspondem ao hábitat de 75% dos mamíferos, aves e anfíbios mais ameaçados do 
planeta. Somando a área de todos os Hotspots, resulta em apenas 2,3% da superfície 
terrestre, onde se encontram 50% das plantas e 42% dos vertebrados conhecidos. 

A Floresta Atlântica, onde está localizado o Parque Nacional do Superagui, foi identificada 
desde o primeiro momento como uma das cinco áreas mais ameaçadas do planeta. 



 

 

 
Figura 5: Sítio do Patrimônio Mundial Natural – reconhecido pela UNESCO – com a indicação 
do PNS. 



 

 

3.1.3 Oportunidades de Compromissos com Organismos Internacionais 

O Brasil vem assumindo compromissos internacionais de grande importância, sob a forma 
de declarações e convenções, celebradas em conferências, como signatário da Convenção 
da Diversidade Biológica, com a participação da grande maioria dos países do globo. Como 
resultado destes acordos, alguns organismos das Nações Unidas começaram a tratar de 
forma prática os compromissos para a conservação de áreas naturais protegidas no planeta 
e, por meio de programas de proteção e cooperação técnica, vêm contribuindo para a 
implantação de estratégias para a conservação. 

Entre estes organismos de cooperação internacional que investem nas áreas protegidas, 
destaca-se: 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA): criado em 1972, por 
ocasião da Conferência de Estocolmo, é o responsável, ao lado dos governos dos países 
membros pela cooperação e elaboração de tratados internacionais. Vem se dedicando às 
áreas naturais protegidas por meio de um programa de monitoramento via satélite em 
cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). 
Além disto, atua em diferentes áreas temáticas relacionadas à conservação.  

Oportunidade: como uma área temática para 2010-2013 o PNUMA priorizou o “Manejo de 
Ecossistemas” e coloca à disposição sua experiência em: (I) maior integração de abordagens 
ecológicas nos processos de planejamento e desenvolvimento; (II) reforço de capacidades e 
apoio tecnológico para o uso de ferramentas de manejo do ecossistema (conservação, 
proteção, restauração, gestão sustentável, legislação, certificação); (III) realinhamento dos 
programas ambientais e financiamento de medidas de proteção contra a degradação de 
serviços prioritários do ecossistema; (IV) avaliação e monitoria (ex. indicadores, pesquisa, 
entre outros); (V) avaliação de riscos; (VI) definição de metodologias para o pagamento por 
serviços ecossistêmicos, mecanismos de incentivos e financiamento; (VII) governabilidade 
entre gestores públicos, privados e atores sociais relevantes.  

Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO): estabelecida em outubro de 
1945, lidera esforços internacionais para erradicação da fome e segurança alimentar. Em 
1995, aprovou o Código de Conduta para a Pesca Responsável, que tem como objetivo 
estabelecer princípios para que a pesca e as atividades com ela relacionadas sejam 
conduzidas levando-se em conta os aspectos biológicos, tecnológicos, econômicos, sociais, 
ambientais e comerciais pertinentes. Este código ainda advoga a importância de promover a 
proteção dos ambientes, de seus seres vivos e das áreas costeiras (PROBIO, 2012). 

Oportunidade: no Brasil um dos projetos em desenvolvimento é o “UTF/BRA/066/BRA 
Desenvolvimento de Comunidades Costeiras”, cujo objetivo é: reduzir a pobreza nas 
comunidades costeiras e assegurar a utilização mais sustentável dos recursos marinhos.  

No contexto das organizações governamentais com atuação internacional que prestam 
suporte às questões ligadas às unidades de conservação têm-se, ainda, as agências de 
desenvolvimento internacional de diversos países, como a estadunidense United States 
Agency for International Development (USAID), a canadense Canadian International 
Development Agency (CIDA) e a britânica Official Development Assistance (ODA). 

Dentre as instituições financeiras com as quais o Brasil mantém acordos de cooperação 
relativos às áreas naturais protegidas, destacam-se o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), que criou diversos fundos para atender a causa 
ambiental, também ligada às unidades de conservação; o Banco Alemão de 
Desenvolvimento Internacional (KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau) que trabalha em 
conjunto com a Agência Alemã de Cooperação Técnica (GIZ - Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit), o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), fundo público 
que financia iniciativas de desenvolvimento sustentável. Em parceria com a GIZ o ICMBio 
tem um Programa de Monitoramento da Biodiversidade, no qual o PNS está incluído. Em 



 

 

relação ao GEF, existe o GEF Mangue que apoia a implementação do Conselho do Mosaico 
Lagamar. 

Além destes organismos, diversas organizações não governamentais, com atuação em 
âmbito internacional, têm desenvolvido programas para as áreas protegidas. Dentre as quais 
se destacam: 

União Internacional para Conservação da Natureza (UICN): instituída em 1948 é uma 
organização não governamental que vem atuando na proteção e manejo de áreas naturais. 
É constituída por seis comissões, que são fontes de orientação no conhecimento sobre 
conservação, e o conselho técnico, responsável pela implementação dos programas. As 
comissões são redes de especialistas voluntários encarregados de fomentar e promover a 
experiência, o conhecimento e os objetivos institucionais.  

Oportunidade: o PNS poderá se inserir em diferentes comissões da IUCN, objetivando 
contribuir com o fortalecimento das áreas protegidas de diferentes formas: fazendo parte da 
rede mundial de áreas protegidas; contribuindo com políticas e, principalmente, levando à 
discussão questões socioambientais regionais.  

World Resources Institute (WRI): reconhecida como uma das mais importantes 
organizações na condução de campanhas, estratégias e contabilidade do que acontece no 
âmbito das questões ambientais e áreas protegidas mundiais. 

The Nature Conservancy (TNC): uma das maiores e antigas ONG mundiais, atua no Brasil, 
já investiu na região de Guaraqueçaba, uma vez que tem como um dos focos a conservação 
da Floresta Atlântica. 

World Wildlife Fund (WWF): desempenha um papel importante na classificação, proteção 
e manejo das áreas protegidas em todo o mundo, auxiliando na promoção de cooperação 
científica internacional. 

 

3.1.4 Compromissos Globais assumidos pelo Brasil 

Países do mundo todo se reuniram em quatro ocasiões para discutir e buscar soluções para 
os problemas ambientais que têm tomado proporções cada vez maiores nas últimas 
décadas. Nessas reuniões o tema das unidades de conservação esteve contemplado. A 
primeira vez foi em Estocolmo, em 1972, a segunda no Rio de Janeiro, em 1992, a terceira 
em Johannesburgo, em 2002 (conhecida como Rio+10), e em 2012, a Rio +20, que ocorreu 
novamente no Rio de Janeiro. 

A partir de Estocolmo e com o apoio da União Internacional para a Conservação da Natureza 
(IUCN) foram assinadas várias convenções e documentos, ligados diretamente às unidades 
de conservação. Particularmente em relação ao Brasil, foram firmados vários tratados 
internacionais de meio ambiente relacionados diretamente às unidades de conservação. Os 
tratados, aqui utilizados em sentido amplo, incluem acordos internacionais de natureza 
variada, como convenções, declarações, atos e protocolos. Os mais importantes 
relacionados com o Parque Nacional do Superagui estão na Tabela 2, na qual se tem um 
resumo além da sua aplicação para o PNS. 

O Governo Brasileiro, ao participar dos acordos internacionais, assume o compromisso 
global de promover a conservação da biodiversidade in situ, criando e mantendo unidades 
de conservação, desenvolvendo pesquisas, estudos, monitoramento e treinamento nessas 
unidades, buscando o envolvimento de diferentes segmentos da sociedade e promovendo o 
manejo das áreas tampão e de transição. 

 

 



 

 

Tabela 2: Resumo dos Tratados e Programas Ambientais Multilaterais dos quais o Brasil é 
signatário e sua aplicação no PNS. 

TRATADOS/ 
PROGRAMAS 

AMBIENTAIS 

MULTILATERAIS 

DESCRIÇÃO DATA DE 

PROMULGAÇÃO 

NO BRASIL 

APLICAÇÃO AO 

PARQUE 

NACIONAL DO 

SUPERAGUI 

Convenção para 
Proteção da Flora, 
Fauna e das Belezas 
Cênicas Naturais dos 
Países da América 

Proteger e conservar, no seu 
ambiente natural, exemplares 
de todas as espécies e gêneros 
da fauna e da flora nativas 
(parques e reservas nacionais), 
incluindo aves migratórias, em 
número suficiente e em locais 
que sejam bastante extensos 
para que se evite a sua 
extinção. 

Aprovado pelo 
Decreto Legislativo 
no 2/48 e 
promulgado pelo 
Decreto no 58.054, 
de 23/03/1968. 

Aplicável à 
conservação das 
espécies de fauna 
e flora nativas, 
bem como aos 
ambientes 
naturais do 
Parque Nacional 
do Superagui. 

Programa Homem e 
a Biosfera (MaB) 

Utilizar racionalmente e 
conservar os recursos naturais 
da biosfera, por meio da 
cooperação internacional e 
pesquisa científica e criar 
reservas da biosfera, categoria 
especial de zona protegida. 

O Decreto no 74.685, 
de 14/10/1974, cria a 
Comissão do 
Programa MaB no 
Brasil. 

A Fase I de 
implantação da 
Reserva da 
Biosfera da Mata 
Atlântica já 
contempla o 
Parque, como 
uma de suas 
Zonas Núcleo. 

Convenção sobre 
Comércio 
Internacional das 
Espécies de Fauna e 
Flora em Perigo de 
Extinção (CITES) 

Assegurar que o comércio 
internacional de espécies de 
fauna e flora silvestres não 
ameace a sua sobrevivência. 

Decreto Legislativo 
no 54, de 
24/06/1975. 
Decreto no 76.623, 
de 17/11/75, 
alterado em seu art. 
11 § 3°, a, e pelo 
Decreto Legislativo 
no 21, de 01/10/1985 
e Decreto no 133, de 
24/05/1985 e 
Decreto no 92.446, 
de 07/03/1986. 

O PNS possui 
várias espécies 
de fauna e flora 
com interesse 
para 
comercialização, 
além de estar 
próximo à região 
do Porto de 
Paranaguá, um 
dos pontos 
críticos no tráfico 
de animais e 
plantas silvestres 
brasileiros. 

Convenção Ramsar Promover a cooperação 
internacional para a 
conservação e exploração 
racional dos biomas das zonas 
úmidas. 

Decreto Legislativo 
no 33, de 
16/06/1992. 

A região do PNS 
constitui-se em 
um importante 
bioma com áreas 
úmidas, 
possuindo grande 
potencial em ser 
reconhecida como 
Sítio Ramsar. 

Convenção sobre a 
Conservação das 
Espécies Migratórias 
de Animais Silvestres 

Proteção de espécies 
migratórias ameaçadas de 
extinção, ou seja, espécies que 
migram além das fronteiras 
nacionais. 

Assinada em 
23/06/1979. 

As Praias 
Desertas das 
Ilhas das Peças e 
do Superagui são 
locais de pouso 
de várias 
espécies de aves 
migratórias, tais 



 

 

como os 
maçaricos 
(Calidris 
fuscicolis, C. alba, 
C. canutus, Tringa 
melanoleuca), 
além disso nas 
praias e na região 
do mar aberto 
podem ser 
registradas 
espécies de 
tartarugas e 
baleias.  

Convenção sobre a 
Diversidade 
Biológica 

Conservar a diversidade de 
ecossistemas, espécies e 
genes em cada país. 
Art. 8 trata da conservação in 
situ, recomendando o 
estabelecimento de um sistema 
de áreas protegidas, a 
administração adequada destas 
áreas com seus ambientes 
naturais e a manutenção de 
espécies em seu meio natural, 
bem como a promoção do 
desenvolvimento sustentável 
em áreas adjacentes. 

Aprovada pelo 
Decreto no 2, de 
03/02/1994 e 
promulgado pelo 
Decreto no 1.160, de 
21/06/1994. 
Decreto no 2.519, de 
16/03/1998 - 
Congresso Nacional. 

O PNS faz parte 
do SNUC, 
devendo 
apresentar uma 
administração 
adequada ao 
cumprimento de 
seus objetivos. 
O uso da terra na 
sua Zona de 
Amortecimento 
deve ser realizado 
de forma 
sustentável e 
deve permitir a 
migração e 
dispersão da 
fauna e flora 
silvestres. 

Convenção 
Internacional para a 
Prevenção da 
Poluição Causada 
por Navios, 1973 

Define várias normas que visam 
impedir a poluição do meio 
ambiente marinho através da 
descarga de substâncias 
danosas ou de efluentes 
contendo tais substâncias. 

Decreto nº 2.508, de 
4 de março de 1998. 

O PNS está 
localizado na 
região costeira 
marinha, próximo 
ao Porto de 
Paranaguá, que 
recebe navios de 
grande porte com 
grande gama de 
produtos e 
substâncias 
potencialmente 
poluidores. 

Convenção 
Interamericana para 
a Proteção e 
Conservação das 
Tartarugas Marinhas 

Promover a proteção, a 
conservação e a recuperação 
das populações de tartarugas 
marinhas e dos habitats dos 
quais dependem, com base nos 
melhores dados científicos 
disponíveis e considerando-se 
as características ambientais, 
socioeconômicas e culturais 
das partes. 

Decreto nº 3.842, de 
13 de junho de 2001. 

A região registra 
ocorrência de 
tartarugas 
marinhas, tais 
como a tartaruga-
de-couro, 
tartaruga-
cabeçuda, 
tartaruga-verde, 
entre outras. 

 



 

 

• Duas convenções merecem destaques por oferecerem oportunidades ao Parque 
Nacional do Superagui de ser reconhecido com títulos internacionais, são elas: 

▪ Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais 
Silvestres (Bonn, 1979): obriga as partes contratantes a proteger as espécies 
migratórias ameaçadas, ou seja, proteger animais que migram além das fronteiras 
nacionais, e a fazer esforços destinados a concluir acordos sobre espécies 
migratórias cujo estado de conservação seja considerado favorável ou desfavorável. 

Oportunidade: No PNS há registro de nove espécies de aves migratórias. 

▪  Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional (Convenção 
Ramsar) (Irã, 1975): tem por objetivo evitar a degradação das zonas úmidas e 
promover sua conservação, reconhecendo as suas funções ecológicas fundamentais 
e seu valor econômico, cultural e recreativo. A Convenção constitui-se em um quadro 
para promover a cooperação internacional para a conservação e exploração racional 
dos biomas das zonas úmidas. O Brasil aderiu a Convenção em 1993, assumindo 
assim para todo o mundo, o compromisso de conservar e usar de forma sustentável 
os rios, lagos, brejos, pântanos, mangue, etc. É considerado o 4º país em superfície 
na Lista Ramsar e possui oito Zonas Úmidas consideradas Sítios Ramsar, o que 
equivale a 6.456.896,00 ha.  

Oportunidade: Devido às características ambientais existentes na região, esta  
apresenta um grande potencial para ser reconhecida como mais um Sítio RAMSAR no Brasil. 

 

3.2 Legislação Federal, Estadual e Municipal incidentes sobre o PNS2 

Esse item compila diversos instrumentos legais que tem aplicação para o PNS (Quadros 2, 
3 e 4). Cabe ressaltar que não é pretensão desse item esgotar toda a legislação pertinente, 
mas sim dar um indicativo da importância da Unidade. 

Quadro 2: Legislação Federal Incidente sobre o PNS. 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

LEGISLAÇÃO TEMA/DEFINIÇÃO 

Constituição Federal de 1988 Incisos VI e VII do artigo 23 e no Artigo 225 
fundamentam a criação da Política Nacional de Meio 
Ambiente, estabelece o conceito de desenvolvimento 
sustentável e prevê a criação de espaços territoriais 
especialmente protegidos. Em seu Artigo 216 trata da 
questão do patrimônio histórico e arqueológico. 

Lei n° 3.924, de 26 de julho de 1961 Estabelece em seu Capítulo I as definições de 
monumentos arqueológicos e pré-históricos e a 
proibição do aproveitamento econômico, destruição e 
mutilação de quaisquer jazidas arqueológicas ou pré-
históricas, antes de serem devidamente pesquisadas, 
sob pena de crime contra o Patrimônio Nacional, e 
como tal, punível de acordo com o disposto nas leis 
penais. 

Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967 Dispõe sobre a proteção da fauna e dá outras 
providências. 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 Institui a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) 
e tem por objetivo “a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar, no País, condições de 

 

2 Com base na versão 2010 – a versão de 2011 solicita uma nova coluna com “Aspectos de interesse 
relacionado à UC”. 



 

 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses de 
segurança nacional e à proteção de dignidade da vida 
humana”. Em seu Artigo 9º apresenta como um de 
seus instrumentos o zoneamento ambiental. 

Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985 Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico. 

Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras 
providências. 

Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988 Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 
e dá outras providências. Regulamentada pelo 
Decreto nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004, que 
dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona 
costeira e estabelece critérios de gestão da orla 
marítima, e dá outras providências. 

Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993 Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona 
econômica exclusiva e a plataforma continental 
brasileiros, e dá outras providências. 

Lei no 9.985, de 18 de Julho de 2000 Cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC), sendo regulamentada pelo Decreto n° 4.340, 
de 22 de agosto de 2002. Estes instrumentos jurídicos 
regulamentam a criação, implantação e gestão das 
unidades de conservação em todos os âmbitos 
governamentais. Assim, todas as atividades 
desenvolvidas no PNS deverão atender ao disposto 
nestes instrumentos. 

Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000 Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização 
da poluição causada por lançamento de óleo e outras 
substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 
jurisdição nacional e dá outras providências. O 
Decreto nº 4.136, de 20 de fevereiro de 2002, 
especifica as sanções aplicáveis às infrações e às 
regras. 

Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 
nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras 
providências. É regulamentada pelo Decreto n° 6.660, 
de 21 de novembro de 2008. 

Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007 Dá nova redação aos dispositivos das Leis: 9.636, de 
15 de maio de 1998, 8.666, de 21 de junho de 1993, 
11.124, de 16 de junho de 2005, 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 - Código Civil, 9.514, de 20 de 
novembro de 1997, e 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, e dos Decretos-Leis nos 9.760, de 5 de setembro 
de 1946, 271, de 28 de fevereiro de 1967, 1.876, de 
15 de julho de 1981, e 2.398, de 21 de dezembro de 
1987; prevê medidas voltadas à regularização 
fundiária de interesse social em imóveis da União, e 
dá outras providências. 

Lei nº 13.139 de 26 de junho de 2015 Altera os Decretos-Lei no 9.760, de 5 de setembro de 
1946, no 2.398, de 21 de dezembro de 1987, a Lei 
no9.636, de 15 de maio de 1998, e o Decreto-Lei 
no 1.876, de 15 de julho de 1981; dispõe sobre o 
parcelamento e a remissão de dívidas patrimoniais 
com a União; e dá outras providências. 

Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009 Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as 
atividades pesqueiras, revoga a Lei no 7.679, de 23 de 
novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei no 



 

 

221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras 
providências. 

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera 
a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras 
providências. 

Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera 
as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 
19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e 
a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 
2001, e dá outras providências. 

Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 
1967 (alterado pelos Decretos-Lei nos 
318/67, 330/67 e 1.038/69 e pelas Leis nos 
6.403/76, 7.085/82, 7.805/89, 8.901/94, 
9.314/96 e 9.827/99) 

Código de Mineração, que estabelece regimes de 
aproveitamento das substâncias minerais, inclusive 
critério para a exploração de substâncias minerais na 
construção civil para uso exclusivo em obras 
públicas (Art. 2°, I, II, III, IV e V). 

Decreto Legislativo nº 74, de 30 de junho 
de 1977 

Aprova a Convenção relativa à Proteção do 
Patrimônio Mundial Cultural e Natural. 

Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934 Código de Águas. Define em seu Capítulo I as águas 
públicas. 

Decreto n° 50.877, de 29 de junho de 
1961 

Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou 
oleosos nas águas interiores ou litorâneas do país. 

Decreto nº 84.017, de 21 de setembro de 
1979 

Aprova o regulamento dos Parques Nacionais 
Brasileiros. 

Decreto n° 97.633, de 10 de abril de 1989 Dispõe sobre o Conselho Nacional de Proteção à 
Fauna e dá outras providências. 

Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 
2008 

Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e 
proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica.  

Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004 Promulga a Convenção no 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos 
Indígenas e Tribais. 

Decreto n° 5.746, de 05 de abril de 2006 Regulamenta o art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de julho 
de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza. 

Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 
2007  

Institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 
(PNPCT) e reforça a ideia de que as áreas 
tradicionais necessitam reproduzir culturalmente, 
socialmente e economicamente suas comunidades 
presentes no local. 

Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008 Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas 
ao meio ambiente, estabelece o processo 
administrativo federal para apuração destas 
infrações, e dá outras providências. 

Decreto nº 6.515, de 22 de julho de 2008  Institui, no âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente 
e da Justiça, os Programas de Segurança Ambiental 
denominados Guarda Ambiental Nacional e Corpo 
de Guarda-Parques, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA n° 20, de 18 de 
junho de 1986 

Estabelece a classificação das águas doces, 
salobras e salinas do Território Nacional, os padrões 
de qualidade e os padrões de emissão de efluentes 
líquidos. 

Resolução CONAMA n° 371, de 05 de 
abril de 2006  

Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o 
cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle 
de gastos de recursos advindos de compensação 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.051-2004?OpenDocument


 

 

ambiental, conforme a Lei no 9.985, de 18 de julho de 
2000, que institui o SNUC e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 428, de 17 de 
dezembro de 2010 

Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, sobre 
a autorização do órgão responsável pela 
administração da Unidade de Conservação (UC), de 
que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 
de julho de 2000, bem como sobre a ciência do 
órgão responsável pela administração da UC no 
caso de licenciamento ambiental de 
empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá 
outras providências. 

Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro 
de 2014 

Lista Oficial de Espécies da Flora  Brasileira 
Ameaçadas de Extinção. 

Portaria MMA nº 444, de 17 de dezembro 
de 2014  

Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira 
Ameaçadas de Extinção  (espécies terrestres e 
mamíferos aquáticos). 

Portaria MMA nº 445, de 17 de dezembro 
de 2014  

Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira 
Ameaçadas de Extinção (peixes e invertebrados 
aquáticos). 

Instrução Normativa nº 2 do ICMBio, de 3 
de setembro de 2009 

Estabelece procedimentos técnicos e administrativos 
de consolidação territorial nas UC. 

Instrução Normativa nº 26 do ICMBio, de 
4 de julho de 2012  

Estabelece diretrizes e regulamenta os 
procedimentos para a elaboração, implementação e 
monitoramento de termos de compromisso entre o 
Instituto Chico Mendes e populações tradicionais 
residentes em unidades de conservação. 

Portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 
2007 

Áreas Prioritárias para conservação, uso sustentável 
e repartição de benefícios da biodiversidade 
brasileira – define o PNS como área de importância 
“Extremamente Alta” e com prioridade “Muito Alta”. 

Portaria Ibama n° 12 de 20 de março de 
2003 

Permite a pesca profissional nas áreas estuarinas e 
lagunares do Estado do Paraná, somente com o 
emprego de determinados métodos, modalidades ou 
petrechos. 

 

Quadro 3: Legislação Estadual Incidente no PNS. 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

LEGISLAÇÃO TEMA/DEFINIÇÃO 

Constituição Estadual do Paraná, de 05 
de outubro de 1989 

Prevê a instituição da Política Estadual do Meio 
Ambiente em seu Capítulo V, Artigo 207. Além disto, 
trata de importantes questões ambientais nos Artigos: 
154, 156, 159, 161, 162, 163, 164, 204, 229 e 241. 

Lei nº 1.211, de 16 de setembro de 1953 Dispõe sobre os Patrimônios Históricos, Artísticos e 
Naturais do Estado do Paraná, o qual considera como 
constituinte do Patrimônio “conjunto dos bens móveis e 
imóveis existentes no Estado e cuja conservação seja 
de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Paraná, quer por seu 
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico, assim como os monumentos 
naturais, os sítios e paisagens que importa conservar e 
proteger pela feição notável com que tenham sido 
dotados pela natureza ou agenciados pela indústria 
humana.” 



 

 

Lei nº 6.513, de 18 de dezembro de 1973 Dispõe sobre a proteção dos recursos hídricos contra 
agentes poluidores e dá outras providências. 

Lei nº 7.109, de 17 de janeiro de 1979 Institui o Sistema de Proteção Ambiental e adota outras 
providências. 

Lei n° 7.978, de 30 de novembro de 1984 institui o Conselho Estadual de Defesa do Meio 
Ambiente, que tem como atribuições participar da 
formulação da Política do Meio Ambiente, incentivar a 
criação e desenvolvimento de reservas e parques 
naturais e participar da elaboração, junto aos poderes 
públicos de todos os atos legislativos e regulamentares 
concernentes ao meio ambiente. 

Lei nº 8.946, de 05 de abril de 1989 Proíbe no Estado a caça e pesca predatória. 

Lei Complementar nº 59, de 09 de outubro 
de 1991 

Seguida do Decreto nº 974/91 - dispõe sobre a 
repartição de 5% do ICMS, a que alude o Art.2º da Lei 
9.491/90, aos municípios com mananciais de 
abastecimento e unidades de conservação ambiental, 
assim como adota outras providências. O Artigo 5º 
define que os critérios técnicos para definição dos 
valores a serem recebidos pelos municípios ficam a 
critério do órgão estadual responsável pelos recursos 
hídricos e meio ambiente. 

Lei nº 11.054, de 11 de janeiro de 1995 Lei Florestal Paranaense, estabelece normas de 
conservação e uso das florestas e demais formas de 
vegetação existentes no território paranaense. Define 
normas de utilização e classifica para fins da Lei as 
florestas em: Áreas de Preservação Permanente, 
Reserva Legal, produtivas (sendo que a exploração só 
será permitida através de técnicas de manejo) e 
unidades de conservação. 

Lei n° 12.726, de 26 de novembro de 
1999 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos do 
Paraná e adota outras providências. 

Lei n° 17.134, de 25 de abril de 2012 Institui o pagamento por serviços ambientais, em 
especial os prestados pela conservação da 
biodiversidade, integrante do Programa Bioclima 
Paraná, bem como dispõe sobre o Biocrédito. 

Decreto no 2.791, de 27 de dezembro de 
1996 

Estabelece os critérios técnicos de alocação de 
recursos a que alude o Art. 5º da Lei Complementar nº 
59, de 01 de outubro de 1991, relativos a mananciais 
destinados a abastecimento público e unidades de 
conservação. 

Lei Complementar nº 140, de 08 de 
dezembro de 2011 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do 
caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição 
Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da 
competência comum relativas à proteção das 
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fauna e da 
flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Decreto nº 387, de 03 de março de 1999 Sistema de Reserva Legal, institui o Sistema de 
Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva 
Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente, 
integrado ao Programa de Conservação da 
Biodiversidade, Sistema Estadual de Reposição 
Florestal Obrigatória, Programa Estadual de 
Desenvolvimento Florestal e Programa Florestas 
Municipais. Em seu Art. 5º define como prioritários para 
a conservação ambiental do Estado do Paraná 
corredores de biodiversidade, citando-se entre os 



 

 

corredores interiores: “d) corredor Piquiri, e) corredor 
Ivaí e f) corredor Paraná”. 

Decreto n° 1.529, de 02 de outubro de 
2007 

Dispõe sobre o Estatuto Estadual de Apoio à 
Conservação da Biodiversidade em Terras Privadas no 
Estado do Paraná, atualiza procedimentos para a 
criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPN). 

Decreto nº 2.647, de 14 de setembro de 
2011 

Dispõe sobre elaboração e desenvolvimento do "Plano 
Estratégico para o Desenvolvimento Territorial 
Sustentável do Litoral do Paraná". 

Decreto no 5759, de 30 de agosto de 2012 Institui o Comitê da Bacia Litorânea – SEMA. 

Resolução SEMA nº 27, de 5 de agosto 
de 2003 

Estabelece requisitos e condições técnicas para a 
implantação de cemitérios destinados ao 
sepultamento, no que tange à proteção e à 
preservação do ambiente, em particular do solo e das 
águas subterrâneas. 

Resolução SEMA nº 19, de 26 de março 
de 2010 

Estabelece normas e procedimentos para a proteção e 
utilização do palmito Euterpe edulis Martinus, no 
estado do Paraná. 

Portaria IAP nº 180, de 7 de outubro de 
2002 

Normativas protetivas à captura do caranguejo uçá. 

 

Quadro 4: Legislação Municipal Incidente no PNS. 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

LEGISLAÇÃO TEMA/DEFINIÇÃO 

Lei nº 181, de 25 de novembro de 2008 Institui o Plano Diretor, estabelece objetivos, 
instrumentos e diretrizes para as ações de 
planejamento no município de Guaraqueçaba e dá 
outras providências. 

Lei nº 157, de 06 de maio de 2011 Altera dispositivos da Lei 181/2008 que institui o Plano 
Diretor, estabelece objetivos, instrumentos e diretrizes 
para as ações de planejamento no município de 
Guaraqueçaba e dá outras providências. 



 

 

4. ANÁLISE DE REPRESENTATIVIDADE DO PARQUE NACIONAL DO SUPERAGUI 

4.1 O Parque Nacional do Superagui e o Contexto Federal 

O Parque Nacional do Superagui é uma unidade de conservação de proteção integral e faz 
parte do bioma Mata Atlântica, que por sua vez ocupa uma área de 1.118.224 km². Estão 
inseridos no bioma Mata Atlântica, a totalidade dos territórios do Espírito Santo, Rio de 
Janeiro e Santa Catarina, e parte dos territórios – em ordem decrescente – do Paraná, São 
Paulo, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso 
do Sul, Rio Grande do Norte e Paraíba.  

Além disto, segundo ICMBio (2012) e MMA (2012c), o PNS está situado na Zona Costeira, 
que é uma unidade territorial, definida em legislação para efeitos de gestão ambiental. É um 
conceito geopolítico que não tem qualquer relação com a classificação feita pela ecologia. 
Esta zona estende-se por 17 estados, distribuídos do norte equatorial ao sul temperado do 
País, por mais de 8.500 km de costa litorânea (MMA, 2012b). 

A Tabela 3 representa a distribuição das Unidades de Conservação conforme o bioma em 
que estão localizadas, bem como a área total ocupada pelas unidades e a porcentagem 
protegida em relação ao bioma. 

 

Tabela 3: Distribuição das Unidades de Conservação conforme bioma, área total ocupada e 
porcentagem em relação ao bioma. 

BIOMA ÁREA DO 
BIOMA NO 

BRASIL 
(KM2) 

UC DE 
PROTEÇÃO 
INTEGRAL 

(KM2) 

% DO 
BIOMA 

UC DE USO 
SUSTENTÁVEL 

(KM2) 

% DO 
BIOMA 

% TOTAL 
PROTEGIDA 

Amazônia 4.199.073 429.284 10,2% 773.466 18,4 28,6 
Caatinga 828.080 14.936 1,8 59.593 7,2 9,0 
Cerrado 2.040.285 64.926 3,2 112.811 5,5 8,7 

Mata Atlântica 1.118.224 28.836 2,6 86.700 7,8 10,3 
Pampa 175.955 850 0,5 4.217 2,4 2,9 
Pantanal 151.331 4.403 2,9 2.487 1,6 4,6 
Área Marinha* 3.642.439 120.481 3,3 841.926 23,1 26,4 

Fonte: baseado em CNUC-MMA, 2018. 
*Área Marinha corresponde ao Mar Territorial mais a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) 

Neste contexto, o Parque Nacional do Superagui, com cerca de 340 km2, protege 0,03% da 
Mata Atlântica e corresponde a aproximadamente 1,30% de área protegida do bioma, no 
regime de proteção integral. 

O Bioma Mata Atlântica, segundo Di Bitetti et al (2003) está subdividido em 15 ecorregiões 
(Figura 6), sendo que a região do Parque Nacional do Superagui corresponde à ecorregião 
da Serra do Mar ou Floresta Ombrófila Densa e ecossistemas associados (manguezal e 
restinga). Segundo Ibama esta ecorregião é denominada Florestas Costeiras da Serra do 
Mar, que tem uma área de 104.800km² (Scaramuzza, et al. 2004-2011), portanto o PNS 
protege 0,32% desta ecorregião.  

Segundo o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC, 2018), o sistema 
nacional conta com 2.201 unidades de conservação em todo Brasil, considerando-se todas 
as esferas governamentais. Destas 150 são de Proteção Integral e 1.503 de Uso Sustentável. 
Considerando-se apenas a esfera Federal, tem-se 998 unidades de conservação, sendo 150 
de Proteção Integral e 848 de Uso Sustentável, incluem-se nestes valores as Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) reconhecidas pelo ICMBio. Neste contexto o 
Parque Nacional do Superagui representa, em termos de área, 0,08% das unidades de 
proteção integral federais e, considerando-se os parques, contribui com 0,13% ao sistema. 
Quando considerados apenas os parques nacionais dentro da Mata Atlântica, o PNC 
corresponde a 1,44%. 



 

 

 

Figura 6: Distribuição do complexo de 15 ecorregiões e área de transição do Bioma Mata 
Atlântica. 

Fonte: Adaptado de Di Bitetti et al. (2003). 

O Parque Nacional do Superagui está situado na Região Hidrográfica Atlântico Sul – trecho 
Sudeste, que, segundo ANEEL (2012) e MMA (2006), compreende uma área de drenagem 
do território nacional de 186.080 km2, banha extensas áreas do estado do Rio Grande do Sul 
(142.178 km2; 76,4%) e parte dos estados de Santa Catarina (36.649 km2; 19,7%), Paraná 
(5.732 km2; 3,1%) e São Paulo (1.521 km2; 0,8%). Está compreendida entre as longitudes 
44º W a 54º W e latitude de 22º S a 34º S. Para efeito de estudo e do gerenciamento dos 
recursos hídricos, a Agência Nacional de Águas (ANA, 2012) dividiu a região em um conjunto 
de nove sub-bacias enumeradas de 80 a 88, sendo que o PNS está na sub-bacia 82 (Figura 
7), que corresponde à área de drenagem compreendida entre a foz do rio Ribeira (exclusive) 
e a foz do rio Itajaí (exclusive). Segundo o MMA (2006), a Bacia em que está inserido o PNS 
é a Litoral PR1, que corresponde à Bacia Litorânea na divisão das Bacias Hidrográficas do 
Paraná (SEMA, 2013). 

PNS  



 

 

 

Figura 7: Localização do PNS na Bacia dos Rios do Atlântico Sul – trecho sudeste. 

Fonte: Adaptado de ANEEL, 2012. 

Ainda considerando o contexto federal, o Parque Nacional do Superagui faz parte do Mosaico 
Lagamar, reconhecido pela Portaria n° 150, de 8 de maio de 2006, do Ministério do Meio 
Ambiente. Segundo a referida Portaria, o Mosaico é formado por 50 unidades de 
conservação, sendo 33 no estado do Paraná e 27 em São Paulo. Atualmente há uma nova 
proposta de composição do Mosaico, que passaria a compreender 52 unidades de 
conservação de proteção integral e uso sustentável, com uma área de 1.622.168,00 ha ou 
16.221 km² (Figura 8). O Parque Nacional do Superagui contribui com 2,09% da área total 
do Mosaico e com 12% da área das unidades de proteção integral e RPPN. Juntamente com 
áreas protegidas do estado de São Paulo forma um continuum de unidades de proteção 
integral localizadas no centro do Mosaico. 

O Mosaico Lagamar, em sua porção Paranaense, é composto por 26 unidades de 
conservação. O Parque Nacional do Superagui é uma das oito unidades de conservação de 
proteção integral que protegem a região de planície litorânea e manguezais no estado do 
Paraná, sendo a maior delas, contribuindo com cerca de 40% de área protegida. 

Considerando-se os tipos de ambiente que protege – Floresta Ombrófila Densa de planície, 
ambientes de restinga, manguezais e praia – o PNS tem uma grande importância em termos 
de conservação, pois abriga várias espécies ameaçadas de extinção, tanto no âmbito 
nacional quanto estadual. Além disto, é a única unidade de conservação de proteção integral 
que protege significativamente ambientes de praias arenosas no Estado.  

Um fator importante a ser considerado está no fato do PNS englobar as ilhas do Pinheiro e 
Pinheirinho, dormitório do papagaio-de-cara-roxa Amazona brasiliensis,  espécie ameaçada 
de extinção. Protege também a maior população do mico-leão-da-cara-preta Leonthopitecus 
caissara, espécie descrita em 1990, que tem sua distribuição restrita a ambientes de planície, 
na região do PNS e seu entorno imediato.  

PNS 



 

 

 

 

Figura 8: Mapa das Unidades de Conservação do Mosaico de Áreas Protegidas do Lagamar.  

Fonte: SPVS, 2014 



 

 

4.2 O Parque Nacional do Superagui no Contexto Estadual 

O Parque Nacional do Superagui está situado na porção leste do estado do Paraná, 
representando 0,17% da área total do Estado.  

Situado na Bacia Litorânea (de acordo com divisão estadual; MMA, 2006; SEMA, 2013), o 
PNS compreende quase 6% desta. Esta bacia representa 2,95% do território paranaense, 
com uma área de drenagem de 5.766 km2 (Águas do Paraná, 2012), tem como rios 
principais: Tagaçaba, Guaraqueçaba, Cachoeira, Nhundiaquara, Marumbi, do Pinto, 
Cubatão e Guaraguaçu. A cobertura original da Bacia é a Floresta Ombrófila Densa 
(Altomontana, Montana, Submontana e de Terras Baixas), além dos ecossistemas 
associados: formações pioneiras de influência fluvio-lacustre e marinha, representadas por 
várzeas e manguezais. A região da Bacia Litorânea representa a maior área contínua do 
Bioma Mata Atlântica conservada no estado, mais de 90% de sua área está protegida em 19 
unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável (não consideradas as 
RPPN). O Parque Nacional do Superagui contribui com 27% das áreas de Proteção Integral. 

A as unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável da Bacia Litorânea do 
Estado do Paraná estão representadas nos quadros 5 e 6, respectivamente, bem como na 
Figura 9. 

 

Figura 9: Indicação das Unidades de Conservação localizadas na Bacia Litorânea, no estado 
do Paraná, e na porção sul do estado de São Paulo, até 2013. 



 

 

Quadro 5: Unidades de Conservação de Proteção Integral federais e estaduais inseridas na Bacia Litorânea. 

UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL ATO LEGAL DE CRIAÇÃO GESTOR MUNICÍPIO(S) BIOMA BACIA ÁREA (HA) 

Estação Ecológica de 
Guaraguaçu 

Decreto no 1.230, de 27 de março 
de 1992 

IAP Paranaguá Mata Atlântica Litorânea 1.150,00 

Estação Ecológica Ilha do Mel Decreto no 5.454, de 21 de 
setembro de1982 

IAP Paranaguá Mata Atlântica Litorânea 2.240,69 

Parque Estadual da Graciosa Decreto no 7.302, de 24 de 
setembro de 1990 

IAP Morretes Mata Atlântica Litorânea 1.189,58 

Parque Estadual da Ilha do Mel Decreto no 5.506, de 21.de março 
de 2002 

IAP Paranaguá Mata Atlântica Litorânea 337,84 

Parque Estadual do Boguaçu Decreto no 4.056, de 26 defevereiro 
de 1998 e alterado pela Lei 13.979, 
de 26 de dezembro de 2002 

IAP Guaratuba Mata Atlântica Litorânea 6.660,64 

Parque Estadual do Pau Oco Decreto no 4.266, de 21 de 
novembro de 1994 

IAP Morretes Mata Atlântica Litorânea 905,58 

Parque Estadual Pico do 
Marumbi 

Decreto no 7.300, de 24 de 
setembro de 1990, ampliado pelo 
Decreto no 1.531, de 02 de outubro 
de 2007 

IAP Piraquara, Quatro 
Barras e Morretes 

Mata Atlântica Litorânea 8.745,45 

Parque Estadual Pico Paraná Dcreto no 5.769, de 05 de junho de 
2002 

IAP Campina Grande do Sul 
e Antonina 

Mata Atlântica Litorânea 4.333,83 

Parque Estadual Roberto Ribas 
Lange 

Decreto no 4.267, de 21 de 
novembro de 1994 

IAP Antonina e Morretes Mata Atlântica Litorânea 2.698,69 

Parque Estadual do Rio da Onça Decreto no 3.825, de 05 de junho 
de 1981 e Categorizado pelo 
Decreto no 3741,  de 23 de janeiro 
de 2012 

IAP Matinhos Mata Atlântica Litorânea 118,51 

Parque Estadual da Ilha das 
Cobras 

Decreto nº 10.959 de 04 de agosto 
de 2018 

IAP Paranaguá Mata Atlântica Litorânea 52 

Parque Nacional do Superagui  Decreto no  97.688, de 25 de abril 
de 1989 e ampliado pela Lei no 
9.513, de 20 de novembro de 1997 

ICMBio Guaraqueçaba Mata Atlântica / 
Marinho 

Litorânea 33.988,00 

Parque Nacional de Saint-
Hilaire/Lange  

Lei nº 10.227, de 23 de maio de 
2001 

ICMBio Guaratuba, Morretes, 
Matinhos e Alexandra 

Mata Atlântica Litorânea 25.161,00 



 

 

Reserva Biológica Bom Jesus Decreto s/nº, de 5 de junho de 
2012 

ICMBio  Antonina e 
Guaraqueçaba 

Mata Atlântica Litorânea 34.179,00 

Estação Ecológica de 
Guaraqueçaba 

Decreto nº 87.222, de 31 de maio 
de 1982/Decreto nº 93.053, de 31 
de julho de 1986 

ICMBio Guaraqueçaba  Mata Atlântica / 
Marinho 

Litorânea 4.476,00 

Parque Nacional de Guaricana Decreto s/nº, de 13 de outubro de 
2014 

ICMBio Guaratuba, Morretes e 
São José dos Pinhais 

Mata Atlântica Litorânea 49.286,87 

21,88 % da área da Bacia Litorânea está inserida em UC de Proteção Integral 

 

Quadro 6: Unidades de Conservação de Uso Sustentável - federais e estaduais inseridas na Bacia Litorânea. 

UC DE USO SUSTENTÁVEL ATO LEGAL DE CRIAÇÃO GESTOR MUNICÍPIO BIOMA BACIA ÁREA (HA) 

Área Especial de Interesse Turístico 
(AEIT) do Marumbi 

Lei no 7.919, de 22 de outubro 
de 1984 

IAP Antonina, Morretes, São 
José dos Pinhais, 
Piraquara,Quatro Barras 
e Campina Grande do 
Sul 

Mata Atlântica Litorânea 66.732,99 

APA Estadual de Guaraqueçaba Decreto no 1.228, de 27 de  
março de.1992 

IAP Guaraqueçaba Mata Atlântica Litorânea 191.595,50 

APA Estadual de Guaratuba Decreto no 1.234, de 27 de 
março de 1992 

IAP Guaratuba, São José 
dos Pinhais, Tijucas do 
Sul, Morretes e 
Matinhos 

Mata Atlântica Litorânea 199.596,51 

Floresta Estadual do Palmito Decreto no 4.493, de 17 de 
junho de 1998 

IAP Paranaguá Mata Atlântica Litorânea 530,00 

APA Federal de Guaraqueçaba Decreto no N° 90.833, de 31 
de janeiro de 1985 

ICMBio Guaraqueçaba Mata Atlântica Litorânea 291.498,00 

97% da área da Bacia Litorânea está inserida em UC de Uso Sustentável 



 

 

5. ASPECTOS HISTÓRICOS, CULTURAIS, SOCIAIS E ECONÔMICOS 

5.1. Aspectos Históricos e Patrimônio Cultural 

5.1.1 Aspectos Históricos 

Com respeito à ocupação das áreas do Parque Nacional do Superagui, Vivekananda (2001) 
relata citações históricas mencionando os índios Carijós habitando o litoral paranaense e de 
Santa Catarina, sendo que na região do Parque Nacional podem ter existido os índios 
Tupiniquins, uma vez que é divisa com o estado de São Paulo. No PNS é notável a presença 
dos sambaquis, que se referem à presença indígena pré-histórica. A autora ainda refere-se à 
ocupação de população de ascendência europeia atraída por programas agrícolas de 
colonização entre os séculos XVII e XIX.  

A palavra sambaqui advém do idioma tupi-guarani e significa monte de conchas. São sítios 
arqueológicos associados aos moradores pré-históricos das planícies costeiras, evidenciando 
que eram povos pescadores-coletores, chamados de sambaquieiros (Almeida & Suguio 2011, 
apud Sampaio e Silva, 2013a). 

A antiga Colônia do Superagui, gleba de colonização, foi fundada em 1852 pelo cônsul suíço 
em São Paulo, Charles Perret-Gentil, que comprou 35,00 hectares na região de 
Guaraqueçaba, no Paraná. Inicialmente com treze famílias europeias, vindas da Suíça, 
França, Itália e Dinamarca, a colônia prosperou com a plantação de café e com a pesca, 
chegando a ter 150 casas em 1879, sendo 10 de nacionais e 140 de estrangeiros 
(Vivekananda, 2001; Suíços do Brasil, 2012, apud Sampaio e Silva, 2013a). Boutin (1983 
apud Sampaio e Silva, 2013a) confirma que em 1854 havia 13 famílias no local e em 1860, 
esse número saltou para 90 famílias, num total de 420 pessoas até chegar ao número já 
mencionado de 150 casas. Conforme Vivekananda (2001), as casas das dezessete famílias 
europeias lá estabelecidas foram construídas com rochas e argamassa de sambaquis locais. 

Um dos primeiros imigrantes suíços a chegarem foi o pintor de aquarelas William Michaud. 
Ele chegou a Superagui em 1849, aos vinte anos (Scherer, 1998 apud Sampaio e Silva, 
2013a). Após breve permanência no Rio de Janeiro, o pintor instalou-se entre 1852 e 1854, 
na comunidade de Barbados, na Ilha do Superagui. Neste local, casou com uma nativa, com 
quem teve nove filhos e constituiu moradia até falecer em 1902 (Boutin, 1983 apud Sampaio 
e Silva, 2013a). Durante sua vida, foi professor e juiz de paz no local, mas foi a atividade 
artística, retratando a paisagem da região da Ilha do Superagui da sua época em aquarelas, 
que lhe proporcionou destaque. 

Segundo Boutin (op. cit.), após a morte de Perret Gentil, em 1875, a colônia suíça entrou em 
declínio. A partir de então a Ilha do Superagui passou a abrigar os pescadores, descendentes 
de índios, europeus e negros. As atividades econômicas apoiavam-se na agricultura, pesca e 
extração de madeira. Em 1888 a Ilha do Superagui passou a contar com uma sub-delegacia 
de polícia. Para este autor, a Revolução Federalista de 1893 marca a decadência definitiva 
da Colônia. Durante esse período, a Colônia extraiu madeira da Ilha do Superagui para 
exportação. Essa madeira também foi usada para fazer cercas em plantações de café, uva, 
arroz e banana. A produção era vendida em Paranaguá e outros centros do litoral na costa 
sul do Brasil. Scherer (1988 apud Sampaio e Silva, 2013a) citado por Vivekananda (2001), 
comenta que a extração de madeira para exportação, além da retirada de lenha e dormentes 
para construção da ferrovia Paranaguá-Curitiba, eram atividades lucrativas. Há relatos de 
grande quantidade de madeira sendo exportada da Ilha do Superagui através do porto do Rio 
de Janeiro. A evidência da prosperidade da Ilha do Superagui nessa época era visível na 
materialização de instituições públicas, tais como cartório, correio e escola pública.  

Entre outros fatores, a queda da Colônia do Superagui deveu-se ao fato de ser particular. Por 
esse motivo, não recebeu subvenções do governo. Além disso, também houve  falta de 
capital, dificuldades no transporte, êxodo de muitas famílias – no início do século XX, a 
população da Colônia reduziu-se a apenas 125 pessoas registradas no censo de 1920 - e 
ausência de técnicas agrícolas e industriais que possibilitassem a manutenção da atividade 
econômica na área. Estes foram fatores decisivos no declínio da colônia, bem como a queda 
do império. Ao mesmo tempo em que a Colônia se dissolvia, a pesca tornou-se a principal 



 

 

atividade econômica dos moradores. 

Entre os anos 1940 e 1950, um povoado caiçara era constituído de casas isoladas umas das 
outras, que, embora fossem propriedades privadas, não eram cercadas, permitindo a 
circulação de todos no espaço (Adams, 2000 apud Sampaio e Silva, 2013a). A vida dessas 
pessoas girava em torno do mar que inclusive distinguia a identidade de cada um. Nesse 
mesmo espaço, construía-se ranchos que serviam de habitação temporária durante as 
estações de pesca. Mesmo a atividade agrícola sendo individual e familiar, havia laços de 
solidariedade em razão das frequentes trocas que ocorriam entre os moradores, assim como 
o auxílio mútuo nos trabalhos mais pesados, os “mutirões”, que proporcionavam distribuição 
mais ou menos equitativa dos produtos de cada núcleo familiar. O espaço de trabalho era a 
terra, onde se situavam roças, bananais e a floresta, da qual se extraía lenha, ervas medicinais 
e caças. Portanto, a economia caiçara era embasada na combinação de pequena agricultura 
de subsistência, pesca artesanal e coleta, utilizando-se, para isso, do mosaico de 
ecossistemas litorâneos (Diegues, 1988 apud Sampaio e Silva, 2013a). Conforme este autor, 
essas atividades seguiam um elaborado calendário para o plantio de mandioca, arroz, limpeza 
e colheita, associadas à pesca e coleta dos produtos da floresta. 

Em 1825, segundo Lopes (2009 apud Sampaio e Silva, 2013a), ocorreram os estudos iniciais 
para abrir o Canal do Varadouro. No entanto, a abertura do Canal ocorreu somente em 1948 
pelo Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, no governo de Getúlio Vargas, que 
aprovou a concessão ao Estado do Paraná, a construção, conservação e exploração. Não há 
registro da data da conclusão da obra, mas a data provável é antes de 16 de outubro de 1954, 
quando os registros da própria empresa construtora do canal documentam a primeira 
travessia. Os participantes desse evento receberam um troféu, o “Pioneiros da Travessia”. 

A partir dos anos 1930, os agricultores de Guaraqueçaba perderam mercado para outras 
regiões, causando a decadência econômica da área (Zanoni, 2000 apud Sampaio e Silva, 
2013a). Tal situação agravou-se na década de 1960, quando grupos exploradores de madeira 
e palmeira juçara, assim como criadores de búfalo, chegaram à região. Estes agravaram os 
conflitos territoriais, pois, além de não terem compromisso real com o desenvolvimento 
econômico e social do local, suas práticas contribuíram para o desaparecimento da agricultura 
comunitária e migração dos agricultores, que se tornaram pescadores em comunidades 
estuarinas. O aumento de pescadores – antes agricultores –, a pesca industrial e a falta de 
ordenamento pesqueiro acabaram superexplorando esse recurso. Como consequência, a 
pesca artesanal entrou em crise.  

A década de 1980 foi marcada pela chegada de um empreendimento agropecuário na Ilha do 
Superagui, por meio de uma empresa paulista de criação de búfalos. Eram as primeiras 
disputas socioambientais entre a população local – que reclamava que os animais destruíam 
o mato – e atores “de fora” da ilha (Von Behr, 1997 apud Sampaio e Silva, 2013a). 

Andriguetto Filho (1999 apud Sampaio e Silva, 2013a) agrupou em conjuntos as vilas ou 
comunidades pesqueiras com características semelhantes. O autor classificou e agrupou as 
comunidades de Barra do Ararapira, Guapicum, Tibicanga e Canudal. As características 
comuns a essas comunidades são a origem agropesqueira antiga, diversidade de pescaria 
realizada e elevado número de embarcações do tipo canoa a remo. Por sua vez, Vila das 
Peças e Barra do Superagui são comunidades que trabalham com a pesca de arrasto – deriva 
ou fundeio para peixe e de arrasto de fundo para camarão – na desembocadura das baías e 
no mar aberto, com embarcações a motor.  

De modo semelhante, Vivekananda (2001) afirma que a localização geográfica da 
comunidade relaciona-se também com o produto obtido da pesca, já que pouco se afastam 
do local em que habitam para desempenhar suas atividades.  

Pierri et al (2006 apud Sampaio e Silva, 2013a) observou que a ocupação das costas 
estuarinas sem manguezais variou de acordo com a geografia: (i) terraços de certa altitude (2 
a 4 metros sobre o nível de maré alta), como é o caso de Bertioga; (ii) planícies próximas ao 
nível de maré alta e, consequentemente, suscetíveis às inundações por marés, como é o caso 
da Comunidade de Guapicum; e (iii) encostas de morros chegando aos estuários e formando 



 

 

costões rochosos, tal como a Comunidade de Canudal. 

Portanto, as ocupações humanas na região estão, majoritariamente, em áreas com formação 
de pequenas praias ou bancos lodosos, mais favoráveis à navegação que os fundos rochosos. 
Desta forma, se evidencia que a localização das comunidades pesqueiras tradicionais foi 
condicionada pelo tipo de costa, que deveria ser favorável ao acesso das pequenas 
embarcações, o que limitou grandemente as localizações de outras vilas, dada a escassa 
ocorrência de costas sem manguezais.  

O histórico de ocupação indica que as comunidades localizadas tanto no PNS como no 
entorno apresentam vínculos estreitos de laços de parentesco. Em contrapartida, a dificuldade 
de acesso geográfico não foi, necessariamente, sinônimo de isolamento econômico-cultural 
na região.  

Uma descrição detalhada do histórico de ocupação das comunidades localizadas no entorno 
imediato e dentro do parque pode ser encontrado em Sampaio e Silva (2013a). 

 

5.1.2 Patrimônio Cultural 

O principal patrimônio cultural da área do Parque Nacional do Superagui é o Fandango, dança 
típica dos habitantes locais, ou caiçaras. Dessa riqueza, faz parte a expressão musical, a 
dança e a produção artesanal de instrumentos. Essa riqueza cultural foi integrada ao Museu 
Vivo do Fandango, que é parte do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial do Brasil e, em 
2011, estava entre as cinco melhores práticas de salvaguarda selecionadas pela UNESCO. 

O Fandango possuía relação direta com os “mutirões”. Essas atividades eram as reuniões de 
vizinhos, que, convocados por um dos moradores, o auxiliavam em trabalhos específicos: 
derrubada, roçada, plantio, limpeza, colheita, malhação, construção de casa, fiação, pesca da 
tainha, entre outros. Em retorno, o beneficiário oferecia alimento e uma festa, que encerrava 
o trabalho. Não havia remuneração direta, a não ser a obrigação moral em que ficava o 
beneficiário de corresponder aos chamados eventuais dos que o auxiliaram.  

O Fandango ocorria após os mutirões e tinha conotação de celebração: dançava-se a noite 
toda, até o amanhecer. Em virtude de representar práticas tradicionais que declinaram, a 
comemoração depois da realização de uma atividade de trabalho chegou à beira da extinção. 
Porém, o esforço de diversas instituições e de algumas pessoas em recuperar essa expressão 
da cultura popular conseguiu reverter a situação. Hoje, o Fandango é reconhecido e visto de 
outra forma, usualmente em eventos culturais. Isto é, o Fandango não tem mais relação com 
o estilo de vida que marcou e definiu a cultura caiçara, como o fechamento de um ciclo de 
trabalho, deslocou-se das formas organizativas de produção material de meios de 
sobrevivência, e sobrevive graças ao interesse dos mais antigos em manter as tradições do 
passado, bem como algumas iniciativas de repassar as tradições para as crianças dessas 
comunidades. Outras formas de sociabilidade das sociedades tradicionais do entorno e de 
dentro do Parque são as festas de santo, a folia de reis, a catira e a dança de São Gonçalo. 

O Quadro 7 apresentam, de forma sucinta, as principais manifestações culturais das 
comunidades de dentro e do entorno imediato do Parque Nacional do Superagui. Informações 
mais detalhadas podem ser encontradas em Sampaio e Silva (2013a). Todas as comunidades 
praticam a pesca artesanal e fabricam seus petrechos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 7: Exemplos de atividades culturais das comunidades do entorno imediato e de dentro 
do PNS. 

COMUNIDADE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS  

Ariri (SP) Artesanato (canoas, remos, cestos, gamelas, instrumentos 
musicais); 
Fandango (dois grupos: Jovens do Ariri e Família Alves) 
Festa do Padroeiro São Luiz Gonzaga (19 a 22 de junho) 

Marujá (SP) Festa do Padroeiro São Vito Mártir 
Festa da Tainha 
Fandango (um grupo musical) 

Barra do Superagui (PR) Fandango 
Festa de Santo André (29 de novembro) 
Artesanato 
Festa do Camarão 
Casa de Farinha 

Guapicum (PR) Cultivo e utilização de plantas medicinais 
Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (22 de abril) 
Artesanato 

Tibicanga (PR) Fabricação de canoas 
Festa de São João Batista (24 de junho) 
Casa da Farinha 

Vila das Peças (PR) Artesanato 
Festa de São Sebastião (20 de janeiro) 

Bertioga (PR) Festa de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) 

Saco da Rita (PR) Fandango 
Casa da Farinha 
Utilização de Plantas medicinais 
Fabricação de Canoas 

Sebui (PR) Fabricação de Canoas 
Casa da Farinha 

Ararapira (PR) Festa de São José (19 de março) 
Igreja de São José (séc.XIX) 

Barra do Ararapira (PR) Produção de bebida com folha de cataia – “uisque caiçara” 
Fabricação de canoas 
Casa da Farinha 
Utilização de plantas medicinais 
Festa de Santa Ana (25 e 26 de julho) 

Abacateiro (PR) Fabricação de instrumentos musicais para Fandango (viola, 
rabeca, pandeiro, surdo, bandola e machete) 
Fabricação de canoas 
Fandango (Sr. Leonildo Pereira) 
Utilização de plantas medicinais 

Barbados (PR) Utilização de Plantas medicinais – produção de sabonetes e 
pomadas 
Casa da Farinha 
Parteira e Curandeira 
Festa de Nossa Senhora (9 de dezembro) 

Colônia do Superagui (PR) Parteira e Curandeira 
Utilização de plantas medicinais 
Festa de Nossa Senhora do Rosário (14 de junho) 

Vila Fátima Festa de Nossa Senhora de Fátima (12 e 13 de maio) 

 

5.1.3 Sítios Arqueológicos 

As primeiras informações sobre sítios arqueológicos em território paranaense foram 
divulgadas pelo historiógrafo Antonio Vieira dos Santos, em 1850, quando relatou a ocorrência 
de sambaquis no litoral do Paraná. 

Elementos pré-históricos estão presentes na região do Parque Nacional do Superagui. No 
Zoneamento do Litoral Paranaense, elaborado em 1989 (Ipardes, 2001), foi citada a existência 
de dez sambaquis localizados na Ilha das Peças e seis na Ilha do Superagui. Estudos para a 



 

 

elaboração do Zoneamento da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba (Ipardes, 2001) 
catalogaram os sítios arqueológicos da região. Na primeira fase de campo, entre 1987 e 1988, 
foram percorridos 50% da porção litorânea da APA e foram encontrados 78 sítios, sendo 58 
deles do período pré-colonial e 20 coloniais. Na segunda fase do projeto, foram localizados e 
cadastrados outros 64 sítios arqueológicos. No PNS houve o registro de 51 sítios, sendo 35 
sambaquis, considerados sítios pré-históricos; e 16 ruínas de construção civil, consideradas 
sítios históricos. Esses estudos enfatizam a fragilidade desses locais, demonstrando a 
importância na sua conservação e necessidade de estudos mais aprofundados. 

Os sambaquis caracterizam-se como Patrimônio da União, protegidos pela Lei nº 3924/ 61 e 
são fiscalizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN). Embora o turismo 
desordenado venha causando danos a esses importantes sítios, esses locais são 
interpretados pelos pesquisadores de múltiplas formas, tais como: evidências locais de 
variações de Nível Relativo do Mar; indícios da dieta dos seres humanos pré-históricos e 
também de sua cultura, uma vez que em muitos desses depósitos foram encontrados ossos 
humanos e de animais; objetos de pedra, chifre ou cerâmica, com diversas utilidades – 
utensíÍlios para preparar alimentos, instrumentos de caça e pesca, objetos sagrados ou de 
adorno. 

No Estado do Paraná, os sítios arqueológicos também estão sob a proteção da Lei Estadual 
no 1211/53, além do Decreto Estadual no 1364/51, que trata especificamente da proteção dos 
Sambaquis. Estes atos, além de tratarem da conservação e preservação dos sítios dispõem 
também sobre o direito de realização de pesquisa onde envolve escavações. 

 

5.1.4 Aspectos da População Tradicional  

A Convenção no 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) é relevante para o 
fortalecimento do direito à autodeclaração e ao reconhecimento das identidades étnicas e 
coletivas, ratificada em 2003 pelo Governo Federal. Aplica-se aos povos em países 
independentes que apresentem condições sociais, culturais e econômicas distinguindo-se de 
outros segmentos da população nacional, mais especificamente para povos indígenas e 
tribais. Alguns conceitos básicos, pelos quais se norteia a interpretação da Convenção estão 
no inciso 1 do artigo 7º: 

“Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas próprias prioridades no que diz 
respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, 
crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de 
alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento 
econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar da formulação, 
aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional 

suscetíveis de afetá-los diretamente”. 

O Decreto no 5.051/04 trata do cumprimento da Convenção OIT no 169 sobre Povos Indígenas 
e Tribais, ao mesmo tempo em que no seu Art. 2o remete à aprovação do Congresso Nacional 
quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção ou que acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do art. 49, inciso I, 
da Constituição Federal. 

Nota-se que alguns tipos de manejo tradicional são mencionados por Tratados Internacionais 
assinados pelo Brasil e legislação específica, tais como: 

▪ Organização Internacional do Trabalho (Convenção no 169);  
▪ Convenção sobre Diversidade Biológica (Decreto no 5.059/05);  
▪ Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Agricultura e 
Alimentação/TIRFAA (Decreto nº 6.476/08); 
▪ Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (Decreto no 5.753/06); 
▪ Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei no 9985/2000 e o 
Decreto no 4340/02). 

O Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) e reforça a ideia de que as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art49i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art49i


 

 

áreas tradicionais necessitam reproduzir cultural, social e economicamente as comunidades 
presentes no local. Portanto, no inciso I do artigo 3º estabelece como conceito: 

“I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e 
usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição;”  

Essas questões ocupam um espaço de expressão política dentro da Comissão Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), vinculada ao 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) e ao Ministério do Meio 
Ambiente (MMA). Este decreto ajudou a regulamentar a legislação nacional referente aos 
povos e comunidades tradicionais, especialmente os incisos I e II no artigo 3º: 

“I - garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos 
naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica;  

 II - solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de Unidades de 
Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular a criação de Unidades 
de Conservação de Uso Sustentável”.  

Conforme Duarte (2013 apud Sampaio e Silva, 2013), apesar de ter havido avanços no debate 
sobre os chamados grupos tradicionais a partir da Constituição de 1988, só a partir da 
problemática da presença humana dentro de Unidades de Conservação o tema teve maior 
repercussão. A autora relata, também, que as discussões referentes ao termo tradicional 
iniciaram-se partindo de uma adjetivação política, jurídica e acadêmica, com o intuito de 
propor usos mais sustentáveis e harmônicos com o meio ambiente, levando-se em conta os 
objetivos de uma Unidade de Conservação. 

Gerhardt defende que a discussão sobre populações tradicionais em áreas naturais 
protegidas é permeada por uma divisão clara de posicionamentos dos pesquisadores que se 
propõem a estudá-la, o que ocasiona antagonismos (Duarte 2013 apud Sampaio e Silva, 
2013).  

 O Parque Nacional do Superagui é considerado Sítio do Patrimônio Natural pela UNESCO desde 
1999, faz parte da Reserva da Biosfera desde 1991 e a Ilha do Superagui é Patrimônio Natural e 

Histórico do Paraná desde 1970. A importância socioeconômica desses tombamentos permeia 
as comunidades caiçaras, contudo sua seleção para inscrição do sítio junto à UNESCO, trata 
exclusivamente de critérios naturais, a saber, Critério VII (fenômenos ou beleza naturais 
excepcionais), Critério IX (processos ecológicos representativos) e Critério X (habitat 
significativo para conservação in situ com espécies ameaçadas).   

Para finalizar de acordo com Adams (2000 apud Sampaio e Silva, 2013a):  

“O termo caiçara tem origem no vocábulo Tupi-Guarani caá-içara (Sampaio, 1987), que era 
utilizado para denominar as estacas colocadas em torno das tabas ou aldeias, e o curral feito 
de galhos de árvores fincados na água para cercar o peixe. Com o passar do tempo, passou a 
ser o nome dado às palhoças construídas nas praias para abrigar as canoas e os apetrechos 
dos pescadores e, mais tarde, para identificar os moradores (FUNDAÇÃO SOS MATA 
ATLÂNTICA, 1992). Posteriormente, passou a ser o nome dado a todos os indivíduos e 
comunidades do litoral dos Estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro (Diegues, 1988).” 

 

5.2. Aspectos Populacionais e Socioeconômicos da Região do PNS 

O Parque Nacional do Superagui está situado na porção norte do litoral paranaense. Do ponto 
de vista administrativo, o litoral é formado por sete municípios: Guaraqueçaba, Antonina, 
Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Até meados do século XVII, 
a área total pertencia à Província de São Paulo, somente em 1648 Paranaguá foi 
desmembrado. Sucessivamente os demais municípios foram separados de Paranaguá, sendo 
o último Pontal do Paraná, em 1997. Os municípios são próximos a Curitiba, a capital do 



 

 

Estado: Antonina, o mais próximo, dista 63 km de Curitiba, e o mais distante, Guaraqueçaba, 
158 km.  

A análise da região do Parque levará em consideração dados do município de Guaraqueçaba, 
no qual está inserida a Unidade de Conservação, bem como os municípios de Paranaguá 
(PR) e Cananeia (SP) que, por sua proximidade, são acessados pelas comunidades do 
Parque para utilização dos serviços públicos. 

 

5.2.1 Dinâmica Populacional 

A ocupação territorial e a dinâmica populacional dos municípios da região do Parque Nacional 
do Superagui estão diretamente relacionadas com a história econômica da região. Os 
municípios de Paranaguá e Guaraqueçaba tiveram uma atividade portuária presente desde a 
colonização. Contudo, a navegação de cargas em Paranaguá acentuou-se, demandando uma 
diversidade de serviços e, dessa forma, concentrando um maior número de pessoas. Nas 
últimas décadas as características de Cananeia (SP) assemelharam-se a Guaraqueçaba, 
onde prevalece a atividade tradicional da pesca e agricultura. 

A população da região do Parque Nacional do Superagui, Guaraqueçaba, Paranaguá e 
Cananeia, contabilizada pelo IBGE em 2010, foi de 160.566 pessoas, sendo que Paranaguá 
concentra mais de 85% desta população. O restante dos habitantes da região está distribuído 
da seguinte forma: 7,6% em Cananeia e 4,9% em Guaraqueçaba. Guaraqueçaba, no ano de 
2010, possuía praticamente a mesma população do ano de 1970 (Tabela 4). 

Paranaguá é também o município com a maior densidade demográfica, 169,9 habitantes por 
km², reflexo de seu território pequeno em relação aos municípios estudados e da 
concentração populacional. Já Guaraqueçaba, com um território duas vezes e meia maior que 
o de Paranaguá, é o maior município do litoral paranaense e da região do PNS, com uma 
população de apenas 7,8 mil habitantes, resultando em uma densidade demográfica de 3,9 
habitantes por km². Cananeia, considerado o segundo município mais antigo do Brasil, ocupa 
a área do Litoral Sul do estado de São Paulo, por sua vez, possui uma densidade demográfica 
de 9,8 habitantes por km² (Tabela 4). 

Tabela 4: População residente: Cananeia, Guaraqueçaba, Paranaguá, Paraná e Brasil, 1970, 
1980, 1991 e 2010. 

 MUNICÍPIO/ 
ESTADO 

POPULAÇÃO RESIDENTE DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 
2010 (hab/km2) 1970 1980 1991 2000 2010 

Guaraqueçaba-
PR  

7.648 7.650 7.762 8.288 7.871 3,90 

Cananeia - SP 6.080 7.734 10.144 12.298 12.226 9,84 

Paranaguá-PR  62.327 81.971 107.675 127.339 140.469 169,92 

Paraná 6.929.821 7.629.849 8.448.713 9.564.643 10.444.526 52,40 

Brasil 93.134.846 119.011.052 146.825.475 169.872.856 190.755.799 22,43 

Fonte: IBGE, 2011 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

Balizando o crescimento populacional no ano de 1970, a população brasileira dobrou em 
quarenta anos. Esta tendência foi acompanhada por Cananeia e superada por Paranaguá. 
Em Cananeia, a intensificação do crescimento populacional ocorreu na década de 1980, com 
uma redução até 2000 e nos 10 anos seguintes a população estabilizou-se. Guaraqueçaba, 
de uma forma muito particular, manteve o tamanho de sua população nos anos observados 
(Figura 10).  

Apesar do crescimento populacional, o Brasil passa por um processo de redução da 
fecundidade, levando o número de nascimento para abaixo da taxa de reposição (taxa de 
fecundidade igual a 2,1 filhos por mulher, em média). O mesmo fenômeno ocorre nos 
municípios da região do PNS. No período entre 2000 e 2010 a população de Paranaguá 
cresceu apenas 1% ao ano, enquanto que a de Cananeia teve um pequeno decréscimo de 
0,1% ao ano (Figura 11). 



 

 

 

 

Figura 10: Evolução do Crescimento Populacional em Número Índice, Cananeia, 
Guaraqueçaba, Paranaguá, Paraná e Brasil, 1970 a 2010. 

Fonte: IBGE, 2011 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

Conforme mencionado, Guaraqueçaba, desde a década de 1970, apresenta estagnação no 
tamanho populacional, com pequeno aumento entre 1980 e 2000, ainda que, internamente, 
as condições não tenham sido satisfatórias em função do baixo dinamismo econômico das 
atividades agropecuárias. Ainda neste período, observou-se o movimento rural-urbano, 
abaixo dos níveis regionais e estaduais, em direção à sede municipal. Finalmente, entre 2000-
2010, a população reduziu. 

 

Figura 11: Crescimento Populacional Anualizado em Percentual, Cananeia, Guaraqueçaba, 
Paranaguá, Paraná e Brasil, 1970 a 2010. 

Fonte: IBGE, 2011 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

É de conhecimento que o brasileiro possui o costume do turismo de veraneio, durante o 
período de férias letivas. O litoral é uma região de grande procura, em que famílias mantêm 
um domicílio para uso neste período. Dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010 
apud Sampaio e Silva, 2013b) registraram o número de domicílios de uso ocasional nos 
municípios da região de estudo. 

Em Cananeia existem 1.363 domicílios de uso ocasional, enquanto que em Guaraqueçaba há 
670 domicílios nestas condições, estes representam 37% e 29% dos domicílios de uso 
permanente, respectivamente. Por sua vez, em Paranaguá há 1.710 domicílios de uso 
ocasional, os quais representam apenas 4% dos domicílios de uso permanente. 



 

 

Levando em consideração o número de habitantes médio por domicílio de cada município, foi 
possível estimar o tamanho da população flutuante. Lembrando que a estimativa não leva em 
consideração um número superior de pessoas em domicílios de uso ocasional e a população 
flutuante sem domicílios. Os valores encontrados são referentes às variáveis aprestadas 
ceteris paribus. Dessa forma, a situação de ocupação dos referidos domicílios de Cananeia, 
Guaraqueçaba e Paranaguá causam um incremento de suas populações em 4.512, 2.296 e 
5.920 pessoas, respectivamente. 

A taxa de urbanização, percentual da população que reside na zona urbana, do Brasil e do 
Paraná, mudou consideravelmente entre 1970 e 2010. No entanto, o incremento foi maior no 
estado do Paraná, pois a metropolização paranaense expressa uma urbanização ainda mais 
intensa que a do próprio país. Enquanto o Brasil descreve uma curva contínua ascendente, o 
Paraná eleva seu grau de urbanização de 36,1%, em 1970, para mais de 85% em 2010, 
superando o patamar da urbanização brasileira (Figura 12). Em 2010 o Estado registra 85,3% 
da população vivendo em áreas urbanas, enquanto no Brasil são 84,4%.  

Em relação à taxa de urbanização da população na região do PNS, os municípios evidenciam 
comportamentos históricos diferenciados. Paranaguá é um município com taxa de 
urbanização bastante elevada, vivenciada desde 1970, quando mais de 80% dos moradores 
já residiam na zona urbana. Em um contexto histórico, Paranaguá sempre teve um centro 
urbano desenvolvido. O processo de urbanização no município teve início quando as 
vantagens comparativas da produção agrícola no litoral reduziram em relação ao planalto do 
estado, em função das condições naturais menos favoráveis tais como solo, clima, relevo, 
menor aptidão agrícola dos solos do litoral e produtividade e, consequentemente, menor 
competitividade da produção física em relação às outras regiões. Já o aumento da população 
urbana deve-se à atividade portuária que demanda uma cadeia de serviços, o que é visto 
como oportunidade pela população. O crescimento populacional deste município relaciona-se 
com a atividade portuária, inclusive com oscilações populacionais conforme a quantidade de 
carga movimentada no município. Recentemente, outro fator favorável à urbanização foi a 
inserção de indústrias ao redor do porto, na qual as empresas contratam trabalhadores de 
outros municípios e que acabam por fixar residência na cidade de Paranaguá. 

 

Figura 12: Taxa de Urbanização, Cananeia, Guaraqueçaba, Paranaguá, Paraná e Brasil, 1970 
a 2010. 

Fonte: IBGE, 2011 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

Em Cananeia a população era predominantemente rural até 1970, na década seguinte revelou 
uma alteração deste perfil, com um forte movimento de urbanização de seus habitantes. 
Atualmente a taxa de urbanização da população de Cananeia é próxima à brasileira. 

Por fim, em Guaraqueçaba a baixa taxa de urbanização, apesar da movimentação da 
população rural para o centro urbano em Guaraqueçaba, não é suficiente para aumentar a 
população urbana no município. No período de 2000-2010 o movimento rural-urbano foi 
inferior aos níveis regionais e estaduais, pois na sede municipal são poucas oportunidades de 



 

 

trabalho, alicerceadas na administração pública e em um turismo que ainda se mostra 
precário.  

A dinâmica de crescimento e de distribuição espacial da população no Estado do Paraná 
define espaços de concentração em alguns poucos pontos, conformados pelo aumento da 
população em municípios menores, localizados no entorno de polos expressivos no Estado. 
Em oposição, parte do espaço paranaense é marcada por significativo esvaziamento, com 
municípios apresentando decréscimo populacional ou abaixo da média do estado, segundo o 
estudo Caracterização e Tendências da Rede Urbana Brasileira: estudos regionais. Na região 
Sul, na hierarquia da rede urbana estabelecida a partir dessa configuração, os municípios 
podem ser classificados como: 

▪ Polos de aglomeração metropolitana ou não-metropolitana; 
▪ Municípios menores que integram essas aglomerações e se caracterizam 

como continuidade espacial dos polos, distinguindo-se por elevadas taxas de 
crescimento do estado; 

▪ Centros e subcentros de influência regional; 
▪ Municípios subordinados, em sua maioria, de pequena dimensão 

populacional (inferior a 20.000 habitantes), baixo grau de urbanização (<50% 
ou 50%><75%) e taxas de crescimento negativas ou abaixo da média do 
estado. 

O município de Guaraqueçaba está entre os subordinados, tendo como centro de referência 
regional o município de Paranaguá, que tem esta função em todo o litoral paranaense. 
Paranaguá representa o maior polo do Litoral, juntamente com os demais municípios de outras 
regiões próximas, na Mesorregião Metropolitana de Curitiba (Ipardes, 2000 apud Sampaio e 
Silva, 2013).  

A razão de gêneros indica o número de homens para cada grupo de 100 mulheres. Sobre a 
distribuição da população nos municípios da região do PNS, o contingente populacional 
feminino no meio urbano em relação ao masculino é maior, isto devido a um processo de 
masculinização do meio rural. Avaliando a população total de Cananeia e Guaraqueçaba, 
observa-se que há predomínio do sexo masculino, nos municípios mencionados há 102 e 114 
homens para cada 100 mulheres, respectivamente. No meio rural destes municípios o 
desequilíbrio é ainda maior. Excluindo-se os centros urbanos, Cananeia tem 118,3 homens 
para cada 100 mulheres, Guaraqueçaba, 121,4, e Paranaguá, 119,1. Os valores são bem 
superiores aos do Paraná e Brasil (Figura 13). 

 

Figura 13: Razão de Gêneros: Cananeia, Guaraqueçaba, Paranaguá, Paraná e Brasil, 2010. 

Fonte: IBGE, 2011 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

A pirâmide etária é uma maneira de analisar a distribuição etária e por sexo. Ela indica a 
tendência demográfica do município e permite a comparação entre o tempo. A análise da 



 

 

população por faixa etária na região de estudo baseou-se em três ordens: a) entre 0 - 14 anos, 
de crianças e adolescentes jovens, cujos direitos aos bens essenciais são garantidos por lei; 
e hoje é o município a instância que administra os recursos para garantir educação, saúde e 
segurança social; b) entre 15 – 64 anos, dos adultos em idade de compor a População 
Economicamente Ativa, sobre a qual recaem o sustento, os cuidados e a sobrevivência dos 
mais jovens; c) população de idosos acima de 65 anos. 

A pirâmide etária dos municípios mostra um estreitamento da base causado pela diminuição 
da natalidade e aumento da expectativa de vida. Neste tempo a população dos municípios 
era bastante jovem. Com a redução das taxas de fecundidade observou-se o estreitamento 
da base da pirâmide etária (Figuras 14, 15 e 16) e a população jovem na mesma proporção 
que as demais idades. Desta forma, nos três municípios há um processo de envelhecimento 
da população, ainda no início, mas visível.  

A participação do grupo de crianças e adolescentes, menores de 15 anos, varia de 26,4% a 
28,1% (Figuras 14, 15 e 16), semelhante à situação brasileira, cujo valor, em 2010, era de 
24,1%. Esse valor se contrapõe aos grupos de idade adulta e aos idosos que aumentaram a 
participação na composição etária da população. Em Guaraqueçaba o percentual da 
população entre 15-64 anos, idade ativa, é o mais baixo, 66,8%, em função de o município 
enfrentar problemas de desemprego e restrição ocupacional, conforme mencionado. Por sua 
vez, Paranaguá tem o percentual mais alto, 69,7%.   

Finalmente, a população de idosos, acima de 65 anos, em Guaraqueçaba e Cananeia é 
respectivamente de 8,0% e 8,9% (Figuras 15 e 16). Os valores são semelhantes aos 
encontrados nas regiões Sudeste e Sul, as mais envelhecidas do país. As duas regiões 
tinham, em 2010, um contingente de idosos com 65 anos ou mais de 8,1%, enquanto no Brasil 
a proporção era de 4,6%.   

Em Paranaguá, pessoas com idade entre 0 e 19 anos representam 35,8% da população, o 
grupo em idade ativa entre 15 e 64 anos de idade, pessoas em idade reprodutiva, representam 
58,3% e os com 50 anos de idade ou mais, 18,1% (Figura 14). 

 

Figura 14: Pirâmide etária de Paranaguá, 2010. 

Fonte: IBGE, 2011 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

Destaca-se que os municípios com populações pequenas possuem pirâmides etárias 
irregulares, como as de Guaraqueçaba e Cananeia. Em Guaraqueçaba a população jovem, 
até 19 anos de idade, somam 2981 pessoas o equivalente a 37,9% da população. Por sua 
vez, os em idade reprodutiva, representam 41,2% da população total e as pessoas acima de 
50 anos, 20,9% (Figura 15).  



 

 

 

Figura 15: Pirâmide etária de Guaraqueçaba, 2010. 

Fonte: IBGE, 2011 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

Por fim, Cananeia é o município com maior proporção de população acima de 50 anos de 
idade, 23,2%. Com exceção de desvios na faixa etária 10 a 14 anos, a pirâmide etária deste 
município é quase constante, com a mesma quantidade de pessoas em diferentes faixas 
etárias. As crianças e adolescentes até 19 anos de idade representam 35,4% e o grupo com 
idade entre 20 e 49 anos compõe 41,4% da população total (Figura 16). 

 

Figura 16: Pirâmide etária de Cananeia, 2010. 

Fonte: IBGE, 2011 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

 

5.2.2 Indicadores Sociais 

A sistematização desses indicadores contribui para a compreensão sobre as condições de 
vida dos diferentes grupos sociais da região do PNS.  

5.2.2.1 Indicadores Educacionais  

A avaliação dos dados globais de escolaridade dos municípios é efetuada por meio dos 
indicadores básicos, ressalvando que estes são válidos para os municípios como um todo, 
não permitindo a espacialização em territórios esparsos.  



 

 

O grau de alfabetização da população dos municípios da região do PNS evidencia que, 
comparativamente ao Brasil, os municípios de Paranaguá e Cananeia, apresentam 
indicadores superiores. Entre as crianças dos municípios da região do PNS, Guaraqueçaba 
possui a maior taxa de analfabetismo, 38,3% das pessoas com idade entre 5 e 9 anos são 
analfabetas. Em Cananeia e Paranaguá as taxas são de aproximadamente 23%, superiores 
ao do estado do Paraná (Tabela 5). 

Na população jovem, pessoas entre 15 e 19 anos de idade, as taxas de analfabetismo são 
baixas variando entre 0,9 e 2,3% do grupo. Já entre os adultos com idade de 25 anos e acima, 
o analfabetismo é mais acentuado. Paranaguá apresenta a melhor condição, com uma 
quantidade de analfabetos, proporcionalmente menor do que o país e o estado do Paraná 
(4,8%). Por sua vez, em Guaraqueçaba o percentual alcança 18% e em Cananeia 9,3% 
(Tabela 5). 

Tabela 5: Número de analfabetos e percentuais em relação à população total, por grupo de 
idade, 2010. 

IDADE 
GUARAQUEÇABA CANANEIA PARANAGUÁ PARANÁ BRASIL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

5 a 9 anos 277 38,3 244 23,7 2.838 23,1 159.481 20,8 4.726.030 31,6 

15 a 19 anos 18 2,3 18 1,6 140 0,1 8.176 0,9 373.596 2,2 

≥ 5 anos 1.137 15,6 944 8,3 7.017 5,4 677.173 7,0 19.330.185 10,9 

≥ 15 anos 832 14,7 685 7,6 4.006 3,9 506.096 6,3 13.933.173 9,6 

≥ 25 anos 774 18 653 9,3 3.746 4,8 488.931 7,9 13.082.111 11,8 
Fonte: IBGE, 2010 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

Em Guaraqueçaba, a população, com idade acima de 25 anos, sem instrução ou com menos 
de um ano de estudo é relevante (25,5%), comparado às médias brasileira e paranaense, o 
município possui a condição mais precária entre os municípios da região do PNS. Para 
Cananeia o percentual é de 14,1% e para Paranaguá é de 7,6%. 

A escolarização da população sinaliza que parte significativa dos moradores ainda não 
concluiu ou finalizou o ensino fundamental, 82,8% em Guaraqueçaba e 68,4% em Cananeia. 
Conforme mencionado, nestes municípios é relevante a população sem instrução ou com 
menos de um ano de estudo (Figura 17). Finalmente, em Paranaguá, o número de pessoas 
com mais de 15 anos de estudo, portanto que concluíram o ensino médio e ingressaram no 
ensino superior, aproxima-se da média brasileira e do Estado.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no ano de 2007. Sintetiza dois 
conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: aprovação e média de 
desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O indicador é calculado a 
partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de 
desempenho nas avaliações do INEP. A série histórica de resultados do IDEB inicia-se em 
2005, momento que foram estabelecidas metas bienais de qualidade a serem atingidas tanto 
pelo País como pelas escolas, municípios e unidades da Federação.  

 



 

 

 

Figura 17: Distribuição da população acima de 25 anos de idade, conforme anos de estudo, 
Cananeia, Guaraqueçaba, Paranaguá, Paraná e Brasil, 2010. 

Fonte: Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) e Diretoria de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais (DTDIE) (2011 apud Sampaio e 
Silva, 2013b). 

Na região de estudo o desempenho escolar dos estudantes, segundo MEC, INEP e Diretoria 
de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais (DTDIE) (2011 apud Sampaio e 
Silva, 2013b), registra a elevada evasão escolar, especialmente em Guaraqueçaba. No ensino 
fundamental as taxas de reprovação de Paranaguá e Guaraqueçaba estão acima dos valores 
para o Brasil e para o estado do Paraná. As taxas de aprovação, em Guaraqueçaba, por sua 
vez, são inferiores às do Estado e do País. Nos demais municípios os valores são 
semelhantes (Figura 18).  

 

 

Figura 18: Rendimento escolar: Cananeia, Guaraqueçaba, Paranaguá, Paraná e Brasil, 2010. 

Fonte: MEC, INEP e DTDIE (2011 apud Sampaio e Silva, 2013b). 

O número de alunos por turma é um indicador que reflete a qualidade do ensino. Os 
parâmetros do Ministério da Educação (MEC) recomendam não ultrapassar 30 alunos por 



 

 

turma. Na Figura 19 tem-se a quantidade de alunos por turma do Ensino Fundamental (EF) 
nos anos iniciais, entre a 1ª e 4ª série, e dos anos finais, entre a 5ª e 9ª série. De forma geral, 
os valores enquadram-se nos parâmetros recomendados pelo MEC, exceto no EF dos anos 
finais de Cananeia e Paranaguá. Nestes o número de alunos médio por turma é superior ao 
recomendado. 

 

Figura 19: Número médio de alunos no ensino fundamental por turma: Cananeia, 
Guaraqueçaba, Paranaguá, Paraná e Brasil, 2010. 

Fonte: MEC, INEP e DTDIE (2011 apud Sampaio e Silva, 2013b). 

O Ensino Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental da rede de escola pública são 
providenciados para a população pela administração municipal. Já os anos finais do Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio são disponibilizados pela cooperação financeira e técnica 
entre os municípios o os estados. O desempenho dos alunos e escolas do Ensino Médio é 
medido pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizados anualmente pelo Ministério 
da Educação. Na Tabela 6 tem-se a nota média dos alunos, sua taxa de participação e o 
número de escolas participantes, por município, no ano de 2010. 

A taxa de evasão do exame é elevada nos três municípios, com maior expressão entre os 
alunos da rede pública de Paranaguá. Em relação às notas, Guaraqueçaba tem a menor 
média entre os municípios da região do PNS, seguido da rede pública de Paranaguá, rede 
pública de Cananeia e rede privada de Paranaguá. 

Tabela 6: Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Guaraqueçaba, Cananeia 
e Paranaguá, 2010. 

MUNICÍPIO NOTA MÉDIA 
TAXA DE PARTICIPAÇÃO 
ALUNOS 

N° DE ESCOLAS 
PARTICIPANTES 

Guaraqueçaba 

Rede Pública 478,83 42,5% 2 

Rede Privada † † † 

Cananeia 

Rede Pública 554,34 50% 4 

Rede Privada † † † 

Paranaguá 

Rede Pública 514,85 17,50% 14 

Rede Privada 582,00 79,30% 7 
Fonte: INEP, 2010 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

Legenda: † Escolas que tiveram menos de 10 participantes ou taxa de participação menor que 2%. Sem valor. 



 

 

A educação e o rendimento escolar estão intrinsecamente associados com a formação de 
profissionais qualificados e, consequentemente, aumento da produção e produtividade dos 
diversos segmentos, do município ou região. O município de Guaraqueçaba, e 
consequentemente a região de estudo, é o que apresenta os índices mais preocupantes e 
que demandam mais atenção por parte do Estado. No que diz respeito à gestão do PNS, na 
medida em que melhorarem as condições de educação da região, as ações educativas 
desenvolvidas terão maior chance de serem bem sucedidas e até cumprirem o papel a que 
se propõem. 

5.2.2.2 Condições de Saúde 

Quando se busca avaliar as condições de saúde de uma população, os indicadores utilizados 
e aceitos universalmente passam por informações sobre mortes e doenças. 

As taxas de natalidade bruta, número de nascidos vivos por mil habitantes, nos municípios da 
região do PNS são similares e inferiores à média nacional. Segundo a Rede Interagencial de 
Informações para a Saúde (RIPSA) (2012 apud Sampaio e Silva, 2013b) sobre esta taxa, 
valores elevados “[...] estão associadas a condições socioeconômicas precárias e a aspectos 
culturais da população”, sendo “[...] influenciada pela estrutura da população, quanto à idade 
e ao sexo”. 

O risco de morte dos nascidos vivos durante o primeiro ano é medido pela taxa de mortalidade 
infantil. O valor refere-se ao número de óbitos de menores de um ano de idade a cada mil 
nascidos vivos. Considera-se alta a taxa quando superior a 50, médio entre 20 e 49 e baixo, 
abaixo de 20, contudo taxas muito reduzidas podem significar más condições de vida de 
alguns segmentos sociais (RIPSA, 2012 apud Sampaio e Silva, 2013b). Conforme pode ser 
observado na Tabela 7, em Guaraqueçaba e Paranaguá os valores estão abaixo da taxa 
nacional, por sua vez em Cananeia os valores são superiores. A melhor condição observada 
nesses municípios, considerando os indicadores de saúde, é em Guaraqueçaba, com a menor 
taxa de mortalidade infantil e menor taxa de mortalidade geral, no entanto deve ser 
considerado que os dados podem estar subestimados. 

Tabela 7: Taxas de natalidade, mortalidade e mortalidade infantil: Cananeia, Guaraqueçaba, 
Paranaguá, Paraná e Brasil, 2009. 

MUNICÍPIO 
TAXA DE 
NATALIDADE 

TAXA DE MORTALIDADE 
GERAL 

TAXA DE MORTALIDADE 
INFANTIL 

Guaraqueçaba 14,61 3,17 8,7 

Cananeia 15,78 7,19 15,5 

Paranaguá 16,53 6,67 11,6 

Paraná 14,55 6,4 12,1 

Brasil 19 6 13,9 
Fonte: Assistência Médica Sanitária, 2009 (apud Sampaio e Silva, 2013b).  

As informações de morbidade por doença permitem analisar as principais causas de 
internações nos municípios da região do PNS. Os valores para Cananeia e Guaraqueçaba 
são pequenos, portanto, para a análise dos dados de morbidade os dados foram agrupados 
para a região.  

Nos municípios da região do PNS prevalecem internações durante a gravidez, parto, 
puerpério e lesões por causas externas. Por sua vez, as causas de internamento por doenças 
mais frequentes são: aparelho respiratório, aparelho circulatório e aparelho digestivo. 

Em Guaraqueçaba, segundo informações da Diretora Técnica de Endemias da Secretaria 
Municipal de Saúde, entre as doenças endêmicas, houve um surto de cólera há alguns anos. 
Atualmente observam-se poucos casos de Doenças de Chagas, que não podem ser 
considerados endêmicos. A doença mais preocupante é a tuberculose. Os casos estão mais 
concentrados nas comunidades rurais do continente. Há um grande desafio no tratamento da 
tuberculose, pois os pacientes possuem aversão ao tratamento e deixam de fazê-lo. Sem 
concluir o tratamento a doença retorna e é transmitida. Na sede do município há muitos casos 
de infecções das vias aéreas. 



 

 

Em Paranaguá as principais causas de internamento por doenças são as do aparelho 
respiratório e circulatório. As principais causas de óbitos na população de Paranaguá estão 
relacionadas ao infarto agudo do miocárdio, doenças cerebrovasculares, AIDS, diabetes e 
acidentes de transporte. Em relação à vacinação da população de Paranaguá, as principais 
vacinas como BCG, Febre Amarela, Hepatite B, Influenza, Sarampo, Tetravalente, 
alcançaram índices de cobertura acima de 90%. 

5.2.2.3 Renda 

A precariedade das relações do trabalho é verificada pela quantidade de pessoas com baixo 
nível de renda da população nos municípios da região do PNS, com ênfase no rendimento da 
população com 10 anos ou mais de idade. 

No Brasil, 42,2% da população acima de 10 anos de idade não possui rendimento mensal, 
sendo 63,2% mulheres e 36,8%, homens. Entre a população com rendimento, 21,2% recebe 
entre 1 e 3 salários mínimos por mês e 17% recebe entre ¼ e 1 salário mínimo. Apenas 11,2% 
da população possuem rendimentos acima de 5 salários mínimos mensais. 

Em Cananeia, 44,7% da população acima de 10 anos de idade não possui rendimentos 
mensais. Entre as mulheres, 16,8% não possuem rendimento, 4,5% recebem entre 1 e 3 
salários mínimos e 6% têm rendimento entre ¼ e 1 salário mínimo. Mulheres com rendimentos 
mensais acima de 5 salários mínimos são apenas 2,7% da população. Entre os homens, 11% 
não têm rendimentos mensais, 10,1% recebem entre 1 e 3 salários mínimos e 4,4% têm 
rendimento entre ¼ e 1 salário mínimo. Homens com rendimentos mensais acima de 5 
salários mínimos representam 6,65% da população.  

Já em Guaraqueçaba, 46,9% da população acima de 10 anos de idade não tem rendimentos 
mensais. Entre as mulheres, 20,3% não possuem rendimento, 3,9% recebem entre 1 e 3 
salários mínimos e 6,5% têm rendimento entre ¼ e 1 salário mínimo. Mulheres com 
rendimentos mensais acima de 5 salários mínimos representam apenas 0,3% da população. 
Entre os homens, 11,2% não possuem rendimentos mensais, 7,5% recebem entre 1 e 3 
salários mínimos e 11,9% têm rendimento entre ¼ e 1 salário mínimo. Homens com 
rendimentos mensais acima de 5 salários mínimos representam 2% da população. O 
rendimento feminino é inferior ao masculino. 

Por fim, em Paranaguá, 42,6% da população acima de 10 anos de idade não possui 
rendimentos mensais. Entre as mulheres, 18,5% não possuem rendimento, 6,5% recebem 
entre 1 e 3 salários mínimos e 4,4% têm rendimento entre ¼ e 1 salário mínimo. Mulheres 
com rendimentos mensais acima de 5 salários mínimos representam 3,1% da população. 
Entre os homens, 9,8% não possuem rendimentos mensais, 9,2% recebem entre 1 e 3 
salários mínimos e 2,7% têm rendimento entre ¼ e 1 salário mínimo. Homens com 
rendimentos mensais acima de 5 salários mínimos representam 10% da população. 

A incidência de pobreza é calculada a partir do rendimento domiciliar mensal per capta 
declarado durante o Censo de 2010 (IBGE). O indicador mostra o percentual da população 
com renda inferior a um oitavo do salário mínimo3 ou sem rendimento. A linha de pobreza é 
um conceito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O valor 
estabelecido como referência para a linha de pobreza parte do pressuposto de que uma 
pessoa precisa de um rendimento mínimo próximo a este valor para suprir suas necessidades 
básicas4. Para o Brasil este valor era de R$ 70,00 por mês em 2010. 

Por sua vez, o índice de Gini para a renda aponta a desigualdade na distribuição do 
rendimento domiciliar per capta. O valor do índice varia entre zero, caso toda a renda do 

 

3 O valor do salário mínimo nacional era de R$ 510,00 em 2010. 

4 Para necessidades básicas entendem-se alimentos e vestuário. O Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (DIEESE) calculou para junho de 2010 o salário mínimo necessário para cumprir as 
necessidades definidas constitucionalmente como direto, de uma família de quatro pessoas. O valor obtido foi de 
R$ 2.092,36, equivalente a aproximadamente 1 salário mínimo de 2010 per capta. 



 

 

município pertencesse a somente uma pessoa, e um, quando o a renda é igualitariamente 
distribuída entre todos os habitantes do município.  

Conforme observado na Tabela 8, no município de Paranaguá estão as melhores condições 
da distribuição de renda da região do PNS. O rendimento domiciliar per capta médio do 
município aproxima-se da média nacional, contudo o índice de concentração de renda é 
inferior ao nacional. O índice de Gini de Cananeia é equiparável ao de Paranaguá, contudo o 
rendimento médio mensal por pessoa é inferior, sendo aproximadamente 50% abaixo da 
média nacional. Por fim, Guaraqueçaba é o município com pior condição da distribuição da 
renda, reflexo do percentual elevado da população sem renda, alta incidência de pobreza 
absoluta e o rendimento mensal médio inferior à metade da média brasileira. 

Tabela 8: Indicadores de renda, pobreza e desigualdade: Cananeia, Guaraqueçaba, 
Paranaguá, Paraná e Brasil, 2010. 
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Renda domiciliar per 
capita média (R$) 

959,95 1.589,88 2.163,64 2.302,79 2.126,66 

Incidência de pobreza 
(%) 

14,1 6,4 3,8 3,5 7,9 

Índice de Gini 0,36 0,42 0,42 0,49 0,54 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

5.2.2.4 Desenvolvimento Socioeconômico 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado na década de 90 pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é uma medida comparativa de riqueza que 
contempla aspectos relacionados a diversos fatores, entre os quais: alfabetização, educação, 
esperança de vida, natalidade e renda, para os diversos países do mundo. A média aritmética 
simples desse conjunto de indicadores resulta no IDH, maneira padronizada de avaliação e 
medida do bem-estar de uma população. Componentes básicos do desenvolvimento: 
longevidade, educação e renda. 

O IDH de Cananeia assemelha-se ao brasileiro, diferenciando-se somente no indicador de 
educação, o qual é maior. Comparando os índices de 1991 e 2000 o IDH brasileiro aumentou 
10,1% pressionado principalmente pela educação que teve um aumento de 12%. A educação 
de Cananeia aumentou 6%, enquanto os índices de longevidade e renda 12%.  
Guaraqueçaba, por sua vez, tem o menor índice dos municípios comparados e está em pior 
condição quando comparado ao Brasil. Entre 1991 e 2000 o índice deste município cresceu 
12,8%. O maior aumento foi no componente renda, 22,9%, longevidade e renda cresceram 
8,5% e 7,8%, respectivamente.  Por fim, Paranaguá está com índice global próximo ao 
brasileiro (Tabela 9). 

Outro indicador utilizado é o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). O objetivo 
da criação foi atender à necessidade de monitorar anualmente o desenvolvimento 
socioeconômico de uma região, considerando as diferentes realidades dos municípios. O 
IFDM distingue-se por ter periodicidade anual, recorte municipal e abrangência nacional, 
possibilitando uma análise menos defasada. O IFDM classifica Guaraqueçaba com 
desenvolvimento regular e Cananeia e Paranaguá com desenvolvimento moderado. Os 
indicadores dos municípios da região do PNS são inferiores à média nacional. O baixo 
desempenho está vinculado principalmente ao emprego (Tabela 9). 

 



 

 

Tabela 9: Índice de Desenvolvimento Humano, 2000 e Índice Firjan de Desenvolvimento 
Municipal, 2009. 

PAÍS/ 
ESTADOS 
MUNICÍPIOS 

IDH ÍNDICE FIRJAN 

IDH-M 
IDH 
LONGEVI-
DADE 

IDH 
EDUCA- 
ÇÃO 

IDH 
RENDA 

IFDM 
IFDM 
SAÚDE 

IFDM 
EDUCA-
ÇÃO 

IFDM 
EMPRE-
GO 

Guaraqueçaba 0,66 0,663 0,628 0,553 0,503 0,708 0,606 0,196 

Cananeia 0,775 0,814 0,83 0,68 0,660 0,774 0,814 0,392 

Paranaguá 0,782 0,72 0,897 0,728 0,693 0,802 0,720 0,557 

Paraná 0,787 0,725 0,815 0,629 0,823 0,890 0,776 0,802 

Brasil 0,776 0,727 0,849 0,723 0,760 0,802 0,721 0,729 
Fonte: PNUD, 2000 e FIRJAN, 2012 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

Uma análise diferenciada, ainda no âmbito do município, encontra-se no Atlas da Exclusão 
Social no Brasil, que adota uma metodologia semelhante a do IDH, mas investiga o processo 
de exclusão e desigualdade social, de forma mais detalhada. Trata-se de um enfoque sobre 
a desigualdade, na qual esses índices indicam os fatores problemáticos do município, 
revelando incoerências que não aparecem no IDH-M. Sobretudo sinalizam que o 
desenvolvimento não ocorre de forma homogênea para todos os segmentos sociais, antes 
continua criando desigualdades. 

Nos municípios da região de estudo, os bons resultados repousam nos índices de violência e 
alfabetização. Com valores moderados, os índices sobre exclusão social e escolaridade 
mostram que há necessidade de melhorias nestas áreas. Os índices vinculados à economia 
evidenciam condições na desigualdade e no emprego formal, mesmo em Paranaguá (Tabela 
10). 

Tabela 10: Índice de Exclusão Social: Cananeia, Guaraqueçaba, Paranaguá, 2000. 
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Guaraqueçaba 0,744 0,373 0,070 1,000 0,022 0,403 

Cananeia 0,851 0,524 0,095 0,876 0,101 0,480 

Paranaguá 0,897 0,648 0,226 0,936 0,190 0,571 

Fonte: Amorin; Pochmann, 2003 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

 

5.2.3 Infraestruturas Potenciais de Apoio ao PNS  

5.2.3.1 Saúde 

Nos municípios de Guaraqueçaba e Cananeia a rede assistencial concentra-se em unidades 
básicas de saúde municipais e centro de saúde. A capacidade instalada da rede ambulatorial 
básica mostra-se insuficiente, conforme parâmetros do Ministério da Saúde. Segundo 
informação da diretora técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Guaraqueçaba os 
problemas enfrentados relacionam-se à precariedade nos equipamentos hospitalares para 
especificidades e exames. 

O Hospital Regional de Guaraqueçaba, segundo a chefe do Setor de Endemias é um hospital 
Classe 3, ou seja, voltado para procedimentos de baixa complexidade. O maior problema 
enfrentado é a falta de profissionais de saúde qualificados, em função da baixa permanência 



 

 

de técnicos, médicos e especialistas no município. Além disso, os acessos são precários e 
difíceis. Mesmo na sede do município, com a estrada sem asfalto ou a viagem de barco, os 
pacientes sofrem com o deslocamento. O antigo hospital municipal está sendo reformado para 
se tornar o novo posto de saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Este hospital foi desativado 
quando o hospital regional foi construído. 

O município conta também com ambulancha abastecida com equipamentos para primeiros 
socorros e um barco para deslocamento, encaminhamento e emergências na comunidade da 
Barra do Superagui. Há também um carro para transporte de passageiros. Há equipes de 
Agentes Comunitários de Saúde, cuja atuação é o meio rural e as ilhas, atendimento marítimo. 

Em Guaraqueçaba o Programa Saúde da Família do Governo Federal está em processo de 
replanejamento por falta de profissionais. Segundo a Diretora Técnica da Secretaria Municipal 
da Saúde, o maior problema ocasionado por essas alterações é a falta de continuidade no 
tratamento.  

A média preconizada para oferta de leitos por mil habitantes, pela OMS, é de 2,5 a 3,0, os 
municípios estão aquém do recomendado pela OMS, entre 0,81 e 2,06. Já, a avaliação da 
distribuição de leitos reflete uma situação diferenciada, com destaque para Paranaguá, polo 
regional no atendimento à saúde. A concentração dos leitos está nos leitos cirúrgicos e 
clínicos (Tabela 11).  

A responsabilidade municipal de Guaraqueçaba é o atendimento básico e emergencial, para 
o qual o município possui infraestrutura capaz de suprir a demanda da população local. No 
entanto, os pacientes encaminhados para o hospital estadual para exames e procedimentos 
de maior complexidade, como cirurgias, usualmente não são atendidos pela falta de 
equipamentos. Há casos em que o hospital estadual tem equipamentos, mas não tem 
profissionais para operá-los. 

Atualmente, o município conta com equipe de enfermagem e agentes de saúde em Barra do 
Superagui e agentes de saúde na Vila das Peças, Barra do Ararapira  e Vila de Fátima para 
o atendimento nas ilhas e comunidades na beira da baía. Há muita dificuldade para cumprir 
os cronogramas devido às condições climáticas, além disso, a maré baixa e a falta de 
trapiches dificultam os atendimentos médicos. Em emergências, quando não há 
disponibilidade da ambulancha ou do barco da prefeitura, os comunitários se organizam para 
levar o paciente até a sede do município. De forma geral, a prefeitura reconhece o 
atendimento precário desenvolvido junto às comunidades e ilhas. Entretanto, a Secretaria 
Municipal de Saúde ampliou o posto de saúde na Barra do Superagui, para atender as 
comunidades próximas, porém até outubro de 2018 a equipe médica ainda não tinha sido 
ampliada.  

Tabela 11: Rede de saúde – estabelecimentos de saúde e assistência médica em Cananeia, 
Guaraqueçaba e Paranaguá, 2012. 

REDE DE SAÚDE GUARAQUEÇABA CANANEIA PARANAGUÁ 

Centro de atenção hemoterápica 
e/ou hematológica 

0 0 1 

Centro de atenção psicossocial 0 0 1 

Centro de saúde/unidade básica de 
saúde 

6 1 9 

Central de regulação medica das 
urgências 

0 0 1 

Clinica especializada/ambulatório 
especializado 

0 0 16 

Consultório 0 0 85 

Farmácia 0 0 1 

Hospital geral 0 1 4 

Policlínica 0 0 1 

Posto de saúde 0 11 12 



 

 

REDE DE SAÚDE GUARAQUEÇABA CANANEIA PARANAGUÁ 

Secretaria de saúde 1 1 1 

Unidade de serviço de apoio de 
diagnose e terapia 

0 1 19 

Unidade móvel  0 0 3 

Total 7 15 155 

Leitos SUS por especialidade    

Cirúrgico 0 0** 43 

Clínico 10 1** 44 

Complementar 0 1** 10 

Obstétrico 4 0** 24 

Pediátrico 4 1** 23 

Outras especialidades 2 0** 4 

Total 20 0** 148 

Leitos Hospitalares Totais 16** 10** 261* 

Leitos por mil habitantes 2,06** 0,81** 1,85* 

Fonte: CNES, DATASUS, 2012; *IBGE 2009; **CNES, 2005/2006 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

Usualmente, a população das ilhas realiza consultas médicas e odontológicas na sede do 
município, bem como em Paranaguá, pois não há serviço permanente nas ilhas. A medicina 
tradicional foi reduzida no município. Segundo o chefe de Setor de Controle e Infecção 
Hospitalares do Hospital Regional de Guaraqueçaba, os mais antigos utilizavam ervas locais 
para tratamento de ferimentos, havia presença de parteiras nas comunidades rurais e de 
pescadores, além de técnicas caseiras para primeiros socorros. As entrevistas revelam que a 
medicina tradicional foi substituída, nos últimos anos, em grande parte pelo aumento da 
utilização de remédios farmacêuticos e atendimentos médicos.  

As informações da saúde bucal e do atendimento odontológico do município de 
Guaraqueçaba foram fornecidas pelo técnico em saúde bucal da Secretaria de Saúde, a 
equipe conta com cinco dentistas e um auxiliar. Os atendimentos são feitos na sede, em 
Tagaçaba, comunidade rural e nas comunidades marítimas, por equipes itinerantes. De 
acordo com o entrevistado, há um dentista que visita as comunidades marítimas. No entanto, 
a infraestrutura para a odontologia está deficitária porque o município está em processo de 
transição do local de atendimento. A clínica odontológica foi implantada no posto de saúde 
em Barra do Superagui. Segundo ele, as instalações serão suficientes para atender à 
demanda existente.  

Há tratamento preventivo, desde 2009, por meio de palestras nas escolas. As palestras sobre 
higiene bucal contribuíram na redução do índice de cárie nas crianças. As campanhas e 
palestras têm ajudado a aumentar a quantidade de tratamentos preventivos, ao invés de ter 
somente tratamentos emergenciais. Estimula-se o uso de ervas medicinais, 
comprovadamente eficaz na desinfecção bucal. 

Segundo informações em relação à vacinação da população de Paranaguá e Guaraqueçaba, 
as principais vacinas como BCG, Febre Amarela, Hepatite B, Influenza, Sarampo, 
Tetravalente, alcançaram índices de cobertura de 100%.  

Finalmente, relacionado aos programas de assistência social em Guaraqueçaba, segundo 
informações da assistente social do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da 
Prefeitura, no município 1.117 famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família, contudo 
existem aproximadamente 3000 famílias cadastradas. Estas famílias estão aguardando vagas 
do Governo Federal para poderem receber o benefício.  

Existe um aumento na utilização de drogas, principalmente nas comunidades com maior 
população, como Barra do Superagui e Vila das Peças. No município há uma campanha do 
Conselho Tutelar chamada Jovem de Cara Limpa, na atuação contra as drogas. A gravidez 



 

 

na adolescência é um problema grave no município e não há qualquer ação específica para 
isto. São realizadas apenas orientações pela equipe da assistência social. 

Além disso, existe parceria do CRAS com o projeto PROAÇÃO da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR), responsável por realizar trabalhos no contra turno das escolas 
com crianças de 8 a 14 anos, alunos do ensino público municipal e estadual, que após alguns 
anos parou de contemplar as ilhas. São ofertadas oficinas de dança e teatro com o foco 
socioeducativo que ocorrem todos os dias. 

5.2.3.2 Educação 

Em 2012, Paranaguá possuía 148 estabelecimentos de ensino que atendem a todos os níveis 
de formação, da educação infantil ao ensino superior. Do total existente, 63 estão na rede 
municipal, 34 na rede estadual e 50 na rede privada. Em Cananeia, por sua vez, havia 33 
estabelecimentos de ensino que atendem da educação infantil ao ensino médio. Do total, 19 
fazem parte da rede municipal, 13 da rede estadual e um da rede privada. Finalmente, em 
Guaraqueçaba havia 40 estabelecimentos de ensino que oferecem o ensino de educação 
infantil até o ensino médio, distribuídos em 34 na rede pública municipal, quatro na rede 
estadual e um na rede privada. Todos os municípios da região ofertam os serviços de ensino 
de Creche, Pré-escola, Fundamental e Médio, em atividade. 

Segundo a chefe do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de 
Guaraqueçaba, houve aumento dos investimentos em educação, nos últimos anos, por meio 
de parcerias com o Governo Estadual. 

Em Guaraqueçaba o Ensino Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais são competência do 
município, já o Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio competem ao Estado. A 
infraestrutura utilizada é do município e as aulas são realizadas no contra turno das aulas, 
nas escolas cedidas pelo município.  

Foi realizada uma parceria entre a Prefeitura de Guaraqueçaba e instituições de Paranaguá 
e Ponta Grossa, para que os professores sem graduação ou magistério pudessem realizar 
cursos semipresenciais do Ensino Superior. Em 2012, cerca de 90% dos professores da rede 
municipal tem graduação. Os cursos de ensino superior existentes em Guaraqueçaba são 
semipresenciais, entre os quais: Gestão Pública, Comércio Exterior e Pedagogia. A 
entrevistada acredita que deveriam ter cursos superiores ou profissionalizantes ligados à 
pesca e ao turismo. 

5.2.3.3 Saneamento Básico 

Abastecimento de Água 

O sistema de abastecimento de água é caracterizado pela retirada da água da natureza (água 
bruta), adequação de sua qualidade (tratamento), transporte até os aglomerados humanos 
(reservatórios) e fornecimento à população em quantidade compatível com suas 
necessidades (distribuição).  

A rede de abastecimento de água atende principalmente aos domicílios do meio urbano. 
Guaraqueçaba, devido à pequena urbanização, apresenta uma taxa de abastecimento de 
água pela rede geral de 58%, considerada baixa para os parâmetros atuais. Os demais 
municípios estão em condição um pouco mais favorável aos padrões nacionais (Figura 20). 

 



 

 

 

Figura 20: Percentual de domicílios com ligação à rede geral de abastecimento de água: 
Cananeia, Guaraqueçaba, Paranaguá, Paraná e Brasil, 2010. 

Fonte: IBGE, 2011 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

Em Guaraqueçaba, segundo a classificação do IBGE, aproximadamente 25% dos domicílios 
buscam água em rios, açudes ou riachos e 12,6% captam de poços ou nascentes fora da 
propriedade. Essas formas de abastecimento de água requerem um esforço adicional às 
demais, demandando tempo de outras atividades para suprir esta necessidade. 

Esgotamento Sanitário 

Em situação semelhante ao abastecimento de água, a quantidade de domicílios de 
Guaraqueçaba com ligação à rede geral de esgotamento sanitário é pequena devido ao 
número de domicílios elevado no meio rural. Neste município 27,3% dos domicílios utilizam 
fossa séptica, 28,2% fossa rudimentar e 14,4% outras formas de esgotamento - diretamente 
em valas, rios, lagos ou mar (Figura 21). 

No entanto, a capacidade da rede de esgotamento sanitário é superior à média do Paraná e 
do país, Cananéia possui 61,5% e Paranaguá possui 72% dos domicílios ligados à rede geral 
de esgotamento sanitário ou pluvial (Figura 21). 

 

Figura 21: Percentual de domicílios segundo formas de esgotamento sanitário: Cananeia, 
Guaraqueçaba, Paranaguá, Paraná e Brasil, 2010. 

Fonte: IBGE, 2011 (apud Sampaio e Silva, 2013). 
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Dados do Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul (CBRH-RB-2012 
apud Sampaio e Silva, 2013) mostram que, apesar de 61,5% dos domicílios de Cananeia 
possuírem ligação à rede de esgoto, apenas 46% da população é beneficiada. O sistema de 
tratamento possui uma eficiência de 90% e o corpo receptor dos efluentes é o Mar Pequeno. 
O abastecimento de água e o esgotamento sanitário são providos pela Companhia de 
Saneamento Básico do estado de São Paulo (SABESP). 

Por sua vez, em Guaraqueçaba o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e o 
tratamento são responsabilidade da Companhia Paranaense de Saneamento (SANEPAR). Já 
em Paranaguá, na cidade e nos distritos de Alexandra e Ilha do Mel estes serviços são 
fornecidos pela Empresa Águas de Paranaguá (CAB), sob fiscalização do órgão municipal 
Companhia de Água e Esgoto de Paranaguá (CAGEPAR). A CAB possui concessão para o 
sistema de abastecimento de água do município até o ano de 2045. 

A Diretora de Meio Ambiente de Guaraqueçaba, acredita que a qualidade ambiental do 
município está equilibrada, é boa, pois a contaminação nos recursos hídricos é pontual. A 
maior pressão ao meio ambiente são as fossas negras para o esgotamento sanitário nas 
comunidades onde não são feitas manutenções e como resultado podem contaminar a 
proximidade. As fossas negras não são eficientes, particularmente nas comunidades 
insulares, onde o lençol freático é superficial, e de baixa declividade do terreno. Especialmente 
estes locais carecem de um modelo de tratamento adequado. 

Em Guaraqueçaba a população encontra-se em locais muitas vezes inacessíveis para 
veículos, assim o atendimento dos domicílios pelos serviços de coleta de lixo é pequeno, 
chegando a somente 38,3% das moradias. Mais da metade dos domicílios, 56,7%, declararam 
queimar o lixo produzido (IBGE, 2011 apud Sampaio e Silva, 2013). Durante o verão o 
Governo do Estado do Paraná realiza operações de auxílio à Prefeitura de Guaraqueçaba 
para a coleta do lixo (Águas Paraná, 2012 apud Sampaio e Silva, 2013b).  

Segundo a Diretora de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, na sede 
municipal há coleta de lixo convencional e seletiva, porém, a abrangência da coleta é 
insuficiente. O destino final dos resíduos é um aterro controlado, atualmente em reforma. O 
aterro possui tratamento do chorume, com planos para a canalização de gases. A coleta 
seletiva leva os resíduos para uma central de triagem próxima à sede do município. Os 
resíduos recicláveis separados são estocados. Até o momento não houve empresas 
interessadas em comprar os materiais separados. 

Em relação à Educação Ambiental, a principal campanha da prefeitura é voltada para a 
separação dos resíduos sólidos domésticos. São colocados cartazes na sede de 
Guaraqueçaba, realizadas visitas nas casas e palestras em escolas. Somente as 
comunidades próximas à sede são contempladas. Há um profissional e dois estagiários 
fazendo este trabalho. Para a Diretora de Meio Ambiente, os principais temas que deveriam 
ser abordados com a educação ambiental são a conscientização para o reflorestamento de 
palmeira juçara e redução da exploração desta espécie, cuidados com a água e o sistema de 
esgoto e redução da caça nas comunidades rurais. Apesar da campanha de separação de 
resíduos, a comunidade tem dificuldade em entender os benefícios da separação do lixo. 

No município de Cananeia, ao contrário, 90,8% dos domicílios possuem a coleta de lixo. O 
serviço é coordenado pelo Departamento de Obras e Serviços da Prefeitura Municipal. A cada 
dia da semana há caminhões de coleta que percorrem diferentes bairros da cidade realizando 
o serviço. Entre os demais domicílios restantes, 7,2% declararam que queimam o lixo, 
situação comumente encontrada no meio rural. 

Finalmente, em Paranaguá, a taxa de cobertura da coleta de lixo chega a 98,4%, município 
com melhor condição na região do PNS (Figura 22). A coleta de resíduos é convencional em 
todos os bairros da cidade sede e coleta seletiva em alguns setores. A coleta ainda se estende 
para a Ilha do Mel e outras comunidades rurais. O principal destino do lixo é o Lixão Embocuí, 
mas um aterro sanitário está em fase de implantação. A coleta seletiva é destinada para locais 
de separação dos materiais e reciclagem. Há também coleta de resíduos perigosos e de 
serviço de saúde (Prefeitura Municipal de Paranaguá, 2012 apud Sampaio e Silva, 2013b). 



 

 

 

Figura 22: Percentual de domicílios com coleta de lixo: Cananeia, Guaraqueçaba, Paranaguá, 
Paraná e Brasil, 2010. 

Fonte: IBGE, 2011 (apud SAMPAIO e SILVA, 2013b). 

Segundo a Diretora de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, as ações 
da Secretaria estão concentradas na resolução dos problemas referente aos resíduos sólidos, 
especialmente o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público. 
Seguindo a intervenção do ICMBio, IAP e Ibama, o Ministério Público Federal, através da 
Procuradoria da República no Município de Paranaguá, identificou uma situação crítica na 
gestão dos resíduos sólidos em Guaraqueçaba, relacionada ao descumprimento da legislação 
ambiental por parte da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, levando à elaboração de um 
TAC (MPF, 2010 apud Sampaio e Silva, 2013b). O TAC firmado em 2010 declarava que a 
Prefeitura de Guaraqueçaba teria um prazo máximo de 180 dias para o recolhimento, manejo 
e destinação dos resíduos sólidos da zona urbana, comunidades rurais e ilhas do Superagui, 
das Peças e Rasa. Entre os compromissos estão: transformação do antigo lixão em um aterro 
controlado, com seus devidos programas de monitoramento e controle; coleta e manejo 
adequado dos resíduos sólidos domésticos; criação de um centro de triagem para resíduos 
recicláveis; criação de barracões para acondicionamento dos resíduos gerados nas ilhas do 
Superagui e das Peças; coleta periódica dos resíduos das ilhas; firmamento de acordo com 
as associações de moradores das ilhas para a coleta dos resíduos (MPF, op. cit.).  

No último relatório de vistoria, realizado pelo ICMBio, em janeiro de 2017, corroborado por 
vistoria do IAP em maio de 2017, foi demonstrado que as obrigações assumidas no TAC pela 
prefeitura de Guaraqueçaba ainda não foram devidamente cumpridas. 

5.2.3.4 Energia Elétrica 

Os municípios da região do PNS são abastecidos com energia elétrica. Paranaguá é atendido 
em 97% dos domicílios, Cananeia atende 95,4% dos domicílios, enquanto que Guaraqueçaba 
atende 86,2%. Todos os municípios apresentam valores menores do que a média nacional 
(Figura 23). 
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Figura 23: Percentual de domicílios atendidos por energia elétrica: Cananeia, Guaraqueçaba 
e Paranaguá, em 2010. 

Fonte: IBGE, 2011 (apud Sampaio e Silva, 2013b). 

5.2.3.5 Segurança Pública 

O município de Guaraqueçaba possui um posto da Policia Militar do Paraná e os suspeitos ou 
criminosos capturados são encaminhados ao posto da Policia Militar de Antonina. Segundo 
relatos, a criminalidade do município é baixa. São poucos atendimentos advindos de 
ocorrências de violência, porém, há uma preocupação com o aumento do uso de drogas. 

A Polícia Ambiental é atuante na região, sendo as infrações mais comuns a extração ilegal de 
palmeira juçara, seguida pela caça e pela mineração de areia.  

A cidade de Guaraqueçaba não possui um Corpo de Bombeiros ou brigada de combate a 
incêndios e no caso de emergência, conta-se com a ajuda de cidades vizinhas, como Antonina 
e Paranaguá.  

Em Cananeia existem três batalhões policiais, sendo dois da Polícia Militar e um da Polícia 
Civil. A Polícia Militar possui um destacamento ambiental. Não há Corpo de Bombeiro no 
município e não existem postos policiais nas comunidades rurais, de acordo com a Prefeitura 
Municipal de Cananeia. 

Por sua vez, o município de Paranaguá, segundo o Plano Diretor de 2007, conforme a Lei 
Complementar nº 60, de 23 de agosto de 2007, propõe descentralizar os serviços de 
segurança para atendimento a todos os bairros, incentivar a formação de Conselhos 
Comunitários de Segurança Pública, atuar no sentido da ação conjunta entre as Polícias 
Militar e Civil, sediadas no município, e a Guarda Municipal. 

5.2.3.6 Comunicação 

Os municípios da região do PNS possuem telefones públicos, instalados principalmente nas 
sedes urbanas e alguns instalados nas comunidades rurais. No entanto, cabe destacar que 
muitos ficam fora de uso em função da falta de manutenção e má utilização. 

As sedes urbanas e as comunidades rurais com maior porte possuem serviços de telefonia 
fixos, particulares e postos de serviço. Para comunidades distantes, como Vila das Peças e 
Barra do Superagui, situadas em ilhas, o sinal dos telefones fixos é transmitido por torres de 
comunicação. 

O sinal para a telefonia celular é fornecido principalmente nas sedes municipais, porém 
somente algumas operadoras disponibilizam seus serviços. Em comunidades afastadas, o 
sinal da telefonia celular é limitado. 
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Nos três municípios da região há serviço dos Correios e acesso à internet. Contudo, assim 
como os serviços de telefonia, estes são limitados às sedes municipais e às maiores 
comunidades rurais. 

A população das comunidades ao leste de Guaraqueçaba utiliza o rádio de comunicação, por 
meio das rádios comunitárias. A alternativa da radiofonia é utilizada principalmente por 
pescadores em suas embarcações. 

 

5.3. Características da População do Entorno Imediato e do Interior do PNS 

Sampaio e Silva (2013a) analisaram 20 comunidades das quais 13 (65%) estão no entorno 
do Parque Nacional do Superagui e sete (35%) no seu interior. Na Tabela 12 tem-se uma 
compilação das informações a respeito dos aspectos populacionais, infraestrutura e 
organização social das referidas comunidades. 

Tabela 12: Localização, população, infraestrutura e organização social nas comunidades do 
PNS e do entorno imediato, 2012. 
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Ariri 487 113 x    x    x    x      x    x    

Barra do 
Superagui 

780 204 x    x    x    x      x    x    

Bertioga 126 35 x    x    x        x      

Enseada da 
Baleia 

10 5 x    x    x    x    x    x      

Guapicum 93 23       x          

Laranjeiras 6 2               

Marujá 170 45 x    x    x    x    x    x      

Pontal do Leste 58 17 x    x    x    x    x    x    x    

Saco da Rita 30 10           x      

Sebuí 46 15 x    x    x        x      

Tibicanga 160 43 x        x    x    x      

Varadouro 63 14 x            x      

Vila das Peças 280 80* x    x    x    x    x    x    x    

TOTAL 2.309 606               

INTERIOR PNS                  

Abacateiro 12 6               

Barbados 68 23 x    x      x    x    x    x    

Barra do 
Ararapira 

150 44 x    x    x    x    x x    

Canudal 29 8 x                

Colônia do 
Superagui 

18 5 x                

Ilha do Pinheiro 3 1 x                

Vila Fátima 36 11 x    x      x          

TOTAL 316 98               

Fonte: Sampaio e Silva (2013a) 
Nota: * apenas comunidade local 



 

 

A população residente total, no entorno e interior do PNS, em setembro de 2012, era de 2.625 
pessoas, as quais residiam em pouco mais de 700 domicílios, dados estes validados com a 
população e com as agentes comunitárias de saúde (Tabela 12). A concentração populacional 
prevalece nas comunidades do entorno, no total de 2.309 moradores (87,96%). Nessas 
comunidades o número médio de moradores por domicílio é maior (3,8) do que nas 
localizadas no interior do PNS (3,2). 

O perfil dos moradores das comunidades é pontuado pelos fortes laços de parentesco e 
reciprocidade, comum entre Pontal de Leste e Barra do Ararapira, Guapicum e Laranjeiras, 
Laranjeiras e Saco da Rita, Rio dos Patos e Saco da Rita, entre outros. 

Em 2018, a situação dos domicílios pouco se alterou. Por exemplo, em setembro de 2012, 
quando foi realizado o levantamento, não havia morador permanente em Vila do Ararapira. 
Meses após, uma pessoa se mudou para a Vila, sendo o único residente até hoje. As outras 
edificações particularesdesse local são usadas esporadicamente como casas de veraneio ou 
final de semana para antigos moradores, que agora residem fora do Parque, sendo que duas 
delas apresentam sinais de uso mais frequente.  

Nas comunidades da região do PNS as organizações mais comuns são as Associações de 
Moradores e de Mulheres. As Associações de Moradores foram criadas, principalmente, com 
o objetivo das comunidades terem uma representação jurídica. Em 13 comunidades (65%) há 
Associação de Moradores, das quais duas (28,57%) estão no interior do PNS e 11 (84,61%) 
no entorno. 

Por sua vez, a Associação de Mulheres, forma encontrada pelas mulheres para se 
organizarem coletivamente e atenderem a demanda em gastronomia e artesanato, resultante 
do frequente aparecimento de turistas nas comunidades, foi uma iniciativa do estado do 
Paraná para promover novas alternativas de geração de renda. Está presente em apenas seis 
comunidades. 

Ainda em em relação a organização social local, o Movimento dos Pescadores e Pescadoras 
Artesanais do Litoral do Paraná (MOPEAR), despontou nos últimos anos com o objetivo de 
tratar os conflitos e desafios relacionados à pesca e direitos territoriais das comunidades 
tradicionais na região do Parque Nacional (MOPEAR, 2017). 

 

5.3.1 Aspectos Demográficos 

Existem, nas 13 comunidades do entorno, algumas com número significativo de pessoas, 
como é o caso da comunidade da Barra do Superagui, 780 pessoas (Figura 24) e 204 
domicílios (Figura 25). Há seis comunidades com população superior a 100 habitantes, sendo 
que Barra do Superagui e Ariri são as maiores, situados em lados opostos do PNS. Por outro 
lado, há comunidades pequenas como Enseada da Baleia e Laranjeiras, respectivamente, 
com 10 e seis pessoas, além de cinco e dois domicílios.  

Há uma dinâmica de concentração populacional em algumas comunidades, que podem ser 
consideradas como polos, já que possuem maior infraestrutura. É o caso das comunidades 
de Vila das Peças, Ariri e Barra do Superagui, com um contingente populacional maior que as 
demais e que recebem pressões de fatores externos, devido à localização e infraestrutura, 
tendo sido identificada nestas, maior pressão da especulação imobiliária.  

 



 

 

 
Figura 24: Número de pessoas nas comunidades do entorno do PNS. 

Fonte: Sampaio e Silva (2013a) 

 

Figura 25: Número de domicílios nas comunidades do entorno do PNS. 

Fonte: Sampaio e Silva (2013a) 

 

No interior do PNS as comunidades são menores em comparação ao seu entorno. A 
população residente foi de 316 pessoas nos 98 domicílios, em 2012 (Figuras 26 e 27). Barra 
do Ararapira é a mais populosa, com 150 pessoas e 44 domicílios, seguida por Barbados com 
68 pessoas e 23 domicílios. As demais comunidades são pequenas variando de três a 36 
moradores. 



 

 

 

Figura 26: Número de pessoas nas comunidades de dentro do PNS. 

Fonte: Sampaio e Silva (2013a) 

 

Figura 27: Número de domicílios nas comunidades de dentro do PNS 

Fonte: Sampaio e Silva (2013a) 

De uma forma geral, há um processo de encolhimento populacional mencionado pelos 
gestores municipais e moradores das comunidades no interior do PNS. As pessoas estão 
deixando as comunidades motivadas por causas diversas, variando desde a erosão e o 
esquecimento pelo poder público, devido à distância da sede municipal na Barra do Ararapira, 
por exemplo, até a falta de infraestrutura identificada na maioria das comunidades.  

Em Vila Fátima, as causas são a redução da pesca, o abandono do posto de saúde e o 
fechamento da escola. Por sua vez, em Colônia do Superagui e Canudal observa-se um 
desânimo geral por parte dos moradores decorrente da falta de infraestrutura, motivo esse 
que os moradores alegam ser a causa da saída dos antigos residentes. Em Canudal há alguns 
anos havia escola, igreja e comércio, mas hoje há um êxodo considerável de seus moradores 



 

 

para Valadares, em Paranaguá. Já o esvaziamento de Laranjeiras deve-se ao deslocamento 
para locais com maior facilidade para a pesca e infraestrutura, como Guapicum e Paranaguá. 
Além disso, o acesso até a comunidade só se dá com a maré cheia, a comunidade já foi 
agrícola, o que explicava a população elevada no passado. 

 

5.3.2 Atividades Econômicas 

As atividades de trabalho realizadas pela população nas comunidades do PNS e do seu 
entorno são marcadas pela característica de subsistência. As influências do contexto histórico 
e locacional ocasionaram as situações atualmente observadas nestes locais. Diversos fatores 
externos foram motivadores de uma transformação cultural que impactou no tipo de trabalho 
realizado por estas pessoas. 

De forma geral, as técnicas tradicionais utilizadas possuem pequena força para a agregação 
de valor à produção ou prestações de serviço e também não permitem uma oferta em maior 
escala. 

Como consequência da limitação da produção, a geração de excedentes é dificultada, pois a 
produção destina-se ao consumo próprio ou é distribuída entre as famílias. Entretanto, o 
excedente, ainda que minoritário, é comercializado gerando renda e um pequeno fluxo 
monetário.  

A comercialização de produtos entre as comunidades, destinada ao mercado local, transforma 
os excedentes em frações monetárias, comumente utilizados para subsistência, como: 
alimentos complementares, artefatos para pesca, vestuário e transporte. Este fato mostra que 
mesmo com a existência do fluxo monetário, a acumulação do capital é baixa e não propicia 
rendimentos. Sendo assim, a circulação de dinheiro nas comunidades não descaracteriza 
suas atividades de subsistência. 

A dinâmica de trabalho destas comunidades condiz com o local onde estão instaladas, pois 
suas necessidades são supridas com um baixo nível de produção e, consequentemente, baixo 
impacto ambiental. Acompanhada da reprodução demográfica estável, as comunidades são 
capazes de manterem-se próximas à sustentabilidade, senão sustentáveis. 

Diferenciando-se da maioria das comunidades, Barra do Superagui, Vila das Peças e Ariri são 
comunidades que extrapolam a conceituação indicada. Estas possuem um contingente 
populacional maior do que as demais e recebem pressões de fatores externos, em função da 
localização e infraestrutura. Ciclicamente, o contingente populacional força os investimentos 
públicos que propiciam infraestrutura, atraindo turistas e criando ofertas de comércio e 
serviços. 

As três maiores comunidades possuem uma maior diversificação do trabalho, resultante das 
pressões demográfica e externa. Esta expansão tendencial gera a inclusão dos comunitários 
no mercado formal e a produção de mercadorias nos espaços comunitários. Há também mais 
oportunidade de trabalho assalariado do que nas demais comunidades, nas quais as 
oportunidades são mínimas e em algumas inexistentes. 

O cenário estabelecido nas três grandes comunidades é movido por um ciclo monetário mais 
intenso que permite a acumulação dos rendimentos, sendo parcialmente direcionados aos 
investimentos privados. Como resultado do processo, há estabelecimentos comerciais, 
pousadas e restaurantes, e em Vila das Peças e na Barra do Superagui, barcos de pesca de 
porte médio, com capacidade maior do que os existentes nas demais comunidades. 

A renda e os resultados das atividades de subsistência nestas comunidades são sazonais. A 
pesca segue ciclos das espécies e níveis de estoques pesqueiros ao longo do ano, parando, 
obrigatoriamente, nos períodos de defeso para proteção do camarão e do caranguejo. A 
obtenção de rendimentos pela venda dos excedentes ocorre em maior intensidade no verão, 
sendo que no restante do ano somente algumas famílias comercializam pescados. 

As receitas dos estabelecimentos de comércio e prestadores de serviço também são obtidas 
principalmente do verão, com o aumento do fluxo de turistas. Nos demais meses do ano 



 

 

muitos estabelecimentos permanecem fechados, forçando a mudança das atividades de 
trabalho pelos proprietários dos estabelecimentos. 

Atualmente, a percepção da população das comunidades do PNS e entorno em relação à 
renda diz respeito à sazonalidade e dificuldades para a obtenção de rendimentos. Para eles, 
a quantidade de pescadores na região aumentou subitamente e, com isso, somando a outros 
fatores, a quantidade de pescados reduziu. Consequentemente, a população aumentou a 
busca por outros empregos ao longo dos últimos anos. Contudo, o mercado de empregos nas 
comunidades não consegue absorver toda a oferta de trabalho existente, isso ocorre com 
maior intensidade nos meses mais frios. Há, então, uma busca por trabalho entre as 
comunidades, das comunidades pequenas para as maiores, e para as cidades próximas. A 
busca por trabalho gera pequenas migrações temporárias ou permanentes da população. 

De acordo com os comunitários, o custo de vida nas comunidades tem aumentado, guiado 
pelo aumento dos preços dos alimentos complementares e vestuário. A situação se deteriora 
com a inexistência de serviços públicos, como os serviços de saúde, pois parte dos 
rendimentos monetários das famílias é destinada a gastos que deveriam ser de 
responsabilidade do setor público, especialmente do Poder Público Municipal. Desta forma, 
consideram que a renda das famílias das comunidades do PNS e entorno é baixa e 
insuficiente para manter um padrão mínimo de qualidade de vida. 

Na Tabela 13 são apresentadas as atividades econômicas desenvolvidas por comunidades 
do entorno e de dentro do PNS, respectivamente. No entorno do PNS as atividades 
desenvolvidas mais frequentes são a pesca, o extrativismo vegetal e no manguezal, além dos 
funcionários públicos, concentrados nas funções de professores, merendeiras, trabalhadores 
dos correios, enfermeiros e agentes comunitários de saúde. No interior do PNS as atividades 
desenvolvidas em todas as comunidades são a pesca e o extrativismo vegetal, da mesma 
forma que nas comunidades do entorno são as mais comuns. Além disso, as atividades que 
se destacam pela frequência nas comunidades são o extrativismo no manguezal e ainda a 
agricultura.  

Tabela 13: Atividades econômicas desenvolvidas nas comunidades do entorno e do interior 
do PNS, 2012. 
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ENTORNO PNS 

Ariri X X X X X X X X X  X   10 

Barra do 
Superagui 

X X X X X X  X X X X   10 

Bertioga X X X X X  X   X X   8 

Enseada da 
Baleia 

X        X  X   3 

Guapicum X X X      X  X   5 

Laranjeiras X X X           3 

Marujá X X  X     X  X   5 

Pontal do Leste X X  X     X  X   5 

Saco da Rita X X X     X      4 

Sebuí X X X X X    X  X   7 

Tibicanga X X X  X  X  X  X   7 

Varadouro X X X  X X     X   6 

Vila das Peças X X X X X X X  X  X   9 
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INTERIOR PNS 

Abacateiro X X X  X   X      5 

Barbados  X X X X X X  X X X X  8 

Barra do 
Ararapira 

X X X  X    X  X  X 7 

Canudal X X X X       X   4 

Colônia do 
Superagui 

X X X  X         4 

Ilha do Pinheiro X X X           3 

Vila Fátima X X     X       2 

Fonte: Sampaio e Silva (2013a) 

Em relação ao trabalho, os comunitários mencionaram vários aspectos que necessitam ser 
melhorados. Entre eles citaram aspectos diversos relacionados com a pesca, tais como: 
baixos preços recebidos pelos peixes, camarão e pescados em geral, além da pouca 
oportunidade de mercado. É importante ressaltar que as áreas de pesca estão fora dos limites 
do PNS. No entanto, em algumas áreas de manguezal dentro do PNS há coleta de caranguejo 
e de ostras.  

As comunidades mencionam que veranistas, como os turistas que possuem casa nas 
comunidades são conhecidos localmente, geram renda para poucas pessoas, geralmente 
caseiros, jardineiros e barqueiros. Esse é o caso de Ariri, no entorno, que possui um 
condomínio de casas de alto padrão e de proprietários de renda elevada, mas que geram 
pouco emprego e consomem muito pouco no comércio local. A situação é semelhante em Vila 
das Peças, também no entorno do PNS. 

Os estabelecimentos de comércio existentes são, em sua maioria, pequenas vendas com 
produtos alimentares, bares, restaurantes e padarias. Já os estabelecimentos de serviços são 
principalmente as pousadas. Os serviços, como manutenção em casas e construção civil, 
também são prestados de maneira informal, sem a estrutura de um centro comercial. Tais 
estabelecimentos estão concentrados nas comunidades da Barra do Superagui, Vila das 
Peças e Ariri. As comunidades de Barbados, Tibicanga, Guapicum, Sebuí, Vila Fátima e Barra 
do Ararapira têm comércio, mas em menor quantidade. Nas comunidades menores o 
comércio está voltado para o abastecimento local, enquanto que nas maiores o comércio 
atende também o turismo no verão. 

Em Ariri, Vila das Peças e Barra do Superagui alguns tipos de trabalho são marcantes. Entre 
eles estão o de carpinteiro, pedreiro e serviços gerais. Como nos dois primeiros lugares 
existem diversas casas de veraneio, surgiu a necessidade de construção, reforma e 
manutenção dos domicílios. Na Barra do Superagui, como uma das maiores atividades 
econômicas é ligada ao turismo esse tipo de serviço também é muito requisitado. Os 
trabalhadores da construção civil são contratados por períodos temporários para serviços 
específicos que variam de pequenas reformas à construção de uma casa. Esta atividade é 
um complemento de renda para os pescadores artesanais, sendo mais comum nos meses 
que antecedem o verão. Nos demais meses do ano estes trabalhadores dedicam-se a sua 
atividade principal, que é a pesca. 

Os prestadores de serviços gerais são, em sua maioria, caseiros. Os trabalhos delegados são 
a manutenção das residências, limpeza, jardinagem, entre outros. Estas pessoas são 
assalariadas, contratadas por períodos longos que ultrapassam um ano. Existem outros tipos 



 

 

de prestação de serviços, como condutores turísticos, pilotos de barco para turismo e pesca 
esportiva e transporte coletivo. 

As comunidades que recebem mais turistas e possuem uma quantidade maior de 
estabelecimentos comerciais e de serviços sofrem com a redução da demanda nos meses 
frios. Nestes meses, com exceção de feriados, a quantidade de turistas circulando no PNS é 
pequena. Com isso, poucos estabelecimentos conseguem manter-se abertos ao longo do 
ano. De acordo com os comunitários do PNS, a renda gerada no verão não é suficiente para 
o resto do ano. 

Entre os trabalhadores assalariados estão os funcionários públicos das três esferas do 
governo e também funcionários de empresas que prestam serviços terceirizados para as 
prefeituras de Guaraqueçaba e Cananeia e governos do estado do Paraná e São Paulo. Em 
comunidades com escola estão os professores, merendeiras e zeladores e onde tem postos 
de saúde encontram-se técnicos de saúde e enfermeiros. Também há funcionários dos 
Correios em Ariri, Barra do Superagui, Vila das Peças e Barra do Ararapira e coletores de lixo 
em Barra do Superagui e Vila das Peças. E, em comunidades sem escola, alguns pais ficam 
responsáveis por levar os estudantes para a escola, recebendo um auxílio financeiro. 

Nos trabalhos assalariados podem-se incluir os trabalhos temporários. Com o aumento da 
demanda no verão nas comunidades maiores, as pousadas, restaurantes e outros 
estabelecimentos de serviços ocasionalmente contratam auxiliares temporários. De forma 
similar, outros tipos de atividades contratam moradores das comunidades do PNS e entorno 
para trabalharem em outras localidades, fora da região da UC. Uma destas atividades é a 
pesca profissional, em que os pescadores são contratados para trabalhar em grandes 
embarcações, em Guaratuba ou Cananeia, pelo período específico da pesca. 

Outras atividades realizadas são a construção e reforma de barcos de pesca e confecção de 
artigos para pesca, artesanato e produção e comercialização de alimentos através das 
cozinhas comunitárias.  

A construção de barcos de pesca é realizada em maior intensidade em Barbados e Bertioga. 
As reformas das embarcações ocorrem em todas as comunidades. O objeto de reforma é 
variado, entre outros, consertos da parte mecânica, consertos de madeira, limpeza e pintura 
do casco. Os artigos para a pesca são confeccionados por quase todos os pescadores. Estes 
compram material em Paranaguá e confeccionam suas próprias redes e demais instrumentos 
para a pesca. 

Existem nas comunidades do PNS e entorno três tipos de fontes renda que não estão 
diretamente vinculados à força trabalho: bolsas de assistência, seguros e aposentadoria.  

O Bolsa Família, programa do governo federal, é uma das principais fontes de renda das 
famílias residentes no PNS. O benefício é concedido para famílias que possuem renda familiar 
per capita inferior a R$ 70,00, situação observada em aproximadamente metade das famílias 
da região estudada. Os valores transferidos dependem do perfil da família, considerando o 
número de crianças e adolescentes e componentes da família.  

O seguro desemprego concedido através do Ministério do Trabalho e Emprego possui uma 
modalidade específica para pescadores artesanais. Na época do defeso de algumas 
espécies, os pescadores artesanais, que realizam a atividade individualmente ou em 
economia familiar, podem solicitar o seguro desemprego no valor de um salário mínimo ao 
mês. Os pescadores que desenvolvem suas atividades dentro da baía recebem o seguro-
desemprego referente ao defeso do camarão-branco. Da mesma forma, os pescadores que 
atuam no mar aberto recebem o seguro-desemprego pelo defeso do camarão-sete-barbas. 

Por fim, a aposentadoria, através da previdência social, é uma fonte de renda que está 
presente em praticamente todas as comunidades do PNS e entorno, sendo uma importante 
renda para o sustento familiar. Alguns aposentados continuam desenvolvendo atividades de 
trabalho, para complementar a renda dessa aposentadoria. 



 

 

5.3.3. Práticas Tradicionais 

Conforme despacho decisório de 04 de maio de 2018 constante na Ação Civil Pública (ACP) 
nº 5000742-88.2015.4.04.7008/PR incorporamos as práticas tradicionais elencadas no evento 
105 e detalhadas no parecer que as instrui (Tabela 14). A tabela sistematiza algumas das 
práticas tradicionais reconhecidas pelos próprios pescadores (as) artesanais e caiçaras do 
MOPEAR (Souza et al, 2016). É importante ressaltar que mais do que a simples listagem das 
práticas para atender tal despacho, elas são uma contribuição efetiva ao documento e 
portanto foram analisadas em relação a menção nos processos participativos organizados 
pelo ICMBio na elaboração desse Plano de Manejo, a fazer parte da pesca artesanal, uso dos 
recursos no interior e exterior da Unidade e se conflitam com outros instrumentos legais além 
dos que criaram o Parque Nacional do Superagui. 

 

Tabela 14: Práticas tradicionais do Mopear elencadas no evento 105. 

 

 



 

 

 

 

Do total de 78 práticas levantadas no Parecer de Souza et al. (2016) e constantes na Tabela 
14, 65 práticas já haviam sido elencadas pelas comunidades tradicionais nos estudos 
promovidos pelo ICMBio, durante a elaboração do Plano de Manejo, demonstrando o cuidado 
desse Instituto em identificar as complexidades sociais locais. Ressalta-se que entre as 
práticas citadas no documento de Souza et al. (2016), em muitos casos, houve uma 
qualificação e detalhamento das mesmas, como por exemplo, a prática do uso do siri, dividida 
em seis modalidades: pegar siri com facão (49), fisga (50) e pequeno passaguá (51) e pesca 
de siri com rede (75), com puçá (76) e com gaiola (77). Entre as treze práticas restantes, 
incluem-se basicamente o ajuntamento, tipos de mutirões e acampamentos de pesca, bem 
como o uso de alguns tipos de recursos, como tucum, brejaúva e bambu. 

A maioria das práticas tradicionais, a saber 46, se enquadra enquanto o conjunto da pesca 
artesanal. Do total das 78 práticas levantadas, 35 estão relacionadas à pesca propriamente 
dita (parte aquática) e outras 11 à pesca enquanto uso do manguezal, o que condiz com as 
características das comunidades locais. Desde a criação do Parque, busca-se assegurar às 
populações tradicionais as condições e os meios necessários para a satisfação de suas 
necessidades materiais, sociais e culturais, em acordo com a legislação.  

Apenas uma (1,28%) das práticas, o uso da folha da cataia, está localizada unicamente no 
interior do PNS. O seu manejo fez parte de um experimento, com objetivo de propor um termo 
de compromisso. Entre as outras práticas, a grande maioria (69) está localizada tanto no 
interior quanto fora do PNS e 8 (10,26%) são práticas de pesca localizadas 
preponderantemente fora do PNS, a exemplo dos lanços de caracol (12), camboá (13), picaré 
(14), as pescas de caceio (15) e arrasto (16), o lancear (17) e a rede de fundeio na costa (54). 
Esta última, embora ocorra fora do Parque, conflita com a Portaria IAP 85/2009.  

Ainda, das práticas apresentadas, seis conflitam especificamente com a Portaria 12/2003 do 
Ibama para o estado do Paraná (legislação de pesca), apesar de serem reconhecidamente 
tradicionais como o cerco fixo (5), pegar caranguejo com lacinho (10) e a rede de fundeio na 
pedra (55). Outros exemplos de atividades ilegais são caçar (6) e cortar palmito (40), além 



 

 

daquelas que não são consenso entre os próprios pescadores artesanais, como a cerca para 
o caranguejo (48) e próprio lacinho.  

Finalmente em relação a fazer roça (mutirão, casa de farinha e moenda de cana), estas já 
haviam sido objeto de orientação ao MOPEAR para que fosse encaminhada solicitação de 
abertura de novas roças de forma quantificada, qualificada e localizada, por via administrativa 
ao ICMBio, desde dezembro de 2013, o que não foi realizado até novembro de 2018. 

 

5.3.3 Infraestrutura nas Comunidades 

A seguir serão abordadas as questões de infraestrutura nas comunidades, no que se refere à 
educação, saneamento básico, comunicação (correios, postos telefônicos e telefonia), 
serviços de saúde, energia elétrica, acesso, entre outros (Figura 28). 

 

Figura 28: Principais infraestruturas das comunidades localizadas no entorno imediato e 
dentro do PNS. 
Fonte: Sampaio e Silva (2013a)



 

 

5.3.3.1 Educação 
O acesso à educação é heterogêneo, variando desde comunidades sem nenhuma escola até 
aquelas com ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em 2012, nas 
comunidades do interior do PNS haviam somente duas escolas multisseriadas anos iniciais 
em Barbados e Barra do Ararapira, bem como uma desativada em Vila Fátima (Tabela 15). 

Em 2012, os anos iniciais do ensino fundamental estavam contemplados em 11 comunidades 
(55% do total de comunidades pesquisadas). Naquelas em que o número de alunos não 
comporta uma escola, o município proporciona o transporte escolar dos alunos até a escola 
mais próxima, garantindo o acesso à educação dos alunos. No Ariri, o transporte é feito por 
barco específico da prefeitura. Na região atendida por Guaraqueçaba, com exceção do 
transporte dos alunos da comunidade de Tibicanga, que é feito pelo município, os demais são 
terceirizados. Os moradores transportam os alunos em barco próprio e as despesas são 
ressarcidas pela prefeitura. 

Havia quatro escolas desativadas, sendo duas no interior do PNS e duas no entorno (Tabela 
15). Segundo relatos de moradores, a antiga escola de Vila Fátima foi desativada em 2009 e, 
atualmente, encontra-se praticamente em ruínas. A Escola de Laranjeiras foi desativada há 
mais tempo, sendo uma das possíveis causas da saída dos moradores da comunidade, 
mencionada pela população local.  

As crianças que frequentavam os anos iniciais de ensino fundamental, das comunidades de 
Abacateiro, Vila Fátima, Saco da Rita e Canudal, deslocavam-se para a escola de Sebuí, 
quem em 2018 não estava recebendo alunos. Os alunos de Laranjeiras deslocavam-se para 
Guapicum e cinco alunos da Colônia do Superagui iam para a Barra do Superagui. 

Os anos finais da educação fundamental eram contemplados nas escolas de Marujá, Sebuí, 
Ariri, Barra do Superagui e Vila das Peças (Tabela 15) e as crianças das comunidades 
menores deslocam-se para as comunidades para completar seus estudos. Em Tibicanga 
havia uma escola estadual para o Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio em 
construção. 

Em função do pequeno número de alunos é frequente a presença de escolas multisseriadas, 
caracterizadas pela presença de alunos de idades e níveis educacionais diversos, instruídos 
por um mesmo professor. Na região há cinco escolas multisseriadas que possuem menos de 
20 alunos, localizadas em Varadouro, Barbados, Barra do Ararapira, Bertioga e Guapicum 
(Tabela 15). 

O ensino médio estava presente em Ariri, Barra do Superagui e Vila das Peças (15% do total 
de comunidades pesquisadas). Segundo a Direção do Colégio Estadual Ilha das Peças, 
apesar deste ter sido criado em 2004, a instituição ainda utiliza a infraestrutura da Escola 
Municipal Alice Silva. Contava com aproximadamente 60 alunos e o principal problema era a 
falta de estrutura. Não foi investido em espaços físicos, não existindo espaços para reuniões, 
projetos e atividades de contra turno. O diretor mencionou a necessidade de cursos técnicos 
relacionados ao turismo e aquicultura como forma de geração de renda e garantia de 
permanência dos jovens nas comunidades. 

Por sua vez, na Comunidade do Ariri (SP), a Escola Estadual Professora Péricles Eugênio 
Silva Ramos possuía 145 alunos matriculados no ano de 2012 nos anos finais do ensino 
fundamental e ensino médio. O transporte dos alunos era feito por dois barcos escola, de uso 
compartilhado com a escola municipal. Os alunos deslocavam-se das comunidades de 
Marujá, Pontal de Leste, Varadouro, Enseada da Baleia e Barra do Ararapira. Os alunos da 
comunidade do Varadouro saiam muito cedo de casa e caminham até chegar ao ponto de 
embarque, permanecendo na escola o dia inteiro.  

Na comunidade de Barra do Superagui havia um curso técnico em pesca e aquicultura 
oferecido pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR). Não há quadras poliesportivas cobertas 
nas comunidades. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aluno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor


 

 

Tabela 15: Rede educacional em comunidades localizadas no entorno imediato e dentro do 
Parque Nacional do Superagui, em setembro de 2012. 

COMUNIDADES 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
– ANOS 
INICIAIS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
– ANOS FINAIS 

ENSINO 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO 
DE JOVENS 
E ADULTOS 

ENTORNO PNS 

Ariri X X X X X 

Barra do Superagui X X X X  

Bertioga  Multisseriada    

Enseada da Baleia  Desativada    

Guapicum  Multisseriada    

Laranjeiras  Desativada    

Marujá  X X   

Pontal do Leste  Desativada    

Saco da Rita      

Sebuí  X X   

Tibicanga  X    

Varadouro  Multisseriada    

Vila das Peças X X X X X 

INTERIOR PNS 

Abacateiro      

Barbados  Multisseriada    

Barra do Ararapira  Multisseriada    

Canudal      

Colônia do Superagui      

Ilha do Pinheiro      

Vila Fátima  desativada    

Fonte: Sampaio e Silva (2013a) 

O EJA estava presente somente em Ariri e Vila das Peças. A comunidade de Vila das Peças 
possuía um polo de educação superior à distância de Pedagogia e de Gestão Pública pela 
Faculdade Internacional de Curitiba (FACINTER). As aulas presenciais ocorriam uma vez por 
semana. 

Durante as reuniões realizadas pela equipe do diagnóstico socioeconômico não foram citados 
aspectos sobre educação ambiental. Da mesma forma, não mencionaram ações educativas 
desenvolvidas em conjunto com o PNS, muito embora a equipe da Unidade conheça trabalhos 
de educação ambiental com as comunidades realizados por ONG e Universidades.  

5.3.3.2 Saúde 

Os serviços de saúde na região do PNS são precários, tendo em vista a inexistência de postos 
de saúde e demais estruturas de apoio na maioria das comunidades. Os postos de saúde 
estavam presentes em apenas cinco comunidades (25% do total das comunidades 
pesquisadas), sendo que no interior do PNS há apenas um posto na Barra do Ararapira, 
construído em 1985. 

O Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi oficialmente instituído em 1991 
pelo Ministério da Saúde, visando promover ações diretas e efetivas entre a comunidade e o 
serviço de saúde local, a fim de esclarecer aspectos sobre cuidados com a saúde, 
encaminhamento aos Postos de Saúde e/ou serviços especializados. O Agente Comunitário 
de Saúde (ACS) é o elo entre os serviços de saúde e a comunidade. Na região, o PACS 
ocorria em apenas 13 comunidades (65% do total das comunidades pesquisadas). No entorno 
as comunidades são mais atendidas, no total são nove (69,23%). Já no interior do PNS eram 
quatro atendidas (57,14%). A Secretaria Municipal de Saúde menciona que a equipe de 



 

 

Agentes Comunitários de Saúde para atendimentos marítimos, portanto, na região do PNS, 
está sem atividade.  

O atendimento médico, ainda que muitas vezes escasso e esporádico, está presente em 
apenas três comunidades: Ariri, Barra do Superagui e Vila das Peças. Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde de Guaraqueçaba para o atendimento marítimo são realizadas licitações 
com contrato de um ano de duração para empresas ou instituições não governamentais sem 
fins lucrativos. A instituição vencedora disponibiliza a equipe médica e o barqueiro para fazer 
os atendimentos nas ilhas e comunidades das baías. Durante o ano de 2012, não havia uma 
equipe em atuação, no entanto, havia sido realizada a licitação e a contratação de uma nova 
instituição. Comumente há dificuldades para cumprir os cronogramas pelas condições 
climáticas, além disso, a maré baixa e a falta de trapiches dificultam os atendimentos médicos. 

O transporte de doentes em situação de emergência está presente apenas nas comunidades 
maiores, Ariri, Barra do Superagui, Varadouro e Vila das Peças. Em casos de emergência, 
quando não há disponibilidade da ambulancha ou de barcos da prefeitura, os comunitários se 
organizam para levar o paciente até a sede do município. Caso não tenha combustível 
suficiente, há uma ajuda mútua entre os comunitários. 

O Posto de Saúde da comunidade de Ariri, conhecido como Unidade da Saúde da Família 
Ariri, conta com quatro funcionários, sendo um atendente de enfermagem, um agente 
comunitário de saúde, uma secretária e uma técnica em enfermagem. As visitas de médicos 
eram esporádicas sendo que em 2011 era mensal. O deslocamento para os médicos até 
Cananeia tem duração de uma hora. Os pacientes em situações graves ou gestantes em 
trabalho de parto são levados para a cidade de Cananeia, distante 95 km, ou Pariquera- Açu, 
85 km, para serem atendidos no Hospital Regional Vale do Ribeira. O posto de saúde possui 
dados de Ariri e Varadouro, sendo que o atendimento se estende para a população da Barra 
do Ararapira.  

Na comunidade de Vila das Peças o Agente Comunitário de Saúde (ACS) mencionou que as 
consultas médicas são escassas, há apenas duas enfermeiras e os ACS. O barco que faz os 
atendimentos médicos na região não está funcionando e há falta de remédios para a 
população. 

O Posto de Saúde da Vila Fátima funciona de forma precária. não recebe atenção por parte 
do município. No entanto, destaca-se a atuação do ACS em diversas comunidades, a saber: 
Vila Fátima, Abacateiro, Varadouro, Sebuí e Saco da Rita. Desta forma, mesmo que o posto 
não ofereça serviços de atendentes de enfermagem e fornecimento de medicamentos, o ACS 
cumpre, na medida do possível, a sua função no elo entre os serviços de saúde e a 
comunidade. 

Os principais aspectos de saúde que necessitam ser aprimorados foram a presença de 
médicos e dentistas, transporte para os doentes e/ou emergências e disponibilidade de 
medicamentos, exceto os de uso contínuo. Nas comunidades que não possuem Agente 
Comunitário de Saúde e posto de saúde, estas são as principais deficiências. As comunidades 
com maiores carências são: Tibicanga, Bertioga, Barra do Superagui, Barbados e Ariri. 

É comum a população das ilhas realizarem consultas médicas e odontológicas quando se 
deslocam para a sede do município para, além das consultas, realizarem outras tarefas como 
ir ao banco, fazer compras, entre outros. A Secretaria pretende fazer na Barra do Superagui 
um polo de saúde para as comunidades próximas, ampliando o Posto de Saúde e a equipe 
médica, tornando mais próximo o acesso aos serviços médicos e odontológicos para a 
população da região. 

5.3.3.3 Saneamento Básico 

Abastecimento de Água 

Na área rural do município de Guaraqueçaba, a SANEPAR em parceria com a Prefeitura e 
algumas comunidades, por meio do programa Paraná Rural, implantou sistemas de 
abastecimento de água. Apenas cinco das comunidades localizadas na região do PNS são 
beneficiadas com sistema de abastecimento: Ariri, Barra do Ararapira, Barra do Superagui, 



 

 

Vila das Peças e Vila Fátima. As comunidades captam a água de rios ou nascentes 
localizadas nas ilhas ou no continente. A captação da água no entorno imediato e no interior 
do PNS é realizada por meio de pequenas barragens de captação, mais especificamente, a 
da Barra do Superagui que se localiza no Morro das Pacas, dentro do PNS, e a da Vila das 
Peças, Guapicum, Tibicanga e Bertioga, que se localiza em Poruquara, no continente. 

Segundo o Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos de Guaraqueçaba, nas 
comunidades das ilhas e proximidades, o sistema de tratamento de água foi disponibilizado 
pela prefeitura e a manutenção é feita pelas Associações de Moradores. O abastecimento de 
água é um dos principais problemas das comunidades insulares, pois é insuficiente, já que há 
falta de água na maioria das comunidades. A distribuição é precária pela falta de conservação 
dos equipamentos e como o tratamento é de responsabilidade das Associações, não ocorre 
de forma adequada e contínua. O problema se agrava durante o verão, principalmente, Vila 
das Peças e Barra do Superagui, pois aumenta a quantidade de pessoas, devido ao turismo. 
Em Ariri, mesmo estando no continente, a situação é similar. 

Esgotamento Sanitário 

Não existe sistema de coleta de esgoto nas comunidades localizadas na região do PNS 
(entorno imediato e dentro).  

Nas ilhas, a forma mais comum de esgotamento, é a fossa negra ou rudimentar presente em 
15 comunidades (75% do total de comunidades pesquisadas). Nas comunidades localizadas 
no interior do PNS 85,71% utiliza esta forma e no entorno 69,23% (Tabela 16). A fossa negra 
caracteriza-se por uma escavação, desprovida de revestimento interno impermeabilizante, 
cujo fundo atinge ou fica a menos de 1,5 m acima do lençol freático, em condições de poluir 
a água utilizada para consumo doméstico, oriunda de poços artesanais.  

Tabela 16: Esgotamento sanitário nas comunidades do entorno imediato e de dentro do PNS.  

COMUNIDADES CÉU ABERTO FOSSA NEGRA FOSSA SÉPTICA 
SISTEMA DE 

RAÍZES 

ENTORNO PNS 

Ariri  X   

Barra do Superagui  X X  

Bertioga  X   

Enseada da Baleia  X   

Guapicum X    

Laranjeiras  X   

Marujá    X 

Pontal do Leste   X  

Saco da Rita  X   

Sebuí  X   

Tibicanga X  X X 

Varadouro  X   

Vila das Peças X X X X 

INTERIOR PNS     

Abacateiro  X   

Barbados   X  

Barra do Ararapira X X   

Canudal  X   

Colônia do 
Superagui 

X X   

Ilha do Pinheiro  X   

Vila Fátima  X X  

Fonte: Sampaio e Silva (2013a) 



 

 

O esgotamento a céu aberto por escoadouros, totalmente inapropriado, foi observado em 
cinco comunidades (25% das comunidades pesquisadas), destas, duas estão no interior do 
PNS (Barra do Ararapira e Colônia do Superagui). 

Por sua vez, a fossa séptica está presente em seis comunidades (30%), sendo que é um 
motivo de orgulho para os moradores de Barbados, pois segundo eles todas as casas 
possuem esta forma de esgotamento. 

Na comunidade do Marujá o tratamento do esgoto doméstico é feito todo por um sistema 
biológico, no qual raízes absorvem a matéria orgânica e a água limpa é despejada no canal. 
O sistema está presente em menor escala também nas comunidades de Vila das Peças e 
Tibicanga, que também possuem outras formas de destinação. 

Resíduos Sólidos 

O lixo é um sério problema local e são poucas as iniciativas públicas e/ou privadas, para dar 
um destino adequado a ele. A destinação dos resíduos é realizada de várias formas, mesmo 
em uma única comunidade. O lixo é predominantemente queimado e/ou enterrado (95%). Em 
nove comunidades (45%) é lançado a céu aberto.  

As comunidades insulares ainda não foram beneficiadas com a coleta de resíduos sólidos. De 
forma geral ocorre o depósito do lixo em valas e uma minoria ainda deixa os resíduos na beira 
dos rios para ser levado pela maré quando esta sobe. Apenas Barra do Superagui e Vila das 
Peças, do município de Guaraqueçaba, recebem coleta do lixo. Esta é realizada por uma 
empresa terceirizada pela prefeitura, que também construiu barracões para o depósito dos 
resíduos nessas duas comunidades. As Associações de Moradores organizam as coletas nas 
comunidades. No entanto, tanto em Barra do Superagui como em Vila das Peças há acúmulo 
de lixo no barracão em função da demora ou inexistência do transporte. Além disso, nessas 
comunidades, existe a falta de coleta e transporte dos resíduos sólidos das moradias até os 
barracões. A situação faz com que os moradores adotem outras medidas como queimar e 
enterrar o lixo. Em Laranjeiras observou-se o acúmulo do lixo em frente às residências. Na 
comunidade Saco da Rita foi mencionado, também, que jogam o lixo diretamente na água. 

A comunidade de Ariri é a única na qual todo o lixo é coletado.  

Outro aspecto importante é que as praias nas comunidades de Barra do Superagui e Vila das 
Peças, especialmente a Praia Deserta, recebem uma grande quantidade de lixo oriundo dos 
navios que esperam para atracar no Porto de Paranaguá, bem como de lixo trazido pelas 
correntes marinhas. 

5.3.3.4 Energia Elétrica 

Quando o Parque Nacional do Superagui foi criado, em 1989, não havia energia elétrica nas 
comunidades, as quais utilizavam, à época, geradores particulares, velas e lampiões.  

Na década de 90 a Companhia Paranaense de Energia (COPEL) instalou um gerador na 
comunidade da Vila das Peças, o qual foi substituído em 1998, quando foi instalada a energia 
elétrica convencional, por meio de cabo submarino. A energia veio de Pontal do Paraná por 
cabo submarino até a Ilha do Mel, passando o cabo para a Ilha das Peças e depois para a 
Ilha do Superagui, a fim de atender as comunidades da Vila das Peças e da Barra do 
Superagui. As demais comunidades foram atendidas pela energia fotovoltaica, com exceção 
de Tibicanga que não aceitou a energia solar. 

As comunidades de Vila das Peças e Barra do Superagui foram atendidas pela energia 
convencional porque eram as maiores comunidades e com uma quantidade maior de 
pescados para refrigerar. A Barra do Ararapira também tinha necessidade de manter o 
pescado refrigerado, por isso, foi implantado um refrigerador comunitário à base de energia 
solar. 

Em 2012, com a oportunidade do Programa Luz para Todos, do Governo Federal, a COPEL 
instalou a energia convencional também nas comunidades de Guapicum, Tibicanga e 
Bertioga, com cabo submarino a partir de Poruquara e cabos subterrâneos. O principal 
objetivo da implantação da rede de energia convencional por cabos foi de minimizar as 



 

 

constantes oscilações de energia elétrica na cidade de Guaraqueçaba fechando o circuito 
entre Pontal do Paraná e Guaraqueçaba.  

As outras comunidades continuaram a ser atendidas pela energia fotovoltaica, porém com 
uma tecnologia mais moderna. Dentro do Programa Luz para Todos houve também instalação 
de aquecedor solar de água e a entrega de um refrigerador de baixo consumo de energia por 
família, tanto para aquelas comunidades atendidas pela energia convencional como para 
aquelas atendidas pela energia fotovoltaica. De forma geral a instalação da energia 
fotovoltaica foi questionada pelas comunidades atendidas, sendo que algumas das 
instalações foram retiradas pelos próprios moradores. 

O papel do PNS tanto no projeto de 1998, quanto no mais recente, foi o de anuência ao 
licenciamento, o que possibilitou esforços para a rede de transmissão ser por meio de cabos 
subterrâneos e submersos, ambientalmente mais adequados, menos sujeitos às ações das 
intempéries e que, portanto, demandam menos manutenção que a rede aérea. 

5.3.3.5 Acesso 

O acesso à grande maioria das comunidades localizadas no entorno imediato e dentro do 
PNS é por via marítima. O acesso terrestre é possível apenas para os moradores da 
comunidade de Ariri até a cidade de Cananeia (SP). 

O transporte marítimo regular está presente apenas nas comunidades de Ariri, Barra do 
Ararapira, Barra do Superagui e Vila das Peças. Os moradores de Barra do Ararapira, frente 
à ausência de transporte para a sede do município, frequentemente se deslocam para Ariri e 
Cananeia. 

De forma geral, nas comunidades da região do PNS o embarque e o desembarque são 
precários. As estruturas instaladas não são seguras ou foram mal construídas e o 
desembarque na areia é bastante comum. 

A principal forma de acesso dos que utilizam as embarcações como meio de transporte é 
através dos trapiches existentes. A maioria das comunidades possuem trapiches de uso 
público. Apesar de alguns desses trapiches apresentarem situação precária, são construídos 
segundo padrões determinados. Na região de estudo também existem trapiches privados, 
sendo que em Bertioga, há quatro. Esses trapiches privados, normalmente construídos por 
veranistas, usualmente não seguem estes padrões.  

5.3.3.6 Comunicações 

Conforme pode ser observado na Tabela 17, em 2012, os meios de comunicação mais 
frequentes, presentes em 55% das comunidades avaliadas, são o rádio amador e o telefone 
celular, vindo em seguida o telefone público (40% do total de comunidades avaliadas) e o 
telefone fixo (30%). Em 2018, há um maior número de comunidades com acesso ao celular 
rural. 

Na região, há postos telefônicos nas comunidades de Ariri, Pontal do Leste, Marujá e Vila das 
Peças (20%). Os postos telefônicos eram mais frequentes, porém foram substituídos por 
telefones públicos.  

Apesar de haver oito (40%) comunidades com telefones públicos, os aparelhos normalmente 
estão danificados. No interior do PNS a situação é ainda mais precária, apenas Barra do 
Ararapira conta com o serviço mencionado, ainda assim com problemas de manutenção.  



 

 

Tabela 17: Meios de comunicação existentes nas comunidades do entorno imediato e de 
dentro do PNS. 

COMUNIDADES 
POSTO 

TELEFÔNICO 
TELEFONE 
PÚBLICO 

TEL 
FIXO 

TEL 
MÓVEL 

CORREIO 
RÁDIO 

AMADOR 
INTERNET 

ENTORNO PNS 

Ariri X X X  X X X 

Barra do 
Superagui 

 X X X X X X 

Bertioga  X  X    

Enseada da 
Baleia 

 X    X  

Guapicum  X  X    

Laranjeiras      X  

Marujá X X X X X   

Pontal do Leste X  X   X  

Saco da Rita      X  

Sebuí    X    

Tibicanga  X  X    

Varadouro    X  X  

Vila das Peças X X  X X X X 

INTERIOR PNS 

Abacateiro      X  

Barbados    X    

Barra do 
Ararapira 

 X X  X X  

Canudal    X    

Colônia do 
Superagui 

       

Ilha do Pinheiro    X    

Vila Fátima   X     

Fonte: Sampaio e Silva (2013a) 

O sistema de telefonia fixa é operado pela Empresa OI, via rádio, apresentando seguidos 
problemas, conforme a população menciona. Em 2012, havia seis comunidades com telefonia 
fixa e, com exceção de Vila das Peças, Ariri e Barra do Superagui, o número de residências 
com telefone fixo é pequeno. Em 2018, a situação se alterou e o serviço de telefonia móvel é 
utilizado na maioria das comunidades, a exceção da comunidade do Ariri. Na mesma época, 
os Correios operavam por meio de postos presentes em cinco comunidades. Na comunidade 
do Ariri o serviço é elogiado pela população. 

Em 2018, empresas privadas administram o sistema de internet, em Ariri, Barra do Superagui 
e Vila das Peças. 

5.3.3.7 Domicílios  

As famílias residem em moradias próprias, existindo em alguns casos o duplo uso, ou seja, 
para residência e comércio. Nas comunidades menores, o padrão construtivo majoritário é de 
casas de madeira com banheiro interno.  

Atualmente, em função da escassez de matéria-prima ambientalmente correta, de custos e 
de durabilidade, há preferência pela reforma e construção em alvenaria. Este tipo de 
construção é frequente em algumas comunidades como Barra do Superagui, Bertioga, Vila 
das Peças e Ariri. Ressalta-se que as residências de veranistas apresentam aspecto 
diferenciado frente à dos moradores locais, principalmente em função do tamanho e do alto 
padrão construtivo. Isso é evidenciado fortemente em Vila das Peças e em Ariri. Em Vila das 
Peças a população menciona tal diferença como um aspecto negativo. 



 

 

5.3.4 Visão da População sobre o PNS e sua Relação com os Recursos Naturais. 

Durante o diagnóstico dos aspectos socioeconômicos, Sampaio e Silva (2013a) realizaram 
entrevistas com a população das comunidades buscando verificar como eles viam o PNS.  

A visão e percepção do PNS pela população residente na UC e no entorno foi formada durante 
o processo de sua criação. Há dificuldades de compreensão da população em relação às 
implicações da criação do PNS e da legislação ambiental vigente. Para grande parte dos 
moradores da região, as restrições relacionadas ao meio ambiente, tais como a proibição da 
extração vegetal, caça e plantio, são decorrentes exclusivamente das normas do PNS. 

Durante as reuniões participativas, a população levantou as suas principais visões sobre o 
PNS. As visões relacionadas com restrições representaram 40,3% dos pontos negativos. De 
forma similar, há um equívoco no entendimento por parte da população quanto à 
responsabilidade dos gestores da UC. Este tema foi o segundo mais comentado, com 16,1% 
das visões negativas levantadas. A população possui uma expectativa de que os gestores do 
PNS possam auxiliá-los na melhoria da condição de vida, como, por exemplo, resolverem 
problemas de habitação.  

Nesse sentido, a população mostrou-se bastante preocupada com a indisponibilidade dos 
espaços para a construção de casas, pousadas e restaurantes. Segundo os moradores locais, 
a população, principalmente nas grandes comunidades, está crescendo e as novas famílias 
encontram-se impossibilitadas de construírem casas. Na percepção das comunidades as 
casas não podem ser construídas, pois não podem desmatar novas áreas nas proximidades 
das comunidades. Cabe ressaltar que a proibição de novas construções deve-se a Lei 11.481 
de 31 de maio de 2007 que proíbe a construção em toda orla brasileira, sendo que na região 
do PNS, existe a recomendação nº 06/2009 do MPF, que faculta excepcionalmente que os 
filhos dos comunitários construam suas casas preferencialmente nos terrenos de seus pais, e 
caso não haja espaço em outro local. Embora outras duas recomendações mais recentes 
tenham sido editadas, não tivemos como verificar seu impacto na percepção das 
comunidades sobre e o PNS. Este procedimento deve ser acompanhado pela equipe do PNS 
(ver item 10.4.13 – Controle das Ocupações). 

Ainda em relação à infraestrutura, a população também levantou as dificuldades para a 
melhora dos acessos. Segundo os comunitários entrevistados, por estarem no PNS, a 
prefeitura não reconhece as populações das comunidades e o apoio é pequeno. No caso dos 
acessos, ainda segundo eles, a prefeitura não disponibiliza mão de obra e materiais. Na visão 
da população a inexistência de trapiches ou a dificuldade para licenciamento e sua 
construção, assim como a realização de dragagens, também estão atreladas ao PNS. 

Observou-se duas percepções diferentes em relação à Polícia Ambiental e o PNS. Parte dos 
comentários referia-se a ação dos policiais como aplicação das normas do PNS, outra parte 
pensa na falta de diálogo entre a gestão do PNS, a polícia e a população, buscando amenizar 
a situação. 

Outros aspectos negativos da visão da população do PNS foram: “poucos projetos do ICMBio, 
prefeitura e outros órgãos para as comunidades do Parque”; “presença de ONG no Parque é 
ruim, não traz renda, não preserva a natureza e os ganhos são somente deles”; “(referindo-
se à gestão do PNS) poderiam criar mais programas para desenvolver outros tipos de trabalho 
na comunidade”; “o turismo de pesca esportiva é ruim, pois os pescadores capturam peixes 
fora da medida”; “falta um posto de controle de entrada de pessoas”; e, “há muito lixo nas 
comunidades e na Praia Deserta”. 

Entre os aspectos positivos levantados pelas comunidades estão as vantagens da 
preservação ambiental gerada pela UC. Em sua visão, a população acredita que existe uma 
grande vantagem na inibição e restrição do acesso e dos usos daquele território por pessoas 
que não residem na região. Este tema representou aproximadamente 30% dos aspectos 
positivos levantados. A população acredita que a fiscalização no PNS e no entorno imediato 
para a proibição de construção e venda de casas para não residentes reduz a especulação 
imobiliária e afasta grileiros. A fiscalização nesse sentido é positiva para a população do PNS. 



 

 

A criação do PNS e seu desenvolvimento frente ao setor de turismo foram bastante positivos, 
segundo a população entrevistada. O turismo atraído pelas condições ambientais 
privilegiadas é fonte de renda para diversas famílias. Foi comentado que o perfil dos visitantes, 
motivado pela existência do PNS, é o melhor possível. Estes visitantes não permanecem por 
muito tempo na região, fazem compras, gerando renda, e respeitam a natureza e as 
comunidades, são os relatos. 

Em relação às pesquisas realizadas na região e estimuladas pela UC, a população acredita 
que estas podem gerar conhecimento para os moradores. No entanto, pensam que deve 
haver a obrigatoriedade de apresentação dos resultados dos pesquisadores para a 
comunidade. Espera-se que as pesquisas futuras gerem renda e, caso impliquem em 
envolvimento de pessoas, tenha aceitação da comunidade. 

Com a criação do conselho consultivo e a necessidade de imposição dos comunitários frente 
à criação do PNS e ao governo, surgiu a necessidade da organização social entre as 
populações do PNS. Isto era visto como um ponto positivo, pois, segundo a população, “as 
comunidades aprenderam a se organizar”. 

 

5.4. Uso e Ocupação da Terra e Problemas Ambientais Decorrentes para a Região do 
PNS:  

5.4.1 Pesca 

A principal atividade econômica é a pesca de peixes, camarão, ostras e caranguejo, presente 
em todas as comunidades do PNS e entorno. As técnicas utilizadas são diversas e diferem 
conforme o local de residência do pescador e seu nível de renda. A pesca é artesanal, ou 
seja, realizada manualmente ou até com embarcações médias. 

As espécies pescadas são sazonais, conforme o período do ano os pescadores utilizam 
técnicas diferentes para pegar camarão ou peixes ou se dedicam à coleta e cultivo de ostra e 
cata do caranguejo.  

O camarão e o peixe podem ou não ser pescados de forma associada. O destino do camarão 
é a comercialização, enquanto o peixe é para consumo e venda. A pesca do camarão pode 
ser realizada de duas formas: no interior da baía com o uso da técnica do gerival para captura 
do camarão-branco Litopenaeus schmitti ou no mar aberto com o uso do arrasto para a 
captura do camarão-sete-barbas Xiphopenaeus kroyeri (Figura 29). As espécies capturadas 
não são exclusivas. Ocasionalmente, quando em alto-mar, a pesca de camarão também 
captura o camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis, camarão-barba-ruça Artemesia 
longinaris e camarão-santana Pleoticus muelleri.  

É importante ressaltar que o PNS quase não abrange parte aquática, apenas pequenos 
trechos em frente à comunidade de Barbados até a Ilha do Pinheiro e em frente às 
comunidades de Canudal e Vila Fátima (parte da Baía dos Pinheiros e Canal do Varadouro). 
Portanto, a pesca artesanal e a maricultura são tratadas pela equipe do ICMBio como 
alternativas econômicas das comunidades, e não como ameaças.  

A pesca com arrasto é feita principalmente pelas comunidades de Barra do Superagui, Vila 
das Peças e Barra do Ararapira. As redes são arrastadas pela popa ou lateral da embarcação, 
podendo ter uma ou duas redes. 

Nas baías dos Pinheiros e das Laranjeiras e início do Canal do Varadouro é feita a pesca do 
camarão-branco. Os pescadores das comunidades do PNS e entorno que praticam este tipo 
de pesca não costumam se afastar de onde habitam para desempenhar suas atividades. No 
Ariri e Barra do Ararapira a pesca do camarão-branco é pouco representativa. O petrecho 



 

 

mais utilizado para a pesca do camarão-branco é o gerival5, mas há outras técnicas utilizadas, 
como a tarrafa.  

 

  

Figura 29: Desenho esquemático de redes de arrasto de camarão simples (a), dupla (b) e 
imagens de embarcações em frente à Barra do Superagui. 

Entre os peixes mais pescados na região estão o cação (Classe Chondrichthyes), pescada 
membeca Macrodon ancylodon, sororoca (Família Carangidae), tainhas Mugil liza e Mugil 
platanus, robalos Centropomus parallelus e Centropomus undecimalis, corvina Micropogonias 
furnieri e linguado Paralichthys patagonicus.  

Os peixes são pescados em todas as comunidades do PNS e entorno. Estes são destinados 
primeiramente à alimentação das famílias, com a venda apenas do excedente ou exceções 
de espécies de elevado valor comercial, a exemplo do linguado. Nas comunidades menores, 
como Colônia do Superagui, Barbados, Canudal, Vila Fátima, Abacateiro, Guapicum, 
Varadouro e Tibicanga, a pesca de peixes é quase que exclusiva para a subsistência dos 
moradores. 

As técnicas mais utilizadas para a pesca de peixes nas comunidades são as redes de fundeio 
e caceio, o espinhel, a tarrafa e a vara. Ressalta-se que, durante o arrasto para pesca do 
camarão, também se obtém peixes. 

Outras atividades vinculadas à pesca são a maricultura e o extrativismo no manguezal. 
Aproximadamente 10% da área do PNS é formada por manguezais. O extrativismo no 
manguezal envolve duas atividades: cata do caranguejo e extração da ostra. 

Assim como as demais atividades pesqueiras, a cata do caranguejo é feita por comunidades 
que possuem maior facilidade de acesso aos animais, neste caso, proximidade ao manguezal. 
A atividade é sazonal.  

O extrativismo do caranguejo também é realizado com o uso de petrechos (lacinhos), técnica 
proibida, que não é consenso nem entre os próprios catadores. Um problema crítico na 
questão do caranguejo é o transporte inadequado, que ocasiona grandes perdas. 

A maricultura é praticada em Barbados, Ariri, Vila Fátima e Tibicanga. Nestas comunidades a 
atividade é a produção de ostra nativa Crassostrea brasiliana. Em outras comunidades o 
cultivo de ostra é realizado sem a utilização de equipamentos, as ostras são retiradas do 
manguezal e “plantadas” no lodo. Não foi identificada a criação de ostras exóticas.  

 

5 Aparelho de pesca empregado, por pescadores artesanais, em águas estuarinas onde há forte 
correnteza de marés (ICMBio, 2014). 



 

 

Nas comunidades onde há maricultura, as ostras são extraídas do manguezal e inseridas em 
gaiolas de criação. O cultivo é mantido até o momento da retirada da ostra em seu tamanho 
de comercialização. O cultivo de ostra é eficiente somente nas localidades que permitem o 
crescimento da produção, uma vez que este molusco é altamente sensível às condições da 
natureza. 

A renda gerada pela maricultura costuma ser complementar à renda principal da família, ainda 
que muitas vezes os cultivos sejam para consumo próprio. No entanto, em Vila Fátima a venda 
da ostra é a principal fonte de renda da comunidade. 

As ostras são vendidas para atravessadores locais, de Paranaguá e de Cananeia, para 
turistas ou para restaurantes locais. Quando vendidas para os atravessadores, a 
comercialização é feita em quantidades maiores, em caixas. Já para os turistas, que compram 
na própria comunidade, a venda é feita por dúzias. 

Os pescados, incluindo o camarão, peixes e caranguejo são vendidos diretamente para 
comércios em Paranaguá, ou para atravessadores que passam pelas comunidades 
comprando as pequenas quantidades e também vendendo em Paranaguá ou Cananeia. 
Ocasionalmente, durante o verão os pescados são comercializados diretamente com turistas 
que circulam na região. Também durante o verão, principalmente na Barra do Ararapira e 
Bertioga, há venda de camarão vivo para iscas de pesca esportiva diretamente para os 
turistas. 

 

5.4.2 Agropecuária 

A agricultura, em 2012, era realizada em hortas, feita muitas vezes ao lado e atrás das casas, 
presente na maioria das comunidades da região do PNS. Com o perfil de subsistência, os 
produtos cultivados são destinados exclusivamente para o consumo da família. A frequência 
de hortas nas comunidades do PNS e do seu entorno é alta; são plantadas frutas, verduras, 
temperos e pequenas quantidades de mandioca e milho. 

Entretanto a escala da atividade agrícola vem decaíndo ao longo do tempo. Estudos 
realizados por Vivekananda (2001) demonstram que a atividade agrícola na região do PNS 
decaiu cerca de 15 anos antes de sua criação. Marchioro (2000 apud Vivekananda, 2001) 
caracterizou essa área como de baixo potencial agrícola e relacionou os agentes de mudança 
da agricultura tradicional e de subsistência no litoral paranaense a três fatores: dinâmica 
demográfica, dinâmica de mercado e políticas públicas. 

Segundo Vivekananda (2001) antigamente, 76,3% das famílias utilizavam a terra, sendo que 
o menor índice encontrado foi na Ilha das Peças (69,2%). O tipo de aproveitamento do solo 
mais comum era a agricultura de subsistência. Como criação de animais foram citados 
galinhas e porcos. Já na época de sua pesquisa, em 2001, o índice de aproveitamento da 
terra era de 27,6%, ou seja, ocorreu uma queda de 48,7%. Verifica-se que 52,6% dos 
moradores que faziam aproveitamento da terra, em 2001 já não o faziam mais, enquanto que 
apenas 19,7% dos moradores que não utilizavam a terra passaram a fazê-lo, porém, sempre 
próximo às suas casas, com exceção dos ex-moradores do Rio dos Patos. Foi possível 
detectar por meio de fotointerpretação de imagens dos anos de 1952, 1980 e 1996, que, entre 
os anos de 1952 e 1980, houve uma redução de 51,44% das áreas de uso para agricultura 
de subsistência. De 1980 a 1996, essa redução foi de 36%, sendo que de 1952 a 1996 a 
redução total foi de 68,92%. Isso confirma que a agricultura de subsistência declinou antes da 
criação do Parque Nacional do Superagui, em 1989. 

 

5.4.3 Extrativismo Vegetal e Caça 

A extração vegetal é comum, estando presente em 19 comunidades da região do PNS. Entre 
os materiais retirados da mata estão os cipós, plantas e madeiras diversas. 

A extração da madeira é a mais representativa. Os usos mais comuns estão vinculados à 
pesca, fabricação de utensílios, instrumentos musicais, artesanato e na construção de cercas 



 

 

e reformas das casas. Os pescadores constroem artefatos para a pesca, remos e canoas. Na 
fabricação de utensílios é comum o uso da madeira para cabos de ferramentas.  

Madeiras lenhosas e madeiras caídas são utilizadas como lenha. 

Entre outros usos menos comuns, praticados apenas em algumas comunidades, estão a 
extração de plantas medicinais, frutos e cipós. Um exemplo é o indaiá, fruto da palmeira-indaiá 
Attalea dubia, que, algumas comunidades, é agregado à mandioca para dar mais sabor ao 
beiju. Os cipós são utilizados na confecção de artesanatos, produzidos apenas em algumas 
comunidades, como Barra do Superagui e Vila das Peças. 

Ocorre ainda a extração da Cataia, que é uma atividade exclusiva da Barra do Ararapira. 
Nesta comunidade, está presente a Associação de Mulheres Produtoras de Cataia (AMPC)  
que, organizam a extração, fazem subprodutos e comercializam. Outras comunidades, como 
o Ariri, fazem a extração da Cataia, porém de forma independente por algumas pessoas, em 
menor intensidade e pouca comercialização da folha e da bebida. 

A caça de animais silvestres para alimentação é uma prática comum, mas não é tratada 
abertamente pela população do PNS e entorno. Entrevistados de Vila das Peças e Varadouro 
comentaram sobre a prática. Segundo eles, muitas pessoas caçam, no entanto, segundo eles, 
ela é feita somente em situações de necessidade. Os entrevistados comentaram que as 
pessoas caçam somente quando não têm outras formas de obter alimentos, referenciando-se 
às semanas que a pesca não rende quantidades suficientes de peixes para alimentar as 
famílias. 

 

5.4.4 Atividades Portuárias e Hidrovias 

A atividade portuária é a principal atividade econômica da região do PNS em termos de 
movimentação de recursos financeiros, geração de emprego e renda. Na Grande Baía de 
Paranaguá existem dois portos, o Porto de Paranaguá e o de Antonina. O Porto de Paranaguá 
é de responsabilidade da autarquia vinculada à Secretaria de Transportes do estado do 
Paraná, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA). 

Esta atividade possui potencial de dano ao meio ambiente. Os atuais impactos ambientais 
causados pela atividade portuária são mitigados por intermédio de programas de 
monitoramento e controle ambiental exercido pela APPA. Contudo, sempre existe o risco de 
situações emergenciais. 

Entre os projetos de expansão do Porto de Paranaguá está contemplada a criação de novos 
berços - locais de atracação de navios - no cais público, no cais de contêineres, ampliação do 
cais de granéis líquidos e criação de um terminal de turismo, além do aumento da área do 
retroporto. A ampliação causará impactos, como a necessidade de remanejamento de 
famílias, aumento do tráfego de caminhões e ocupação de Área de Preservação Permanente, 
por exemplo. A ampliação do porto significa em um aumento de toda atividade portuária, 
resultando no aumento da amplitude e quantidade de impactos positivos e negativos. 

Um dos projetos em desenvolvimento é a dragagem de manutenção do canal de acesso aos 
Portos de Paranaguá e Antonina, também conhecido por Canal da Galheta (Figura 30). A 
dragagem visa facilitar o acesso de navios comerciais aos portos do Paraná através da 
remoção de sedimentos assoreados no canal já existente. As dragagens são realizadas em 
períodos cíclicos e podem ocasionar a redução das comunidades bentônicas, que, por 
consequência, afetam os estoques pesqueiros, e alteram os movimentos dos bancos de areia, 
aumentando possibilidade de erosão em determinados locais. Além disto, há perturbação 
sonora com incômodo para os botos e fuga de peixes. Existe uma área externa tradicional de 
despejo, situada a aproximadamente seis quilômetros a sudeste do Banco dos Ciganos, 
localizada entre a Ilha do Mel e as ilhas das Peças e do Superagui.  



 

 

 

Figura 30: Acesso marítimo aos Portos de Paranaguá e Antonina. 

Fonte: PA/APPA, 2011. 

O processo de ampliação do Porto de Paranaguá resulta em um maior fluxo de navios na 
região e poderá aumentar sobremaneira a quantidade de lixo que acaba depositando-se nas 
praias das ilhas do Superagui e das Peças. Há também maior probabilidade da ocorrência de 
vazamentos que possam afetar o ambiente marinho, consequentemente, interferindo na 
produção pesqueira local. 

Destaca-se ainda a previsão de instalação do empreendimento Porto Pontal, no Município de 
Pontal do Paraná (Latitude 25º 32`S Longitude 48º 22`W) – margem esquerda da Baia de 
Paranaguá, a partir da entrada do Canal da Galheta, na Ponta do Poço. Refere-se às 
atividades portuárias e movimentação de carga geral, container, sacarias e cargas a granel, 
na modalidade de uso privativo misto. Com profundidades naturais que variam entre 20 e 24 
metros, assinaladas nas cartas náuticas da região, permitirá operações regulares a navios de 
grande porte. O Grupo JCR já obteve a licença prévia para a construção do porto, mas ainda 
aguarda a liberação da estrada que ligará a estrutura portuária à BR-277, passando pela 
rodovia estadual PR-412. 

Embora não existam medições de correntes na região da Ilha do Superagüi, acredita-se que 
a corrente de deriva seja predominantemente direcionada de sul para norte devido às 
observações das feições morfológicas (Martins, 2007 e Czajkowski, 2004 apud Ferrari, 2009). 
Como os portos acima citados estão localizados ao sul do parque, o vazamento de óleo ou 
de outros produtos tóxicos que ocorram na área dos portos poderá afetar a região do PNS.  

Outro potencial perigo na região, em função da presença de grandes navios cargueiros, é a 
água de lastro, coletada em portos e estuários de forma inversamente proporcional à 
quantidade de carga, ou seja: quanto menos carga, mais água de lastro. Assim, ao ser 
descarregado, o navio enche seus porões com a água do litoral onde se encontra e, ao serem 
estocadas novas mercadorias, esta água é despejada (Araguaia, 2014).  

Estudos realizados mundiamente demonstram que muitas espécies de bactérias, plantas e 
animais podem sobreviver na água de lastro e nos sedimentos transportados pelos navios, 
mesmo após longas viagens. A posterior descarga desta água de lastro e sedimentos nas 
águas dos portos pode permitir o estabelecimento de organismos aquáticos nocivos e agentes 
patogênicos, que podem representar ameaça à vida humana, ao meio ambiente e ao equilíbrio 
de ecossistemas (ANVISA, 2003). Além disto, estas águas podem conter ainda materiais 
tóxicos (Araguaia op. cit.). Em função das correntes marinhas estes contaminantes podem 
chegar até a região do PNS provocando a morte de espécies nativas ou mesmo doenças na 
população local. 

Ferrari (2009) realizou um estudo na Praia Deserta da Ilha do Superagui e identificou que a 
maior parte dos resíduos sólidos que tiveram sua fonte identificada era de fonte marinha 
(pesca e navegação mercantil). A partir dos resultados obtidos a autora concluiu que a 
proximidade do Porto de Paranaguá, bem como as atividades pesqueiras presentes na região, 
tanto artesanal como industrial, uma vez que embarcações de outros estados como Santa 



 

 

Catarina e São Paulo utilizam o litoral do Paraná, apresentam-se como os principais fatores 
responsáveis pela presença de lixo na Praia Deserta. 

Em relação às demais vias de circulação náutica, cabe destacar as que possuem linhas diárias 
de transporte de passageiros como: Paranaguá-Guaraqueçaba, Paranaguá-Vila das Peças e 
Paranaguá-Barra do Superagui. Outras vias se referem principalmente aos deslocamentos de 
baixa escala entre comunidades, incluindo a passagem pelo Canal artificial do Varadouro 
(Figura 31). 

 

Figura 31: Vias de circulação náutica na região do PNS. 

Fonte: Fonseca, A, 2013. 

 

5.4.5 Outros empreendimentos  

O PNS está localizado entre a bacia de Santos, com exploração de petróleo do pré-sal e o 
projeto Pontal do Pré-sal, que, segundo ACE e Envex (2014), pretende através da articulação 
dos setores público e privado atrair empreendimentos ligados ao fornecimento de bens e 
serviços para a Petrobrás. O projeto abrangerá as cidades de Pontal do Paraná, 
Guaraqueçaba, Paranaguá e Antonina para produzir infraestrutura para a produção desse 
petróleo. 

Apesar dos estudos para a implantação dos terminais marítimos não considerarem o PNS em 
sua área de Influência, nem mesmo indireta, o conjunto de empreendimentos previstos no 
projeto tem possibilidade de promover um maior fluxo de navios na região. Desta forma, a 
probabilidade de ocorrência de impactos negativos como lixo, vazamentos, contaminação por 
água de lastro etc. sobre o PNS aumenta, conforme já discutido no item anterior. 

Ainda, segundo Mineral (2014), os municípios que poderiam ser afetados por um possível 
vazamento de óleo (impacto potencial) oriundo da atividade de produção e escoamento de 
Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos são: Cananéia, no estado de São 
Paulo; Guaraqueçaba, Paranaguá, Matinhos e Guaratuba no estado do Paraná e Itapoá e 
São Francisco do Sul em Santa Catarina. Além do impacto na pesca artesanal (Figura 32) o 
possível vazamento ocasionaria impacto também nas atividades turísticas destas regiões. 

 



 

 

 

Figura 32: Área de estudo para o Relatório de Impacto Ambiental da atividade de produção 
e escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos.  

Fonte: adaptado de Mineral (2014) 

 

5.4.6 Linhas de Transmissão 

Existem dois cabos subaquáticos mais antigos entre a Ilha do Mel e a Ilha das Peças e entre 
a Ilha das Peças e a Ilha do Superagui, que atendem às demandas das comunidades de Vila 
das Peças e da Barra do Superagui. Essa rede foi ampliada e novos trechos de cabos 
subaquáticos foram instalados entre Poruquara e Tibicanga, e desta comunidade à  
Guapicum, além da ligação entre Bertioga e Barra do Superagui (Figura 33). 

Os cabos subaquáticos são complementados pelos cabos subterrâneos, como as ligações 
entre Bertioga e Tibicanga e entre Tibicanga e Guapicum. Além desses, a antiga ligação por 
rede aérea entre Vila das Peças e Barra do Superagui foi substituída por cabo subterrâneo 
em função da dificuldade de acesso e manutenção em razão dos temporais. 

Nas comunidades da Barra do Superagui, Vila das Peças, Bertioga, Tibicanga e Guapicum 
existem redes aéreas para fornecimento de energia elétrica às moradias. 

Os impactos ambientais da implantação de energia elétrica decorrem principalmente do 
aumento da pressão da especulação imobiliária nas comunidades beneficiadas, independente 
de localização dentro ou fora do Parque Nacional do Superagui.  



 

 

 

Figura 33: Indicação das linhas de transmissão na região do PNS. 

Fonte: COPEL (Adaptado) 

 

5.5 Alternativas de Desenvolvimento Econômico Sustentável 

5.5.3 Programa para a conservação do Mico-leão-da-cara-preta Leontopithecus caissara 

O Programa para a Conservação do Mico-leão-da-cara-preta foi criado e é desenvolvido pelo 
Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), organização não governamental, com início das 
atividades em 1996. Teve suas ações intensificadas em 2005 com o recebimento do apoio do 
Ibama e da organização não governamental internacional Conservation Breeding Specialist 
Group (CBSG), através de sua comissão Species Survivel Commision. (IPÊ, 2012b apud 
Sampaio e Silva, 2013b). 

Este programa busca a conservação do Leontopithecus caissara, espécie ainda pouco 
conhecida, considerada criticamente ameaçada de extinção. As ações do IPÊ tiveram início 
no Parque Nacional do Superagui, na Ilha do Superagui, e posteriormente se estenderam para 
o continente, abrangendo partes continentais dos municípios de Guaraqueçaba e Cananeia, 
mas atualmente a pesquisa está concentrada em Cananeia, notadamente em Ariri. (IPÊ, 
2012b apud Sampaio e Silva, 2013b). 

O IPÊ tornou o mico-leão-da-cara-preta uma forma de conscientização para a preservação do 
meio ambiente. Com isto, o programa que realizava apenas pesquisas, passou a implantar 
um programa de manejo integrado e adaptativo, buscando manter a qualidade e quantidade 
de habitat para a fauna, utilizando ações de educação socioambiental aliado ao 
desenvolvimento de práticas econômicas sustentáveis. 

A atuação do Ipê deixou de ocorrer na região, entretanto outras instituições que atuam no 
litoral paranaense estão buscando retomar as atividades.  



 

 

5.5.5 Projeto Modelo para Ecoturismo com Base em Sistema Cooperativo no Litoral Norte do 
Estado do Paraná (COOPERGUARA) 

O Projeto foi implantado em 2006, com apoio da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem 
e Educação Ambiental (SPVS), organização da sociedade civil de interesse público, abrange 
a região norte do litoral do Paraná, municípios de Antonina, Morretes e Guaraqueçaba (SPVS, 
2012b apud Sampaio e Silva, 2013b). Este projeto tem por finalidade o fortalecimento do 
ecoturismo por cooperativas, focando no turismo de baixo impacto ambiental, capacitação e 
integração do capital humano e social. 

São três principais ações: (I) Diagnóstico da infraestrutura e serviços voltados ao ecoturismo 
e identificação de atores locais com potencialidade para integrarem a cooperativa; (II) 
Formação da cooperativa de ecoturismo, incluindo esforços de capacitação aos atores 
envolvidos e identificação e formatação de roteiros; e, (III) Incubagem da cooperativa. (SPVS, 
2012b apud Sampaio e Silva, 2013b). 

A partir do ano de 2008, começaram as primeiras atividades da Cooperguará. A cooperativa 
é dividida em quatro núcleos, devido à grande extensão territorial do município, que são: 
núcleo Sede, localizado no centro de Guaraqueçaba; Núcleo Ilha das Peças; Núcleo 
Superagüi; Núcleo Interior da APA, localizado em Tagaçaba e núcleo do município de 
Antonina. Esses núcleos, apesar de fazerem parte da mesma região, apresentam 
características distintas, influenciadas por fatores físicos e climáticos (Silveira-Junior e 

Botelho, 2011). 

Segundo Silveira-Junior e Botelho (op.cit.): 

“o turismo de base comunitária, protagonizado pelos caiçaras a partir da criação de uma 
cooperativa, tem possibilitado a perspectiva de inclusão social. Tal iniciativa, liderada e 
apoiada pela ONG SPVS, tem contribuído para a organização social local, bem como para a 
capacitação e fomento do turismo. Como consequência, a economia caiçara diversifica-se, 
sendo uma alternativa às outras atividades econômicas que já sofriam com as restrições de 
uso dos recursos naturais, impostas pelos órgãos públicos. Tal fato permite que os caiçaras 
permaneçam em seus territórios, não sendo necessário buscar subsistência em outros 
municípios, como ocorreu em passado recente. A iniciativa possui outro aspecto importante, 
segundo as premissas do turismo de base comunitária: a valorização da cultura local e a 
proteção dos recursos naturais. Os caiçaras reconhecem a especificidade de sua cultura e a 
importância da proteção dos recursos naturais como estratégias fundamentais que garantem 
a atratividade do local e, portanto, os benefícios sociais e econômicos gerados pela atividade. 
Assim, o turismo promovido pela Cooperguará-ecotur está alinhado com a proposta do 
turismo de base comunitária.” 

Segundo Albach et al (2013), o Núcleo Superagui perdeu força tendo menos da metade dos 
cooperados que iniciaram o trabalho. Isso mostra que a Cooperativa não teve forças para 
existir sem o acompanhamento direto da SPVS. Na visão de alguns comunitários ficou uma 
cooperativa “da SPVS” e eles não se sentiram parte, o que mostra dificuldade de 
associativismo e cooperação, que seriam interessantes para o desenvolvimento do turismo 
de base comunitária por toda a região. 

 

5.5.7 Promoção da Meliponicultura 

Projeto apoiado pela SPVS desde 2002, realizado na APA de Guaraqueçaba, ministra cursos 
para funcionários da instituição e produtores da região para melhorias na produtividade do 
mel e incentivo da utilização de abelhas nativas como a jataí, que garantem a polinização de 
espécies florestais, ao invés de espécies exóticas (SPVS, 2012 apud Sampaio e Silva, 2013b). 

Este projeto incentiva a produção de mel de forma racional sem agressão ao meio ambiente. 
A meliponicultura além de ser realizada no interior das áreas da SPVS foi ampliada para outras 
áreas da APA de Guaraqueçaba. 

Atualmente, os produtores de mel beneficiados pelo projeto criaram a Associação de 
Criadores de Abelhas Nativas da APA (ACRIAPA), com 22 associados. A integração de novos 
associados pode ser um facilitador para quem busca produzir mel na região do PNS. 



 

 

5.5.8 Programa de Desenvolvimento Sustentável da APA de Guaraqueçaba 

Programa realizado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), na modalidade extensão 
universitária, em comunidades pertencentes à APA de Guaraqueçaba em parceria com as 
Associações dos Pequenos Produtores Rurais de Batuva, localizado na parte norte do 
município de Guaraqueçaba, e dos Maricultores de Ilha Rasa, coloca em prática conceitos de 
desenvolvimento sustentável através de atividades de preservação, desenvolvendo sistemas 
de produção e comercialização através das associações. O programa é desenvolvido com 
diversos apoios de instituições de incentivo a pesquisa, governamentais federais, estaduais, 
municipais e internacionais (EXTGUARA, 2012 apud Sampaio e Silva, 2013b). 

Os projetos desenvolvidos dentro deste programa são: 

Projeto Agroindústria 

Este projeto objetivou aumentar a renda dos agricultores, auxiliando o ganho que as famílias 
têm com a produção de bananas. Os produtos eram elaborados de acordo com a matéria-
prima disponível, com uma tecnologia acessível ao agricultor. 

Projeto Transição Agroecológica 

Projeto contou com ações de desenvolvimento de processos agroecológicos entre 
agricultores familiares nos municípios de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba. Este trabalho 
visou um auxilio aos agricultores como forma de renda extra para diminuir os índices de 
pobrezas nessas comunidades. Os auxílios eram em forma de capacitação e assistência 
técnica através da gestão do conhecimento e sistematização de métodos e experiências 
agroecológicas. 

Projeto Ostreicultura e Meio Ambiente 

Projeto implantado na Ilha Rasa, com o intuito de melhorar as condições de vida dos 
comunitários e preservar o meio ambiente, os estudos buscaram técnicas sustentáveis para 
a criação de ostras nativas. 

Projeto Agrossilvicultura 

Visou à implantação de práticas de manejo nas propriedades agrícolas auxiliados por 
encontros de formação realizados junto à Associação de Pequenos Produtores. Esta proposta 
buscou diversificar e nortear a produção sustentável dentro da APA de Guaraqueçaba. As 
principais culturas agrícolas foram a banana em conjunto com a palmeira juçara. 

Projeto Complementar Alfabetização, Educação Ambiental e Educação em Saúde 

As atividades deste projeto foram as seguintes: alfabetização de jovens e adultos; capacitação 
de professores de classe multisseriada, em língua portuguesa, matemática, educação em 
saúde e educação ambiental; formação de artesões (EXTGUARA, 2012 apud Sampaio e 
Silva, 2013b). 

 

5.5.9 Outras Alternativas identificadas na região do PNS 

Artesanato: na Vila das Peças tem-se a Cooperativa de Artesãos.  

Cozinha Comunitária: A construção das cozinhas comunitárias foi uma iniciativa do Estado 
do Paraná para promover novas alternativas de geração de renda. Em algumas comunidades, 
técnicos do Estado (EMATER e PROVOPAR) ministraram alguns cursos de capacitação em 
gastronomia e artesanato para as mulheres da comunidade. Na Vila das Peças a cozinha 
comunitária é a base econômica de 14 mulheres da comunidade. Há cozinhas comunitárias 
também em Barbados e Tibicanga, no entanto, não estão em funcionamento. 

Cataia: na Barra do Ararapira tem-se uma Associação de Mulheres que trabalha com a Cataia 
e estão recebendo apoio e orientação do Serviço Florestal Brasileiro, da Universidade Federal 
do Paraná e do ICMBio no manejo da espécie e comercialização dos produtos. 

O item 5.6 descreve o trabalho das associações/cooperativa acima citadas. 



 

 

Turismo: considerado como importante fonte complementar de renda para os comunitários, 
uma vez que vários já atendem aos turistas, fornecendo serviços de hospedagem, 
alimentação, guias, entre outros.  

 

5.6 Envolvimento dos Grupos Sociais com o PNS  

As organizações identificadas na região de estudo foram Associação de Moradores, 
Associação de Mulheres e Clube de Mães e o Movimento dos Pescadores e Pescadoras do 
Litoral do Paraná (MOPEAR), que foi criado com a finalidade de articular os pescadores 
artesanais na defesa dos seus direitos e no reconhecimento social do seu modo de vida 
tradicional e possuem representantes em nove comunidades. A organização social e a 
participação dos residentes nessas organizações é um fator relevante na adoção e discussão 
de estratégias coletivas. Em 14 (70%) comunidades há Associação Comunitária de 
Moradores, destas três estão no interior do PNS e 11 no seu entorno.  

As Associações de Moradores têm como um dos objetivos representar juridicamente a 
comunidade para defender o direito à posse da terra, tanto no interior do PNS como no seu 
entorno, frente à especulação imobiliária. As Associações de Moradores da Vila das Peças, 
da Barra do Superagui, Guapicum e Bertioga, segundo relato dos moradores, criaram e 
legitimaram um estatuto de terras com regras próprias acordadas que regularizam a 
propriedade da área ocupada por cada unidade familiar, inibe sua venda e também, em 
conjunto com os órgãos fiscalizadores, interditam construções irregulares, sobretudo das 
segundas moradias de nativos e a venda de casas de nativos para turistas. 

Marujá apresenta a Associação de Moradores do Marujá (AMOMAR), fundada em 1998. A 
AMOMAR coordena a Comissão de Turismo e arrecada recursos por barracas e pessoas 
hospedadas na comunidade. O recurso é revertido em projetos comunitários. 

A Associação de Mulheres está presente em apenas seis (30%) comunidades. Elas foram 
organizadas principalmente para atenderem a demanda em gastronomia e artesanato nas 
comunidades turísticas. Nas reuniões realizadas pela equipe responsável pelo diagnóstico 
socioeconômico os aspectos abordados relacionaram-se, majoritariamente, com a melhora 
na estrutura das cozinhas comunitárias, especialmente em Barbados e Tibicanga.  

Na comunidade da Barra do Ararapira está presente Associação de Mulheres Produtoras de 
Cataia (AMPC), que em outubro de 2012 era composta por 11 mulheres. A formalização da 
AMPC aconteceu em junho de 2012, com o apoio do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e do 
ICMBio. O material coletado é submetido à secagem e após a infusão em aguardente, dá 
origem à bebida chamada de uísque caiçara. A estruturação da atividade das coletoras previa 
ainda oficinas comunitárias que auxiliem na melhoria do processo de produção da bebida, em 
todas as fases (coleta das folhas, pesagem, secagem, produção), e na segurança das 
mulheres durante o trabalho na floresta, entre outras ações de apoio. Todo esse manejo foi 
objeto pesquisa e monitoramento do SFB, da UFPR e do ICMBio, mas esse trabalho foi 
interrompido. É interessante ressaltar que, apesar da árvore estar dispersa na região, é a 
cataia dessa localidade que é famosa por suas propriedades.



 

 

6. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES ABIÓTICOS E BIÓTICOS DO PARQUE NACIONAL DO 
SUPERAGUI 

6.1 Clima 

A região litorânea apresenta, segundo a classificação de Köppen, dois tipos climáticos: Cfa e 
Cfb, sendo que no Parque Nacional do Superagui tem-se o primeiro tipo: Cfa (Figura 34): 
Clima subtropical, temperatura média no mês mais frio inferior a 18ºC (mesotérmico) e 
temperatura média no mês mais quente acima de 22ºC, com verões quentes, geadas pouco 
frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem 
estação seca definida (IAPAR, 2012a). 

 

Figura 34: Mapa com classificação climática, segundo Köppen, no estado do Paraná, 
indicando a localização do PNS. 

Fonte: adaptado de IAPAR, 2012b.  

 

6.1.1 Temperatura 

Segundo dados do IAPAR (2012c), a temperatura média anual na região onde está inserido 
o Parque Nacional do Superagui está entre 20º e 21ºC (Figura 35); os meses mais quentes 
são dezembro, janeiro e fevereiro com média entre 26º a 28 ºC; os meses mais frios são junho, 
julho e agosto com temperatura média de 16º a 17ºC (Figura 36). 
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Figura 35: Mapa com temperatura média anual no Estado do Paraná, indicando a localização 
do PNS. 

Fonte: adaptado de IAPAR, 2012c. 

 

  

Trimestre mais quente Trimestre mais frio 

Figura 36: Mapas com temperaturas médias para os trimestres mais frios e mais quentes no 
Paraná.  

Fonte: IAPAR, 2012d e IAPAR, 2012e. 

 

6.1.2 Pluviosidade/Precipitação 

Dados do IAPAR (2012f) indicam uma média de precipitação para a região do PNS entre 
2.000 e 3.500 mm/ano (Figura 37), com um coeficiente de variação anual entre 15 a 20% 
(IAPAR, 2012f). Os meses de maior pluviosidade são dezembro, janeiro e fevereiro (800 a 
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900 mm), decrescendo nos meses seguintes até os meses de junho, julho e agosto, época 
em que são observados os menores índices pluviométricos na região, entre 250 a 350 mm 
(Figura 38). Existe uma grande variação na precipitação anual que depende principalmente 
da intensidade de chuvas durante a estação chuvosa, quando há maior variabilidade das 
médias mensais. As chuvas são do tipo ciclônico, orográfico e de conversão. 

 

Figura 37: Mapa da precipitação média anual para o Estado do Paraná, indicando a 
localização do Parque Nacional do Superagui. 

Fonte: adaptado de IAPAR, 2012g. 

 

 

 

 

Trimestre mais chuvoso. Trimestre mais seco. 

Figura 38: Mapas com a precipitação nos trimestres mais chuvosos e mais secos no estado 
do Paraná. 

Fonte: IAPAR (2012h, 2012i).  
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6.1.3 Umidade Relativa 

Segundo IAPAR (2012j) a umidade relativa anual na região em que está inserido o PNS 
encontra-se entre 80 a 85%. (Figura 39) 

 

Figura 39: Mapa com a umidade relativa anual para o estado do Paraná, indicando a 
localização do Parque Nacional do Superagui. 

Fonte: adaptado de IAPAR, op. cit. 

 

6.1.4 Ventos 

Segundo Müller (2011),  

“o regime de ventos é controlado pelo centro de ação anticiclônico ou “centro de alta”, 
originando o Anticiclone do Atlântico, responsável pela origem da massa tropical marítima, e 
o Anticiclone Migratório Polar, responsável pela origem da Massa Polar. Entre essas duas 
massas de ar existe sempre uma zona de depressão, que se constitui numa descontinuidade 
variável para a qual convergem os ventos das duas massas de ar. Nessas descontinuidades, 
os ventos convergentes ou ciclônicos tornam o tempo instável e geralmente chuvoso, 

frequentemente acompanhado de tempestades”. 

Segundo Angulo (1993), as medições de ventos no litoral paranaense são escassas, sendo 
que a estação meteorológica localizada em Pontal do Sul, estação automática do Centro de 
Estudos do Mar, pelo fato de estar localizada na costa, fornece os dados mais aproximados 
ao que ocorre na orla litorânea. Esses dados revelam que os ventos predominantes provêm 
de leste e sul, com frequências para o período (setembro de 1982 a dezembro de 1986, exceto 
junho, julho e agosto de 1984) de 9,5% e 9,3%, respectivamente. Ao se analisar as 
frequências por faixa de velocidade, percebe-se que a dominância dos ventos provenientes 
de leste diminui rapidamente para ventos mais fortes. Os ventos com velocidades superiores 
a 6 m/s representam 16,0 % do total das medições. Destes, os provenientes do sul 
correspondem a 20,4 % e os do leste a 17,4 %. Os ventos com essas velocidades se 
concentram nas direções E-ENE (31,9%) e SSWS-SSE (43,6%) e quase não ocorrem nas 
direções provenientes do continente. A predominância dos ventos provenientes do SE-SSE 
aumenta quando se consideram as velocidades maiores de 8 m/s e 10 m/s. Nesse último 
caso, praticamente todas as medições correspondem às direções sul e sul-sudeste. 
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Analisando-se a sazonalidade da velocidade e frequência dos ventos nas direções 
predominantes, observa-se que os ventos com velocidades superiores a 6 m/s se concentram 
na primavera (37,4%) e no verão (31,6%). Quando se consideram os ventos mais fortes, com 
velocidades superiores a 12 m/s, a concentração é maior, alcançando 72,7% na primavera e 
22,7% no verão (Angulo et al. s/d). O sistema de brisa na região também é bastante relevante, 
sendo detectadas amplitudes de até 2 m/s nos meses de novembro a março (Camargo & 
Marone, 1996 apud Müller, 2010; Angulo et al. s/d). 

 

6.1.5 Médias Históricas 

O IAPAR possui 22 estações meteorológicas distribuídas em todo Paraná, sendo que na 
região do Litoral existem três, localizadas nos municípios de Guaraqueçaba, Antonina e 
Morretes. A estação mais próxima ao PNS é a Estação de Guaraqueçaba, cujos dados são 
apresentados no Quadro 8. 

 



 

 

Quadro 8: Médias históricas da estação meteorológica do IAPAR, situada em Guaraqueçaba, no período de 1978 a 2011. 

EST.: Guaraqueçaba / CÓD.: 02548039 / LAT.: 25o16´S / LONG.: 48o32´W / ALT.: 40m PERÍODO: 1978 - 2011 

 TEMPERATURA DO AR (oC) U.REL VENTO PRECIPITAÇÃO (mm) EVAPORAÇÃO INSOLAÇÃO 

MÊS média 
média 
máxima 

média 
mínima 

máxima 
absol. 

ano 
mínima 
absol. 

ano 
média 
(%) 

direção 
pred. 

veloc. 
(m/s) 

total 
máxima 
24h 

ano 
dias de 
chuva 

total (mm) total (horas) 

JAN 24,7  30,1  21,1  40,2  84 13,3  78 84  - - 407,7  215,3  98 22  53,1  138,7  

FEV 24,9  30,3  21,3  40,2  84 15,0  91 85  - - 341,1  168,0  2010 19  46,5  136,9  

MAR 24,0  29,1  20,6  39,0  2007 9,8  87 86  - - 304,0  158,4  81 20  43,6  141,5  

ABR 22,1  27,2  18,7  37,8  2005 6,2  99 86  - - 167,9  128,9  90 16  37,6  136,9  

MAI 19,0  24,6  15,5  34,4  2000 1,6  90 87  - - 122,1  92,8  88 16  35,2  142,4  

JUN 17,1  23,1  13,5  34,0  2000 0,4  78 88  - - 100,8  81,6  98 14  32,9  132,2  

JUL 16,6  22,3  13,1  34,0  87 0,2  2000 88  - - 122,1  110,8  2010 16  33,1  128,3  

AGO 17,3  23,0  13,8  37,4  93 1,2  84 87  - - 87,5  123,4  2011 14  37,1  125,5  

SET 18,3  23,0  15,1  39,6  97 3,0  2002 87  - - 157,9  109,6  93 18  35,4  90,1  

OUT 
20,5  25,2  17,2  40,0  91 8,0  81 85  

- - 
173,8  81,2  80 19  42,4  99,2  

NOV 
22,3  27,4  18,6  40,4  2009 9,0  2006 82  

- - 
193,0  89,2  78 17  52,4  129,1  

DEZ 
23,9  29,1  20,0  38,8  97 13,4  vrs 82  

- - 
268,1  143,0  95 19  57,2  137,3  

ANO 20,9 26,2 17,4     85,6 - - 2446   210 507 1538 

Fonte: IAPAR, 2012k 

 



 

 

6.1.6 Marés 

A região da baia de Paranaguá caracteriza-se por apresentar um regime de marés do tipo 
semidiurno misto. Semidiurno por haver duas marés altas diárias ocorrendo em um espaço 
de tempo de aproximadamente 12 horas e meia; misto por haver uma diferença considerável 
na altura das duas marés diárias. A amplitude, desnível máximo registrado entre o máximo e 
o mínimo das marés de sizígia para as marés regionais, é do tipo micro-maré, com cerca de 
1,5m por dia em períodos de sizígia6 (Miháli, 1986 e Angulo, 1993 apud Czajkowski, 2004 e 
Harari & Camargo 1994 apud Müller, 2010). 

Nos períodos de quadratura7 a variação típica é de 50 cm por dia. Entretanto, na baía de 
Paranaguá o regime de marés é bastante influenciado pela entrada de frentes frias episódicas, 
com ventos fortes provenientes do quadrante sul, atuando por mais de 20 horas, o que causa 
imprevisibilidade e elevada variação temporal dos desníveis de maré. Este fenômeno é 
conhecido por maré meteorológica (Czajkowski, 2004). 

 

6.2 Geologia 

O litoral brasileiro apresenta conjuntos paisagísticos bastante diversos, sendo muitos os 
fatores que atuam simultaneamente, resultando na grande heterogeneidade do complexo 
litorâneo (Silva, 1990 apud Schmidlin et al., 2005), onde as planícies costeiras, caracterizadas 
pela composição arenosa, com cordões litorâneos são uma de suas feições mais marcantes, 
e se estendem ao longo de toda a costa do litoral paranaense. Essas planícies formaram-se 
como consequência das oscilações do nível relativo do mar durante o Quaternário (MMA, 
2006), quando o mar apresentava níveis relativos mais altos que o atual (Angulo, 1992b). Esta 
planície é interrompida por sistemas estuarinos-lagunares, manguezais e pontões do 
embasamento Pré-cambriano. 

De acordo com Bigarella et al. (1959), a faixa litorânea formou-se devido a uma ingressão 
marinha inicial, em consequência do afundamento de uma parte do bloco continental, por 
falhamentos. Ao término destes processos geológicos, seguiu-se a retificação da linha de 
costa, caracterizada por sedimentação acelerada. Esta sedimentação continua sendo intensa 
atualmente, ameaçando de entulhamento total as baías e lagunas existentes. Os sedimentos 
litorâneos, em geral, não são consolidados, foram depositados diretamente sobre rochas do 
complexo cristalino brasileiro, como gnaisses e granitos intrusivos. A cobertura sedimentar 
cenozoica, que forma praticamente toda a planície costeira, é composta por sedimentos 
continentais e marinhos. Para Angulo (1992a), os sedimentos continentais podem ser 
subdivididos em: 

a) Sedimentos da Formação Alexandra, provenientes de fluxo gravitacional de detritos e 
de lama com idade do Mioceno Inferior ou Médio; 

b) Leques e cones aluviais que se originam nas porções onde o rio perde declividade, 
como na passagem da montanha para a planície, sendo característicos sedimentos 
de grande variedade granulométrica como cascalhos com seixos e matacões em 
matriz areno-argilosa; 

c) Depósitos de tálus formados pela queda de detritos; 
d) Colúvios associados a vertentes;  
e) Sedimentos fluviais com idades que vão desde o Plio-Pleistoceno até o Holoceno. 

Os sedimentos marinhos estão divididos em: 

a) Planície com cordões litorâneos paralelos a subparalelos dispostos em feixes, que se 
caracteriza, em sua maior parte, por sedimentos arenosos finos e muito finos, com 

 

6 Quando Lua e Sol estão em posição opostas (Lua Nova e Lua Cheia), o que provoca as preamares 
(maré alta) muito altas e baixa-marés muito baixas.  

7 Quando Lua e Sol estão em ângulo de reto (Lua Crescente e Lua Minguante), o que provoca 
preamares mais baixas e baixa-mares mais altas. 



 

 

estratificações cruzadas de baixo ângulo, cruzada tabular acanalada e estratificação 
truncada por ondas; 

b) Sedimentos estuarinos. 

Os sedimentos costeiros foram depositados em dois sistemas deposicionais: o de planície 
costeira com cordões litorâneos (strand-plain) e o estuarino. O sistema de planície 
(Holocênico) com cordões inclui principalmente sedimentos de face litorânea (shoreface), 
praia, depressões intercordões litorâneos, constituídas por áreas alagadas e vegetadas e 
dunas frontais, que formam cordões dunares de 20 a 80 m de largura com altura máxima de 
6 m (Angulo, 1992b), depositados durante as fases regressivas ocorridas após os máximos 
das transgressões Cananeia e Santos, no Pleistoceno Superior e Holoceno (Martin et al., 
1988; Lessa et al., 2000). No PNS essas dunas frontais atingem altura de 2 m (Angulo, 1992b). 
Angulo & Absher (1992) caracterizam os sedimentos na ilha do Superagui como holocênicos 
e pleistocênicos, os primeiros formando a parte mais recente da restinga e os segundos a 
porção plana interiorizada, portanto, mais antiga. 

Descrições da composição malacológica destes bancos foram realizadas por Bigarella (1946, 
1950), Angulo (1992b) e Angulo & Absher (1992) e datações de 14C destas conchas 
forneceram idades inferiores a 6000 anos antes do presente (A.P) (Bigarella, 1971; Bigarella 
e Becker, 1975; Martin et al., 1988; Angulo et al., 2002), o que permite correlacioná-los ao 
último ciclo transgressivo-regressivo do Holoceno. 

Próximo ao canal do Varadouro foi identificada uma área de sedimentos paleo-estuarinos 
contendo troncos e detritos vegetais. A datação de um fragmento de tronco forneceu idade 
além do alcance do 14C (> 40.000 anos A.P., CENA-121) o que permite atribuir os depósitos 
ao ciclo transgressivo-regressivo do último interglacial no Pleistoceno (Angulo et al., 2002; 
MMA, 2006). Esses sedimentos paleo-estuarinos estão amplamente distribuídos no litoral 
paranaense, ocorrem em áreas planas com altitude inferior a 7 m e não apresentam 
alinhamentos visíveis (Angulo, 1992 a; b). 

As praias do PNS seguem orientação geral do litoral paranaense, SSW-NNE (Angulo, 1992a) 
e situam-se na Ilha das Peças e Ilha do Superagui. A praia da Ilha das Peças, com menos de 
5 km de comprimento, apresenta areias finas de diâmetro médio de 0,157 mm, muito bem 
selecionadas, com assimetria positiva e curvas de distribuição leptocúrticas (Bigarella et al., 
1978; Mihály, 1997). Os mesmos autores analisaram a praia do extremo sul da Ilha do 
Superagui, encontrando também areias finas, porém um pouco mais grossas do que na Ilha 
das Peças (0,187 mm), com assimetria negativa e curvas de distribuição granulométrica e 
leptocúrticas (Angulo, 1992b). 

Morros isolados e colinas ocorrem na Ilha do Superagui na face voltada pra a Baía dos 
Pinheiros e na Bacia do Rio dos Patos e estão associados às formações Pré-cambrianas. São 
compostos por migmatitos indiferenciados, anfibólitos, gnaisses, veios quarto-feldspáticos, 
quartzitos e quartzo micaxistos com lentes de quartzito do Complexo Pré-Setuva (até 2,5 
bilhões de anos), com bandeamento característico e foliação gnáissica marcante, que 
constituem praticamente a totalidade das áreas de planalto e da serra litorânea.  

Na Bacia do Rio dos Patos, além dos sedimentos argilo-arenosos dos mangues atuais e da 
predominância das areias marinhas pleistocênicas, há a ocorrência de sedimentos 
continentais indiferenciados, mal selecionados. São coluviões de pé de relevo e aluviões 
fluviais (Martin et al., 1988). Alguns morros dessa bacia são reconhecidamente formados por 
granitos de idade aproximada de um bilhão de anos, que compõe as maiores elevações da 
serra litorânea (Angulo, 1992b). 

 

6.3 Relevo / Geomorfologia 

O litoral paranaense possui uma ampla planície costeira que se estende desde o Canal do 
Varadouro, ao norte, no limite com o estado de São Paulo, até o Rio Saí-Guaçu, ao sul, no 
limite com o estado de Santa Catarina. Na sua maior parte, é representado por uma planície 
com cerca de 10 a 55 km de largura (na latitude de Paranaguá) sendo, basicamente, resultado 



 

 

da justaposição dos cordões arenosos de deposição marinha e dos feixes de restinga, além 
dos sedimentos paludais terrestres, manguezais e, nas proximidades do complexo cristalino, 
por terrenos de aluvião terrestre (Bigarella, 1946). A planície está profundamente recortada 
pelos complexos estuarinos das baías de Paranaguá, Laranjeiras, Pinheiros e Guaratuba, 
resultando em numerosas ilhas, algumas de grande extensão, como as ilhas das Peças, Rasa, 
do Mel, da Cotinga e Rasa da Cotinga.   

As baías das Laranjeiras e dos Pinheiros formam o complexo estuarino da Área de Proteção 
Ambiental de Guaraqueçaba, composto por ilhas de origem deltática tais como a das Peças, 
do Superagui e Rasa. A Baía das Laranjeiras possui aproximadamente 30 km de 
comprimento, largura máxima em torno de 13 km e orientação norte-sul. Banha a cidade de 
Guaraqueçaba e toda a porção oeste da Ilha das Peças. Une-se com a Baía de Paranaguá 
antes de sua saída para o mar pela entrada localizada entre a Ilha das Peças e a Ilha do Mel, 
o Canal do Norte, cuja largura é de cerca de 2 km. As profundidades das baías são variáveis, 
sendo que nas áreas mais rasas, interiorizadas (estuarinas), não ultrapassam 5 m. Nos canais 
de circulação d’água próximos ao oceano (canais de circulação da Baía de Laranjeiras e do 
Canal do Superagui), as profundidades podem ser superiores a 10 m (Angulo, 1999). O canal 
entre a Ilha das Peças e a Ilha do Mel alcança profundidades superiores a 20 m (Angulo, 
1999). 

A planície costeira raramente ultrapassa a cota de 10 m acima do nível médio do mar, porém 
em diversos locais, ocorrem morros e colinas isolados na planície, havendo uma diminuição 
progressiva de altitude, do interior em direção ao mar. Essa tendência é interrompida onde 
existem dunas eólicas sobrepostas (Angulo, 1993). Na Ilha do Superagui a altitude média é 
8 m acima do nível do mar, com algumas áreas de depressões. Observam-se também morros 
isolados, extensões da Serra do Mar, que ocupam uma área total de 940,00 ha (Ipardes, 1995) 
na parte sul da ilha, tais como o das Pacas (199 m), do Barbado (194 m) e do Canudal (250 
m), sendo o ponto mais alto desta ilha. Somente a parte continental apresenta elevação mais 
significativa, que é o morro denominado Bico Torto, com 575 m de altitude. Estas elevações 
de diversos tamanhos, sustentadas por rochas do embasamento cristalino ou por rochas 
sedimentares, já foram ilhas durante as transgressões. Na Bacia do Rio dos Patos estas ilhas 
estão hoje ligadas ao continente pelos sedimentos que formam as planícies aluviais e de 
restinga. As encostas dos morros são em geral íngremes, com declividade superior a 45%. A 
relação do diâmetro médio da base/altura é geralmente superior a seis e os solos são mais 
rasos e menos desenvolvidos à medida que o declive aumenta. As colinas têm perfil convexo, 
declividade geralmente inferior a 20%, relação diâmetro médio da base/altura geralmente 
inferior a seis, extensão da ordem de 1 a 3 km e solos relativamente profundos e bem 
desenvolvidos (Ipardes, 1995). A Ilha das Peças é essencialmente plana (Vivekananda, 
2001). 

Nesta faixa litorânea há registros de pelo menos duas transgressões que atingiram níveis do 
mar mais altos que o atual. Existem evidências de que durante o estágio interglacial que 
precedeu a última glaciação, no máximo da Transgressão Cananeia (-120.000 anos A.P.), o 
mar atingiu cerca de oito metros (8 ± 2 m) acima do nível atual. A costa localizava-se no sopé 
das serras e mostrava uma configuração típica de costa de imersão. Isto teria provocado o 
isolamento de áreas lagunares por ilhas de barreira. Quando o mar começou a descer, os 
processos da dinâmica costeira iam deixando sucessivos cordões arenosos litorâneos, que 
formaram a planície de restingas (Suguio e Martin, 1978 apud Angulo, 1992b; Ipardes, 1995). 
Com o mar baixo, instalaram-se dois padrões de drenagem que dissecaram a planície 
costeira: um instalado nos limites dos morros e da planície costeira, do qual são encontradas 
hoje apenas evidências, e outro, paralelo aos cordões, que hoje se apresenta na forma de 
vales afogados (Angulo, op. cit.).  

A última transgressão marinha, correspondente ao último pós-glacial, teve seu ponto máximo 
no Paraná há cerca de 5.100 anos antes do presente, atingindo aproximadamente 4 m acima 
do nível atual. Nessa época, os estuários tinham extensão maior que a atual e o litoral de mar 
aberto, em Superagui, situava-se entre 2 e 4 km para o interior em relação à costa atual 
(Angulo, op. cit.). Quando o mar começou a regredir, deixou novos cordões litorâneos em 
continuação aos cordões mais antigos. As partes mais rasas dos estuários e baías ficaram 



 

 

expostas, reduzindo suas áreas. Na planície litorânea são visíveis os alinhamentos de várias 
gerações de cordões litorâneos. Na planície mais antiga, pleistocênica, é visível a dissecação 
pela drenagem superficial, principalmente a ocorrida nesta última regressão. Na planície mais 
nova é frequente a ocorrência de lagunas ou áreas brejosas de forma alongada. O 
retrabalhamento dos cordões litorâneos formou sobre as planícies cordões dunares 
transversais de origem eólica, mais visíveis na parte mais nova das planícies.  

Os sedimentos eólicos que ocorrem na costa do Paraná próximos ao litoral, constituem feições 
que podem ser denominadas, genericamente, de cordões dunares costeiros, identificando-se 
assim sua configuração linear, sua origem eólica e sua relação geográfica e genética com a 
costa (Angulo, 1993). Os cordões podem ser agrupados em dois tipos principais: os 
desenvolvidos e os incipientes ou embrionários, podendo ocorrer formas transicionais 
(Angulo, op. cit.). Os desenvolvidos são paralelos à linha de costa, têm larguras entre 20 e 
80 m, podendo alcançar até 250 m. O comprimento pode alcançar 15 km. A altura raramente 
ultrapassa 6 m sobre o nível da planície, sendo mais frequentes alturas de 3 a 5 m. Os cordões 
incipientes são feições com altura inferior a 3 m, às vezes formados pela coalescência de 
pequenas dunas linguóides ou dômicas. 

Na Ilha do Superagui são observados cordões litorâneos, apenas nos primeiros 100 a 150 m, 
restando uma faixa sem cordões. Além desta faixa, a vegetação arbórea impede que se 
observe a topografia em fotografias aéreas (Angulo, op. cit.). Esses cordões são depósitos 
arenosos paralelos à preamar, formados no Pleistoceno Superior e no Holoceno, devido ao 
recuo do mar. A gênese dos cordões litorâneos deve-se a fases regressivas da encosta. Estes 
cordões possuem uma altitude média de 10 m em relação ao nível do mar. As maiores 
altitudes estão associadas às dunas eólicas. A migração do cordão modifica o processo de 
drenagem e escoamento em direção à praia, criando zonas lagunares, denominadas 
intercordões (Angulo, op. cit.). Nessas depressões rasas, estreitas e alongadas, a drenagem 
ocorre de maneira muito lenta, sendo que nestes casos a água é represada, resultando em 
áreas pantanosas, como as observadas nas Ilhas do Superagui e das Peças.  

Depósitos arenosos ou baixios, predominantemente submersos, ocorrem na entrada do Mar 
de Ararapira e no Canal do Superagui, que formam os chamados deltas de maré vazante 
(Bigarella et al., 1978; Angulo, 1992b, 1999). Os deltas de maré ocorrem em costas com 
regimes de micro e mesomarés; do lado do mar ocorre o delta de maré vazante (ebb-tidal 
delta) e no interior do estuário ou laguna o delta de maré enchente (flood-tidal delta) (Hayes 
1975 apud MMA, 2006). Os deltas de maré vazante podem alterar as linhas de costa, como 
foi observado na ilha das Peças onde esses depósitos aumentaram sua extensão de praia 
defronte ao Canal do Superagui (Angulo, 1984). De acordo com Antunes & Quintas (1996), 
com a observação das imagens Landsat TM de 1986 e 1993, foi possível constatar a 
ocorrência de um recuo da linha de costa na Ilha das Peças (Canal do Superagui), devido à 
migração dos bancos de areia que se encontravam nas proximidades. Com esse recuo do 
nível do mar extensas áreas de fundos rasos transformaram-se progressivamente em planície 
de maré e áreas emersas, como no caso da Ilha Rasa (Angulo, 1993). As planícies de maré 
geralmente são compostas por diferentes ecossistemas, tais como manguezais, bancos 
arenosos e areno-argilosos, pântanos de maré e brejos de maré.  

Segundo Angulo (1999) e Bigarella et al. (1978), no litoral paranaense, os deltas de vazante 
são mais desenvolvidos que os de enchente. As correntes de vazante têm uma predominância 
sobre as de enchente, uma vez que as primeiras têm seu fluxo aumentado pelo aporte fluvial 
que fica contido durante a elevação do nível do mar na maré enchente. Somente nas 
desembocaduras sul da Baía de Paranaguá e Mar do Ararapira foram identificadas feições 
interpretadas como deltas de enchente. Segundo os modelos propostos por Oertel (1975), os 
deltas de maré das baías de Paranaguá e Guaratuba e do Canal do Superagui seriam deltas 
dominados por marés. O extenso espelho d’água da Baía de Laranjeiras e sua escassa 
profundidade permitem supor que as ondas também possuam um papel relevante na 
mobilização dos sedimentos de fundo da baía. Este efeito é evidente nas proximidades das 
embocaduras, onde as ondas, principalmente as originadas pelos ventos do quadrante 
sudeste, retrabalham os sedimentos do fundo e das margens da baía (Ipardes, 1995). 



 

 

Barra de Ararapira: As barras são ambientes complexos e dinâmicos, associados a estuários 
e lagunas costeiras. As principais variáveis que controlam as mudanças são o prisma de maré, 
a geometria da barra, a energia das ondas e das marés, o aporte sedimentar, a configuração 
dos canais estuarinos ou lagunares, o arcabouço geológico e o declive da face litorânea e da 
plataforma interna (Fitzgerald et al., 2001 apud Angulo et al., 2009). As atividades humanas, 
intencionais ou não, também podem alterar a dinâmica das barras (Angulo et al., op. cit.). 

O Mar do Ararapira é um estuário de orientação nordeste, localizado no limite entre os estados 
do Paraná e São Paulo, entre as latitudes 25°12’ e 25°19’ Sul (Figura 40); tem comprimento 
em torno de 16 km e largura média aproximada de 400 m. Comunica-se com a Baía de 
Trapandé por meio do canal do Ararapira e com a Baía dos Pinheiros através do Canal da 
Draga ou Canal do Varadouro, escavado na década de 1950. Estes corpos d’água são rasos, 
com profundidades predominantes inferiores a 10 m.  

A margem noroeste do estuário é constituída pela planície costeira arenosa, com cordões 
litorâneos, holocênica, do Superagui, e a margem sudeste por um esporão arenoso 
holocênico, correspondente à Restinga do Ararapira, que constitui o extremo sul da Ilha do 
Cardoso (Angulo et al., op. cit.) e separa o estuário do mar. O esporão do Ararapira apresenta 
numerosos cordões de dunas vegetadas que foram interpretados como cordões de 
paleodunas frontais que acompanham antigas linhas de costa. A forma encurvada e o 
truncamento dos cordões permitem inferir o deslocamento da desembocadura para sudoeste, 
ao longo de, pelo menos, 11 km, equivalentes a 70% do comprimento do esporão (Angulo et 
al., op. cit.). 

Vários autores identificaram o deslocamento da barra para sudoeste nos últimos 50 anos 
(Tessler, 1988; Tessler e Mahiques, 1993; Angulo, 1992, 1993; Mihály, 1997; Mihály & Angulo, 
2002). Por outro lado, evidências sedimentológicas e morfológicas (Bigarella et al., 1966; 
Angulo 1992, 1993), e experimentos com garrafas de deriva (Marone et al., 1995) indicavam 
deriva litorânea longitudinal predominante para nordeste. Concluiu-se que uma nova barra 
deveria se formar a aproximadamente 6 km a noroeste da atual, provavelmente, com data 
prevista até 2016. Conforme as previsões apontadas nos estudos, a abertura da barra ocorreu 
em 27 de agosto de 2018, sendo que os impactos em longo prazo devem ser indicados por 
meio do monitoramento verificando a pertinência das demais previsões e auxiliando a 
compreensão de eventos futuros. 

As demais previsões incluem que o evento causará o assoreamento da barra atual, forte 
erosão na costa oceânica próxima à barra e progradação equivalente à erosão nas costas 
oceânicas próximas à nova barra. Essas mudanças deverão afetar as vilas próximas da Barra 
do Ararapira, Pontal do Leste e Enseada da Baleia, os parques Nacional do Superagui e 
Estadual da Ilha do Cardoso e os estados do Paraná e São Paulo (Angulo et al., 2009). Os 
moradores de Enseada da Baleia, inclusive, se mudaram previamente à abertura da barra.  

Cordões de paleodunas frontais mais desenvolvidos sugerem períodos de estabilização da 
linha de costa, cordões menos desenvolvidos e até áreas sem cordões sugerem períodos de 
progradação mais rápida do esporão. Na barra velha, observa-se que os ambientes que estão 
lado a lado são: a) o canal principal de vazante; b) a rampa de enchente com megaondulações 
migrando para o interior do estuário pela ação das correntes de maré enchente; c) a face 
praial; d) as dunas e paleodunas frontais. Desse modo, pode-se inferir que sob o esporão 
deve ocorrer uma associação de fácies correspondente ao empilhamento desses ambientes, 
devido à migração da barra e crescimento do esporão (Angulo et al., op. cit.). 

 



 

 

 

Figura 40: Localização da Barra do Ararapira – Parque Nacional do Superagui.  

Fonte: Angulo et al., 2009. 

O novo canal deve se alargar rapidamente até alcançar largura semelhante à da barra atual, 
em torno de 1 km. Com o aumento da velocidade das correntes e do prisma de maré na nova 
desembocadura, devem diminuir simultaneamente as correntes e o prisma na barra atual. Isto 
deve propiciar a erosão do delta de maré vazante e o progressivo fechamento da barra, pelas 
ondas e correntes de deriva litorânea. Parte das areias do delta deverá fechar a barra e parte 
deverá ser transportada para nordeste, pela corrente de deriva longitudinal predominante até 
ser retida para formar um novo delta de vazante frente à nova barra (Angulo et al., op. cit.). 

O fechamento da barra atual deve provocar a transformação das características hidrológicas 
do estuário (Mihály e Angulo, 2002). O setor localizado a sudoeste da nova barra deverá se 
transformar em um corpo d’água semifechado, onde a velocidade das correntes deve diminuir 
drasticamente, propiciando o assoreamento por areias e sedimentos finos e a diminuição da 
oxigenação de suas águas. Além disso, os rios que deságuam neste setor do estuário podem 
contribuir para diminuir sua salinidade (Angulo et al., op. cit.). 

Essas modificações também poderão causar consequências sociais e políticas, dado que o 
Mar do Ararapira constitui parte do limite entre os estados do Paraná e de São Paulo, do 
Parque Nacional do Superagui e do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, sendo que o mesmo 
limite interestadual não está definido com precisão. Já, na barra, além de sua imprecisão 
cartográfica, o limite interestadual vem migrando para sudoeste há séculos. Ao longo desse 
período extensas áreas da planície costeira paranaense foram progressivamente erodidas e 
áreas da planície paulista, acrescidas. A abertura da nova barra traz a questão de onde deve 
ser localizado o limite interestadual: se na velha ou na nova barra (Figura 41). Cabe lembrar 
que a projeção desse limite é utilizada para definir o limite interestadual na plataforma, que 
define em que estado se localizam os poços de exploração de petróleo (Angulo et al., 2009). 
Além disso, é importante ressaltar que também deverão ser analisados, os limites dos parques 
Nacional do Superagui e Estadual da Ilha do Cardoso, pois segundo Angulo et al. (op.cit.), 
uma parte do Parque da Ilha do Cardoso deverá ficar destacada do resto, inicialmente como 
ilha, e posteriormente unida ao Parque Nacional do Superagui. 



 

 

 

Figura 41: Previsão das áreas a serem (1) erodidas, (2) acrescidas e (3) assoreadas, após a 
abertura da nova barra do Ararapira – Parque Nacional do Superagui. 

Fonte: Angulo, 2009. 

 

6.4 Solos 

De acordo com o novo Mapa de Solos do Brasil (EMBRAPA, 2011), na área de estudo ocorre 
o Espodossol (antigo Podzol), mais especificamente os Espodossolos Ferrihumilúvicos 
Órticos arênicos, composto por Espodossolos Ferrihumilúvicos Órticos e Neossolos 
Quartzarênicos Órticos (Figura 42). 

Segundo Jaster (1995), variações no solo podem ser verificadas devido à diferença de 
disponibilidade de água, que influi na espessura da camada orgânica, em especial nas áreas 
baixas e brejosas dos intercordões e nos terrenos mais secos, como no topo dos cordões e 
sedimentos pleistocênicos. Ainda, segundo o autor, em locais isolados aparece Cambissolo e 
são comuns os afloramentos de rocha de migmatito.  

 

 

Figura 42: Solos encontrados no Parque Nacional do Superagui, de acordo com Embrapa. 

Fonte: adaptado de EMBRAPA, 2011. 

De acordo com Schmidlin (2004), Ipardes (1995 apud Czajkowski, 2004) e Embrapa (2011) 
os solos que ocorrem na área de estudo são: 

a) Espodossolos (Podzóis): representam cerca de 75% da área do PNS e correspondem às 
planícies de restinga. São solos minerais e com horizonte B espódico subjacente a horizonte 
aluvial E (álico ou não), ou subjacente a horizonte A, que pode ser de qualquer tipo, ou ainda, 
subjacente a horizonte hístico com menos de 40 cm de espessura. Apresentam, usualmente, 
sequência de horizontes A, E, Bh, Bhs ou Bs e C, com nítida diferenciação de horizontes, 



 

 

hidromórficos muito arenosos, entretanto a permeabilidade é rápida no horizonte A e poderá 
ser até impedida no horizonte de acumulação, dependendo do grau de cimentação, o que 
causa o encharcamento do solo durante as épocas de alta pluviosidade. São ácidos, com 
saturação de bases muito baixa e alta saturação de alumínio. 

A fertilidade desses solos é muito baixa, e quando drenados e desprotegidos da vegetação 
natural, podem perder rapidamente seu conteúdo de matéria orgânica da parte superficial, 
ficando expostos à erosão, principalmente eólica. 

b) Cambissolos: ocorrem apenas na porção continental do PNS. Na porção mais interna da 
Bacia do Rio dos Patos, correspondente às planícies aluviais, ocorre o cambissolo distrófico 
de textura argilosa, em relevo plano e substrato constituído por sedimentos do quaternário. 
Rodeando a bacia, nas encostas das serras do Gato e da Utinga, ocorre o cambissolo álico, 
também com textura argilosa, em relevo montanhoso e substrato constituído por migmatitos. 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, com sequência de horizontes A, B e C, com 
horizonte (B) câmbico incipiente, subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial. São 
rasos ou medianamente profundos, moderadamente a bem drenados.  Possuem um certo 
grau de evolução, porém não o suficiente para meteorizar completamente minerais primários 
de difícil intemperização, como feldspatos e micas. 

c) Argissolos: sua ocorrência está relacionada aos morros isolados da planície aluvial da Ilha 
do Superagui, em especial para o morro do Canudal e aos morros da Ilha do Pinheiro, onde 
estão associados com solos litólicos com substrato de siltitos, argilitos e folhelhos, assim como 
nos morros isolados e colinas da Bacia do Rio dos Patos, em associação com gleissolos, com 
textura argilosa. 

São formados a partir de materiais provenientes da decomposição de migmatitos, granitos e 
outras rochas do Complexo Cristalino, no Pré-cambriano. É caracterizado por solos minerais, 
não hidromórficos, com sequência de horizonte A, B e O, com horizonte B textural, baixa 
capacidade de troca catiônica, relação alumínio-ferro alta e baixa saturação de bases. São 
medianamente profundos, com espessura de um a dois metros, bem drenados. 

d) Neossolos quartzarênicos (Areias Quartzosas): encontrados especialmente nas praias, são 
solos com sequência de horizonte A-C, sem contato lítico ou dentro de 50 cm de profundidade, 
apresentando textura areia ou areia franca nos horizontes até, no mínimo, a profundidade de 
150 cm a partir da superfície do solo ou até um contato lítico; essencialmente quartzosos, 
tendo nas frações areia grossa e areia fina 95% ou mais de quartzo, calcedônia e opala e, 
praticamente, ausência de minerais primários alteráveis (menos resistentes ao intemperismo). 

Além desses solos, ocorrem ainda, de acordo com Ipardes (1995 apud Czajkowski, 2004): 

- Apicuns: áreas formadas por solos hipersalinos encontradas nas áreas periféricas das 
planícies de maré, entre manguezais e a vegetação de restinga. São reconhecidos em 
fotografias aéreas pela ausência quase total de vegetação perene, arbustiva ou arbórea ou 
ocorrem árvores isoladas de mangue-preto Avicennia schaueriana, além de extensos bancos 
de cianofíceas. A formação destes solos está relacionada com a diminuição das taxas de 
submersão nas porções mais elevadas do manguezal, onde a evaporação em períodos mais 
secos aumenta a salinidade do substrato, e assim, às vezes há a formação de uma crosta de 
sal na superfície do solo. 

- Solos indiscriminados de mangue: ocorrem nas áreas com influência direta do fluxo das 
marés, nos estuários dos rios e nas partes protegidas das baías, onde as águas são mais 
calmas. São solos minerais predominantemente halomórficos, alagados, de profundidade 
limitada pela altura do lençol freático, geralmente sem diferenciação dos horizontes, exceto 
nas áreas marginais, onde se verifica o desenvolvimento do horizonte A sobre C. 

A textura desses solos é variável, dependente da natureza do substrato e com conteúdos de 
sais, como íons de sódio, magnésio, cálcio, potássio e outros, cujas concentrações dependem 
da influência da água do mar. 



 

 

6.5 Hidrografia / Hidrologia  

Conforme Czajkowski (2004) o sistema hidrográfico do PNS apresenta duas bacias principais, 
uma continental e outra insular. Na porção continental, a bacia do rio dos Patos, cujas 
cabeceiras localizam-se na Serra da Utinga, é uma sub-bacia do sistema de drenagem da 
baía dos Pinheiros, classificada como sendo de alta densidade. Porém, na área do PNS a 
densidade de drenagem é bem menor que as demais sub-bacias do sistema da baia dos 
Pinheiros (Sebuí e Poruquara). 

Nas ilhas do Superagui e das Peças o sistema de drenagem é diferenciado do continental, 
sendo geralmente irregular. Na ilha do Superagui, nos locais onde o relevo está condicionado 
pelos cordões litorâneos, o padrão é paralelo, como o do rio da Pedra Branca, que corta 
paralelamente à linha de costa, segundo seu eixo maior. Já os rios que têm suas nascentes 
no morro do Canudal, das Pacas e Superagui, apresenta padrão dendrítico (Figura 43). Na 
porção interna da Ilha do Superagui e na Ilha das Peças são comuns os rios de maré, 
gamboas ou marigots. Estes constituem-se em cursos d’água com débito próprio reduzido e 
traçado meandrante, que cortam os cordões arenosos litorâneos de baixa declividade, 
drenando formações de restinga, mangues e marismas. O traçado meandrante gera a 
alternância de ambientes de alta energia (margens côncavas) e de baixa energia (margens 
convexas). O material erodido das concavidades é, em geral, depositado nas convexidades 
imediatamente a jusante, o que provoca, ao longo do tempo, a migração lateral das gamboas 
e a formação de alças de meandros isoladas, que tendem a ser rapidamente colmatadas. As 
regiões com baixa energia, ou bancos de meandros são ocupadas, geralmente, por 
manguezais ou marismas. 

Os principais rios na Ilha das Peças são: rio das Peças, rio Bandarra, rio Papagaio Grande, 
rio Boguaçu, rio Mãe Luzia, rio da Pescada, rio da Fonte, rio Guapicum, rio das Laranjeiras, 
rio Guanandituba e rio do Mendes. Já na Ilha do Superagui tem-se o rio Real, rio da Paciência, 
rio Fundo, rio das Pacas, rio da Lagoa, rio do Cerquinho, rio Varadouro, rio do Conha, rio da 
Fonte, rio da Anta, rio José Luiz, rio América, rio do Esteio, rio do Segredo, rio do Engenho e 
rio do Pinto. No continente, além do rio dos Patos tem-se dentro dos limites do PNS: rio do 
Costa, rio Viúva, rio Japuíra, rio Branco de Baixo, rio Vermelho e rio Branco (Czajkowski, 
2004). Os nomes de alguns rios podem variar segundo o autor consultado. 

Os rios de marés carreiam concentrações elevadas de substâncias húmicas e fúlvicas, 
polifenóis responsáveis pelo decréscimo acentuado do pH e pela coloração mate da água. 
Seu débito é muito influenciado pelas marés, com amplas variações de salinidade. As 
correntes de vazante em geral predominam sobre as de enchente e condicionam os processos 
de sedimentação. 

Segundo Martins (2007) os níveis do lençol freático acompanham as mudanças sazonais das 
praias. Sendo que as áreas da Ilha Superagui apresentaram lençóis mais profundos que em 
Peças. 
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Figura 43: Hidrografia do Parque Nacional do Superagui. 
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6.6 Oceanografia química e física 

A região em que está localizado o Parque Nacional do Superagui pertence ao complexo 
estuarino de Paranaguá. Segundo Angulo et al. (s/d) este complexo possui dois eixos 
principais: um de orientação leste-oeste, formado pelas baías de Antonina e de Paranaguá, 
com comprimento de aproximadamente 45 km e largura máxima em torno de 7 km, e outro 
eixo de orientação norte-sul, constituído pela Baía das Laranjeiras, com comprimento 
aproximado de 30 km e largura máxima em torno de 13 km (Figura 44).  

Os mesmos autores (Angulo et al. s/d) citam que nas cartas batimétricas a baía possui, em 
geral, profundidades inferiores a 10 m, ocorrendo extensos baixios e uma orla quase contínua 
de manguezais. Somente nos dois canais principais da baía, as profundidades ultrapassam 
10 m, atingindo em alguns locais 20 m (Figura 44). Os canais tornam evidente a existência de 
duas vias preferenciais de circulação, separadas por um alto batimétrico denominado Baixio 
do Perigo, sendo que este pode ser considerado como o limite entre os sistemas das baías 
de Paranaguá e Laranjeiras. O complexo estuarino comunica-se com o mar por duas 
desembocaduras localizadas entre Pontal do Sul e Ilha do Mel – desembocadura Sul e entre 
as ilhas do Mel e das Peças – desembocadura Norte. A desembocadura Norte, na sua parte 
mais estreita, tem uma largura em torno de 1.600 m, apresentando um canal com 
profundidade superior a 20 m. Em direção ao mar o canal bifurca-se, passando ao norte e ao 
sul da Ilha das Palmas. A desembocadura Sul tem na sua parte mais estreita uma largura 
aproximada de 2.800 m. Associados às duas desembocaduras ocorrem extensos deltas de 
maré vazante (Angulo 1999 apud Angulo op. cit.). 

Segundo Angulo et al. (op. cit.) no litoral sul sistemas de propagação de ondas estão 
vinculados exclusivamente a seus centros de geração em áreas oceânicas distantes, 
independente das direções dos ventos locais, como ocorre na maioria dos casos.  

  

Figura 44: Batimetria da região de Paranaguá 

Fonte: adaptado de Angulo et al. (s/d) 

(1) 5 m 
(2) 5 a 10 m 
(3) > 10 m 
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Não foram encontrados estudos específicos a respeito do sistema de propagação de ondas 
para a região do PNS. Gobbi (1997 apud Angulo et al. op. cit.) implementou um modelo 
numérico de propagação de ondas do litoral paranaense e constatou que o clima de ondas é 
bem distribuído ao longo do ano e que não há marcadamente ondas de uma direção 
preferencial. Concluiu também que para o Estado do Paraná pode-se considerar que todas 
as ondas chegam de direções cuja variabilidade entre a máxima e a mínima direção é de 
aproximadamente 90°. 

Segundo Angulo et al. (op. cit.),  

“a maré na Baía de Paranaguá é predominantemente semidiurna, com desigualdades 
diurnas, e apresenta forte assimetria nas elevações e correntes de maré. As componentes da 
maré astronômica mais importantes são as componentes semidiurnas M2 e S2, 
representando cerca de 50% da altura da maré. As componentes ter-diurna (M3), quarto 
diurna (M4) e as compostas, não lineares ou de pequeno fundo (MN4 e MS4), apresentam 
grande importância no comportamento da onda de maré, em termos de elevação e velocidade 
de correntes (Marone et al. 1995, Camargo 1998, Marone & Jamiyanaa 1997)”.  

A Baía de Paranaguá apresenta-se como um estuário hipersíncrono, onde o efeito de 
convergência excede o de atrito, resultando numa amplificação na variação da maré em 
direção à cabeceira (Mantovanelli 1999). Esta amplificação da maré é controlada, 
basicamente, por ressonância, que depende da frequência de oscilação da onda de maré e 
do comprimento do estuário (Camargo 1998)”. 

Conforme Angulo et al. (op. cit.) as correntes predominantes na zona costeira do litoral 
paranaense, adjacente ao complexo estuarino de Paranaguá, são preferencialmente para 
Norte. Noernberg (2001 apud Angulo et al. op. cit.) determinou que as correntes paralelas à 
costa fluem, em condições normais de energia de ondas, preferencialmente para Norte e com 
intensidades inferiores a 25 cm/s. No entanto, em condições de elevada energia de ondas, 
associada à entrada de sistemas frontais de Sul, as correntes paralelas à costa se 
intensificam, atingindo 75 cm/s quando orientadas para Norte, e não ultrapassando os 40 cm/s 
quando orientadas para Sul.  

Em 2002 o IPÊ desenvolveu um projeto na região do PNS em que uma das metas consistiu 
em realizar a “caracterização ambiental e pesqueira da área de exploração da pesca e 
levantamento de alternativas sustentáveis de manejo destes recursos junto às comunidades 
do interior e entorno do PARNA Superagui”. Uma das atividades desenvolvidas foi a avaliação 
da qualidade de água através de parâmetros bióticos e abióticos em oito estações de coleta 
durante os meses de abril e maio (IPÊ, 2003). 

Em termos de contaminação foram analisadas a presença de coliformes (totais e fecais) e de 
metais pesados nas amostras de água de seis comunidades (Superagui, Peças, Laranjeiras, 
Guapicum, Bertioga e Tibicanga). Como resultado deste trabalho foi constatado, de modo 
geral, ótimas condições de balneabilidade (IPÊ, 2003). 

A análise de metais pesados indicou Bário (Ba) e Ferro (Fe) com concentrações acima do 
recomendado pela Standart Methods for Examination the Water and Wastewater (1988 apud 
IPÊ, 2003).  

Os estudos indicam elevada turbidez da água em todas as estações amostradas, que está 
diretamente relacionada ao sistema de drenagem continental (em especial nos períodos de 
grande precipitação), uma vez que são transportadas altas concentrações de material 
particulado para estas áreas. No inverno a profundidade reduzida favorece a ressuspenção 
do sedimento. Outro fator que contribui para diminuir a incidência de luz na coluna d’água é a 
presença de substâncias húmicas provenientes da decomposição da matéria orgânica 
particulada provinda dos grandes manguezais (IPÊ, op. cit.). 

Segundo IPÊ (2003), em todos os pontos de coleta o potencial de hidrogênio (pH) apresentou 
relação direta com a salinidade e inversa com os teores de dióxido de carbono (CO2) (% de 
saturação), sendo que os gradientes espaciais do pH e de saturação de CO2 evidenciam a 
importância da drenagem continental e das condições climáticas para o sistema local.  
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Os padrões temporais e espaciais do oxigênio (O2) dissolvido e da saturação de O2, com 
gradientes decrescentes da desembocadura para o interior das baías sugerem a influência 
dos processos hidrodinâmicos, controladas por fatores climáticos combinados com a 
variabilidade das taxas de produção e respiração na coluna d’água e dos sedimentos 
superficiais (IPÊ, 2003). 

Os nutrientes inorgânicos demonstraram um padrão espaço temporal com concentrações 
mais altas nos setores mais internos do sistema estuarino, durante o período chuvoso (IPÊ, 
2003). 

 

6.7 Vegetação 

O Parque Nacional do Superagui faz parte do domínio da Floresta Ombrófila Densa (Floresta 
Atlântica, Figura 45). É importante ressaltar que Superagui foi separada do continente em 
1952 pela abertura do canal do Varadouro, que dividiu a antiga península na sua porção 
noroeste, isolando grande parte dos seus representantes de flora e fauna das populações 
continentais (Schmidlin et al., 2005). 

De acordo com Schmidlin et al. (2005), que realizou o mapeamento da Ilha do Superagui com 
técnicas de geoprocessamento, a ilha possui 11 tipologias de vegetação, descritas abaixo, 
enquanto Ilha das Peças possui 10 (Schmidlin, 2004). Já a parte continental apresenta 11 
tipologias. Abaixo estão descritas as formações encontradas no Parque Nacional do 
Superagui, de acordo com Czajkowski (2003) e Schimidlin (2004, 2005). Não foi possível 
inserir uma análise da parte continental na Tabela 18, uma vez que o estudo realizado por 
Schmidlin (2004 e 2005) teve por objetivo fazer uma análise da vegetação nas áreas de 
ocorrência do mico-leão-da-cara-preta Leontopithecus caissara, sendo que no continente 
estas extrapolam o limite do PNS. 

 

6.7.1 Formações Pioneiras 

a) Formação Pioneira com Influência Marinha – Herbáceo-Arbustiva: são formações de 
restinga baixa desenvolvendo-se predominantemente sobre depósitos psamíticos, compostas 
por plantas eminentemente herbáceas, de distribuição esparsa e casualmente efêmera. São 
bastante comuns nesse ambiente: Ipomoea cf. pes-caprae e erva-baleeira Cordia 
verbenacea.  

b) Formação Pioneira com Influência Marinha – Arbustivo-Arbórea: essa tipologia 
contempla a restinga arbustiva e os estágios iniciais da formação arbórea, onde o porte é 
reduzido e a diversidade de espécies vegetais é baixa, de aproximadamente 2,5 m de altura, 
apresentando-se em forma de adensamentos bastante homogêneos. As principais espécies 
observadas foram: mangue-do-mato Clusia criuva, orelha-de-onça Tibouchina clavata, araçá 
Psidium catlleianum, goiaba P. guajava, jacarandá Andira anthelminthica, Erythroxylum sp., 
Clethra scabra, guamirim Myrcia brasiliensis, caúna Ilex theezans, aroeira Schinus 
terebinthifolius, pinta-moça Ternstroemia brasiliensis, cupiúva Tapirira guianensis, caroba 
Jacaranda puberula, tabocuva Pera glabrata, Pithecellobium sp. e canela Ocotea pulchella. O 
epifitismo se dá predominantemente na forma avascular, sendo composto principalmente por 
musgos e liquens.  
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Figura 45: Vegetação Original do Parque Nacional do Superagui. 
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De acordo com Schmidlin et al. (2005), a partir do histórico da área, essa tipologia pode ser 
considerada como vegetação secundária, pois se pode associar essa tipologia a áreas que 
foram bastante alteradas há algumas décadas, como as antigas pastagens da década de 80 
(Vivekananda, 2001).  

c) Formação Pioneira com Influência Marinha – Arbórea: essa tipologia corresponde à 
restinga arbórea propriamente dita, que encontra-se mais interiorizada no continente e pouco 
alterada, refletindo um porte maior da vegetação quando comparada à tipologia anterior, com 
altura média de aproximadamente 6 m e sem estratificação definida. As principais espécies 
encontradas foram: cupiúva Tapirira guianensis, aroeira Schinus terebinthifolius, caúna Ilex 
theezans, caúna I. brevicuspis, caroba Jacaranda puberula, jacarandá Andira anthelminthica, 
Pithecellobium sp., palmeira Bactris sp., jerivá Syagrus romanzoffiana, guanandi Calophyllum 
brasiliensis, tapiá Alchornea triplinervia, ingá Inga marginata, figueira Ficus spp., bocuva Virola 
bicuhyba, capororoca Myrsine umbellata, camboatá Matayba guianensis, cataia Pimenta 
pseudocaryophyllus, Geonoma gamiova e caeté Heliconia sp. Há a presença de epifitismo 
vascular, com algumas espécies de bromélias, como Vriesia carinata e Vriesia incurvata.  

d) Formação Pioneira com Influência Fluviomarinha – Alta: essa tipologia, também 
conhecida como mangue, é composta basicamente por três espécies arbóreas: mangue-
vermelho Rhizophora mangle, siriúba Avicennia schaueriana e mangue-branco Laguncularia 
racemosa. Essa formação não apresenta estratificação, sendo o dossel bastante homogêneo 
e com altura média de 6 m.  

e) Formação Pioneira com Influência Fluviomarinha – Baixa: essa formação inclui os 
campos salinos (compostos por Spartina sp.) e áreas de porte mais baixo, onde dominaram 
as espécies Dalbergia sp. e Hibiscus pernambucensis, especialmente nas transições com 
restinga.  

f) Formação Pioneira com Influência Flúvio-Lacustre – Herbáceo-Arbustiva: denominada 
popularmente de várzea, nessa tipologia há a ocorrência de taboa Typha domingensis na 
região dos intercordões, próximos à praia. Nos estágios mais avançados, são encontradas 
espécies como: caxeta Tabebuia cassinoides, Erythrina cf. crista-gali, Cytharexylum 
myrianthum e jerivá Syagrus romanzoffiana.  

g) Formação Pioneira com Influência Flúvio-Lacustre – Arbórea: essa tipologia, com uma 
altura média de 15 m e sem estratificação, abrange os caxetais e brejos mais desenvolvidos 
sobre os intercordões, compondo caxetais em linhas paralelas à costa ou, quando próximas 
ao estuário, aparecendo imediatamente após os manguezais, formando contornos de 
aproximadamente 120 m de largura. As principais espécies encontradas nesta formação 
foram: caxeta Tabebuia cassinoides, tapiá Alchornea triplinervia, guapurunga Marlierea 
tomentosa, ipê-amarelo Tabebuia umbellata, Annona sp., chá-de-bugre Hedyosmum 
brasiliense, sucará Xylosma pseudosalzmanii, caroba Jacaranda puberula, mangue-do-mato 
Clusia criuva, jacarandá Andira anthelminthica, Erythrina speciosa, maricá Mimosa 
bimucronata, Marlierea sp e Cytharexylum myrianthum.  

6.7.2 Floresta Ombrófila Densa  

a) Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas: de acordo com Czajkowski (2003), essa 
formação ocorre em 75% da área do PNS, em regiões com até 40-50 m de altitude. Essa 
formação desenvolve-se sobre solos hidromórficos, encontra-se pouco alterada e apresenta 
uma estratificação bem definida. O dossel, formado em uma altura média de 10 m, é composto 
por indivíduos de grande porte, como guanandi Calophyllum brasiliensis, guaricica Vochysia 
bifalcata, licurana Hyeronima alchorneoides, tapiá Alchornea triplinervia, canjerana Cabralea 
canjerana, cedro Cedrela fissilis, bocuva Virola bicuhyba, guabiroba Campomanesia 
xanthocarpa, araçá Psidium catlleianum, indaiá Attalea dubia, pessegueiro-bravo Prunus 
sellowii, canela-amarela Nectandra grandiflora, embiruçu Pseudobombax grandiflorum e 
pinheiro-bravo Podocarpus selowii. O estrato imediatamente inferior ao dossel, com 8 m de 
altura, é composto por uma grande diversidade de espécies, destacando-se: carvoeiro 
Amaioua guianensis, guapurunga Marlierea tomentosa, macuqueiro Bathysa meridionalis, 
cataia Pimenta pseudocaryophyllus, Guarea macrophylla, capororoca Myrsine umbellata, ingá 
Inga marginata, ingá-macaco Inga sessilis,  jacarandá Andira anthelminthica, xaxim Dicksonia 
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sellowiana, samambaiaçu Cyathea sp. e vacum Allophylus guaraniticus. O terceiro estrato 
(sub-bosque) é constituído por indivíduos de pequeno porte, predominantemente ervas e 
arbustos, como: caeté Heliconia sp., casca d’anta Psychotria nuda, lírio-do-brejo Hedychium 
coronarium, chá-de-bugre Hedyosmum brasiliense, pariparoba Piper dilatatum e Bohemeria 
caudata.  

Além da grande diversidade de espécies lenhosas, esta tipologia apresenta uma elevada 
densidade de epífitas vasculares, pertencentes, principalmente, às famílias Orchidaceae 
Epidendrum spp., Araceae Philodendron sp. e Bromeliaceae Vriesia carinata, V. incurvata e 
Tillandsia stricta. Um outro aspecto relevante à descrição dessa tipologia é que, apesar de 
encontrar-se bem preservada, existe uma evidente escassez da palmeira juçara Euterpe 
edulis.  

b) Floresta Ombrófila Densa Submontana: segundo Czajkowski (2003), essa formação 
encobre as encostas da Serra do Gato e da Utinga e dos morros isolados da Ilha do 
Superagui. Essa formação se encontra muito alterada, principalmente no Morro das Pacas. 
Devido à extração seletiva de indivíduos lenhosos, a estratificação dessa tipologia encontra-
se pouco evidente e descontínua na maior porção dessa fisionomia.  

Apesar dessa alteração na estrutura da floresta, o dossel apresenta-se contínuo e ainda 
possui características originais, sendo constituído por: guapuruvu Schizolobium parahyba, 
bocuva Virola bicuhyba, jequitibá Cariniana estrellensis, embiruçu Pseudobombax 
grandiflorum, camboatá Matayba guianensis, cuvatã Cupania oblongifolia, licurana Hyeronima 
alchorneoides, figueira Ficus spp., pau-sangue Pterocarpus violaceus, canjerana Cabralea 
canjerana, cedro Cedrela fissilis, guabiroba Campomanesia xanthocarpa e tapiá Alchornea 
triplinervia. No segundo estrato, destacam-se espécies como: macuqueiro Bathysa 
meridionalis, xaxim Dicksonia sellowiana, samambaiaçu Cyathea sp, vacum Allophylus 
guaraniticus, capororoca Myrsine umbellata, ingá-macaco Inga sessilis, cataia Pimenta 
pseudocaryophyllus e, eventualmente, palmito-juçara Euterpe edulis. O sub-bosque dessa 
tipologia é constituído por caeté Heliconia sp., pariparoba Piper dilatatum, casca d’anta 
Psychotria nuda e Geonoma schottiana e G. gamiova, enquanto que o epifitismo vascular é 
composto, principalmente, por bromélias e orquídeas.  

c) Floresta Ombrófila Densa das Planícies Aluviais: segundo Czajkowski (2003), ocorre 
na planície aluvial da Bacia do Rio dos Patos, e devido aos solos mais férteis em 
consequência da deposição de detritos orgânicos, há o estabelecimento de florestas mais 
desenvolvidas. Nessa formação predominam o tapiá Alchornea triplinervia, o leiteiro Sapium 
glandulatum, a figueira-branca Ficus sp., o baguaçu Talauma ovata, o aguaí Chrysophyllum 
sp., o guacá-de-leite Chrysophyllum viride, o guapuruvu Schizolobium parahyba, a figueira-
de-folhas-miúdas Ficus sp., a estopeira Cariniana estrellensis, o guamirim-chorão Myrcia sp., 
a laranjeira-do-mato Sloanea guianensis e outras mirtáceas. Ainda ocorrem a canjerana 
Cabralea canjerana, a licurana Hyeronima alchoernoides, o cedro Cedrela fissilis, o guamirim-
araçá Myrcia sp., o carvoeiro Amaioua guianensis, a tajuva Chlorophora tinctoria, o ingá Inga 
sp., o camboatá  Matayba guianensis e a guaçatunga Casearia sp., entre outras. 

O palmito-juçara Euterpe edulis, predominante no estrato médio, ostenta maior 
desenvolvimento devido à fertilidade dessas áreas. Ocorre ainda a guapurunga Marlierea 
tomentosa, o guamirim-branco, o guamirim-vermelho, o vacum Allophylus guaraniticus, o 
catiguá-de-morcego Guarea sp. e o tucum Bactris setosa. No estrato herbáceo ocorrem os 
caetés e caeté-banana Heliconia sp., entre outras. 

6.7.3 Vegetação Secundária  

a) Vegetação Secundária em Estágio Inicial de Desenvolvimento: corresponde à áreas 
com o predomínio de ervas e arbustos de caráter essencialmente heliófilos. A composição 
florística se dá, basicamente, por espécies com no máximo 3 m de altura, pertencentes às 
famílias Melastomataceae, Asteraceae e Solanaceae, além de gramíneas (capins) e 
pteridófitas (samambaias).  

b) Vegetação Secundária em Estágio Intermediário de Desenvolvimento: essa formação 
secundária não apresenta estratificação definida e se constitui, basicamente, em 
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adensamentos arbóreos compostos por poucas espécies, como: Myrsine coriacea, embaúba 
Cecropia pachystachya, embaúba C. glaziovi, caroba Jacaranda puberula, crindiúva Trema 
micrantha, carvalho-brasileiro Roupala brasiliensis, Cytharexylum myrianthum e jacatirão 
Tibouchina pulchra. Com o sombreamento gerado pelas espécies arbóreas, que podem 
chegar a 7 m de altura, o componente herbáceo vai gradualmente sendo incorporado por 
espécies tolerantes à sombra, como caeté Heliconia sp. e xaxim Dicksonia sellowiana. 

Como verificado na Tabela 18, a paisagem da Ilha do Superagui pode ser descrita como sendo 
uma combinação de Formações Pioneiras e Floresta Ombrófila Densa. Entre as formações, 
a restinga destaca-se compondo 30% da área da ilha, enquanto a floresta das Terras Baixas 
compreende 44%. Há uma gradual substituição da restinga pela floresta, sendo evidente o 
aumento da complexidade da vegetação à medida que se afasta do mar (Jaster, 1995; 
Schmidlin et al., 2005), em função dos novos substratos formados pelo processo de 
sedimentação (Jaster, 1995). De acordo com Jaster (1995), as Florestas Ombrófila Densa de 
Terras Baixas e Sub-Montana foram consideradas as de maior diversidade florística e os 
caxetais as de menor variedade. 

Outro aspecto que se destaca na paisagem do Superagui são as Formações Pioneiras com 
Influência Flúvio-Lacustre (brejos, várzeas e caxetais). Essas formações dispõem-se 
notadamente sobre os intercordões litorâneos, compondo faixas de vegetação paludosa, 
intercaladas com a vegetação de restinga, quando próxima à orla marinha. Nas áreas 
afastadas do mar, essas formações misturam-se à floresta das Terras Baixas (Schmidlin et 
al., 2005). 

Em relação ao estado de conservação da vegetação, a classificação da imagem realizada por 
Schmidlin et al. (2005) aponta que apenas 5% da ilha estão cobertos por áreas degradadas. 
Porém, a partir do histórico da região, pôde-se concluir que a classe Formação Pioneira com 
Influência Marinha Arbustivo-Arbórea refere-se a áreas que foram seriamente alteradas em 
décadas passadas (Schmidlin et al., 2005). 

Tabela 18: Formações vegetacionais encontradas nas ilhas do Parque Nacional Superagui  

TIPOLOGIAS VEGETAIS SUPERAGUI 
(HA) 

% PEÇAS % 

F.O.D das Terras Baixas em Solos Hidromórficos 6738,0 44,0 4996,6 46,8 
F.O.D. Submontana 319 2,0 - - 
F.P.I. Marinha – Arbórea 1782 12,0 2357,1 22,1 
F.P.I. Marinha – Arbustivo-Arbórea 2351 15,0 812,9 7,6 
F.P.I. Marinha – Herbáceo-Arbustiva 510,3 3,0 123,7 1,2 
F.P.I. Flúvio-Lacustre – Arbóreo 561,0 4,0 142,1 1,3 
F.P.I. Flúvio-Lacustre – Herbáceo-Arbustivo 734,0 5,0 74,8 0,7 
F.P.I. Fluviomarinha – Baixa 564,0 4,0 995,8 9,3 
F.P.I. Fluviomarinha – Alta 726,0 5,0 1089,2 10,2 
Vegetação Secundária – Estágio Inicial de 
Desenvolvimento 

338,0 2,0 14,4 0,1 

Vegetação Secundária – Estágio Intermediário de 
Desenvolvimento 

399,0 3,0 6,7 0,1 

Praia 220,0 1,0 56,8 0,5 

TOTAL 15.242,3 100 10670,0 100 
Fonte: Schmidlin, 2004; Schmidlin et al. 2005. Adaptado. 

 

6.7.4 Espécies  

No Anexo 1 encontram-se listadas as espécies de plantas que ocorrem no PNS de acordo 
com os estudos realizados na região. Conforme Relatórios de Reuniões com as Comunidades 
(Oliveira, 2012), as plantas utilizadas pelas comunidades na região do PNS encontram-se no 
Quadro 9, onde estão destacadas as comunidades, o uso e a época do ano em que é o 
recurso é coletado. 

Cinco espécies da flora ameaçadas de extinção brasileira tem ocorrência conhecida para o 
PNS. O palmito juçara Euterpe edulis e o cedro Cedrela fissilis pertencem à categoria 
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vulnerárvel. Já a caxeta Tabebuia cassinoides, o xaxim Dicksonia sellowiana e a bocuva Virola 
bicuhyba são ameaçadas. 

Quadro 9: Espécies de plantas utilizadas pelas comunidades e citadas nas reuniões 
realizadas para a elaboração do Plano de Manejo (Oliveira, 2012). 

ESPÉCIE COMUNIDADES USOS ÉPOCA 

Guapuruvu S. parahyba Barbado/Colônia Canoa  Maio à agosto 

Tabucuva Pera glabrata Barbado/Colônia Remo (venda) Maio à agosto 

Guacá Chrysophyllum sp. Barbado/Colônia 
Vila Fátima 

Remo (venda) Maio à agosto 
Ano todo 

Maçaranduba Manilkara 
subcericeae 

Barbado/Colônia 
Vila Fátima 
Barra do Ararapira 

Remo (venda) 
 
Remo / casa 

Maio à agosto 
Ano todo 
Ano todo 

Bambu maduro Bambusa sp. 
Cipó maduro Philodendron sp. 
Imbé-timbo-pera Philodendron 
imbe 

Barbado/Colônia Artesanato (venda) Ano todo 

Timbuva Albizia sp. Vila Fátima 
Barra do Ararapira 

Canoa 
Barco 

Abril a setembro 
Retirada na 
minguante 

Canela mais mole (Lauraceae) Vila Fátima Canoa Abril a setembro 

Guaté Barra do Ararapira Remo Ano todo 

Samambaia Barra do Ararapira (gostariam de usar)  

Fofão (liquen) Barra do Ararapira Venda e presépio de 
natal 

Dezembro 

Cataia P. pseudocaryophyllus Barra do Ararapira Fabricação de 
bebida (Uso e 
venda) 

Ano todo 

Palmeira juçara E. edulis Bertioga Retirada ilegal por 
pessoas de fora da 
comunidade 

 

Caxeta T. cassinoides Ariri Rabeca e viola  

Taquara Merostachis sp. 
Socal 
Piaçava 

Ariri Artesanato Ano todo 

Cupiuva Barra do Superagui Estiva (venda) Ano todo 

Guanandi C. brasiliense Barra do Superagui Trangone (venda) Ano todo 

Fibra-de-banana Tibicanga/Guapicum Artesanato Ano todo 

 

Em um trabalho etnobotânico realizado com as comunidades do Parque Nacional do 
Superagui e entorno, Mater Natura (1998) levantou 399 plantas, distribuídas em 103 famílias 
botânicas e 386 espécies, agrupadas em 16 classes de uso. As categorias de utilização com 
maior numero de espécies citadas foram: medicina popular (236 espécies), madeiras (98), 
alimentação (89), artesanato (30) e pesca (70). As famílias botânicas mais citadas nas 
entrevistas foram: Asteraceae (com 24 espécies como macela, picão, alecrim e carqueja), 
Myrtaceae (22, como araçá, guabiroba e guamirim), Lauraceae (20, como canelas), Poaceae 
(19, como capins e bambús), Solanaceae (14, como jurubeba e fruta-de-pombo), Fabaceae 
(13, como jacarandá, mulungu e pau-sangue), Lamiaceae (11, como menta, boldo e 
manjericão), Euphorbiaceae (10, como tapiá, tabocuva e leiteiro), Mimosaceae (9, como ingá, 
angico e arranha-gato) e Curcubitaceae (9, como cabaça e abóbora). 

As espécies utilizadas como recursos madeireiros, no trabalho de Mater Natura (1998) foram 
agrupadas em cinco categorias principais de uso: artesanato e utensílios domésticos de 
madeira, lenha, tábuas, vigamentos, palanques e materiais para pesca, enquanto nas 
reuniões com as comunidades para a elaboração do Plano de Manejo, foram encontrados três 
categorias de uso, de acordo com o Quadro 9: artefatos fabricados para pesca (canoa, remo 
e estiva), artesanato e instrumentos musicais. 

Para lenha, Mater Natura (1998) indicou que eram utilizadas 14 espécies, ressaltando o fato 
de não terem citado que a lenha provém de árvores cortadas e que foi observado o 
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recolhimento de lenha ao longo da restinga por mulheres. Para a elaboração de equipamentos 
para pesca, como canoas, remos e pequenas redes, Mater Natura (1998) encontrou 55 
espécies. Nas reuniões com Oliveira (2012), o uso de madeira para a construção de remos e 
canoas foi citado em algumas comunidades (Quadro 9), enquanto parece que tem aumentado 
o uso de fibra de vidro para a fabricação de canoas, indicando cada vez mais, um menor uso 
de recursos madeireiros para a manutenção de um dos principais meios de subsistência. Essa 
substituição de materiais para a fabricação de artefatos para a pesca pode ser um reflexo do 
fenômeno percebido por Mater Natura (1998), que diz que os canoeiros estão desaparecendo 
junto com sua arte, que estava concentrada nos mais idosos, que mesmo com o 
conhecimento, já não possuíam vigor físico para trabalhar, além da dificuldade de se obter 
licença para o corte de madeira. Em ambos os estudos, foram citados a maçaranduba 
Manilkara subsericeae para a fabricação de canoa, por ser uma madeira que possui boa 
durabilidade e resistência física.  

Além dos recursos madeireiros, as comunidades locais utilizam outras matérias-primas, como 
fibras, palhas, resinas, óleos, taninos, folhas, flores, ramos e raízes (Mater Natura, 1998). Nas 
reuniões realizadas para a elaboração do Plano de Manejo (Oliveira, 2012), foram citados 
apenas cipós e fibras, utilizados para a fabricação de artesanato (Quadro 9). 

Dentro do planejamento estratégico do PNS a palmeira juçara Euterpe edulis é um dos alvos 
de conservação do PNS para os próximos anos, a fim de se verificar a situação da espécie 
dentro da UC. Nas reuniões com as comunidades, foi relatado que na Ilha do Superagui não 
há palmeira juçara, ou há bem pouco. A sua existência foi citada apenas em uma comunidade 
(Canudal), onde um morador local planta; houve denuncia de que pessoas de fora da 
comunidade fazem sua extração clandestina (Oliveira, 2012). Segundo informações coligidas 
durante reconhecimento de campo, na Ilha das Peças há pouca palmeira juçara e na parte 
continental há palmeira juçara, mas também não se tem informações quanto à sua situação. 
Mater Natura (1998) chamou a atenção para a presença de palmeiras juçara cortadas e 
danificadas, retiradas no interior do PNS, destinados às fábricas de conservas nos municípios 
de Guaraqueçaba, Morretes e Antonina.  

A cataia Pimenta pseudocaryophyllus é utilizada para a fabricação de cachaça (uísque 
caiçara), a partir das folhas e é muito popular na região. A atividade extrativista realizada pelas 
mulheres da Barra do Ararapira - Associação de Mulheres Produtoras de Cataia (AMPC) 
recebeu apoio do SFB e do ICMBio, em um projeto demonstrativo, em que a coleta deveria 
ocorrer em áreas delimitadas e já demarcadas: as Unidades Produtivas Anuais (UPA), uma 
de 600 m x 50 m e outra de 700 x 50 m, onde as árvores de cataia foram medidas e marcadas. 
Dessa forma, as mulheres coletam as folhas de acordo com um calendário de uso de cada 
unidade de trabalho. 

A caxeta Tabebuia cassinoides é uma madeira leve, própria para se fazer artesanatos, e muito 
utilizada na região da comunidade do Abacateiro para se fazer rabeca e outros instrumentos 
musicais para o fandango. Por ser uma espécie ameaçada de extinção, na categoria em 
perigo, o seu manejo, em especial dentro do Parque precisará de estudos e instrumentos 
legais que possibilitem o seu uso. 

A grande maioria das espécies indicadas por Mater Natura (1998) como usadas de alguma 
forma pelas comunidades não foram citadas nas reuniões realizadas para a elaboração do 
Plano de Manejo do PNS (Quadro 9). 

 

6.8 Liquens 

Os liquens constituem um grupo biológico e não sistemático, reconhecidos por sua estratégia 
nutricional. Resultam de uma associação simbiótica entre uma alga verde e, ou cianobactéria 
e um fungo, o qual não ocorre isolado na natureza. Segundo Hawksworth (1995, apud Donha, 
2005) cerca de 20% de todos os fungos são liquenizados; estes produzem diversos 
compostos químicos, resultado de seu metabolismo secundário, de grande valor 
farmacológico, com propriedades antibióticas, como fixador usado na perfumaria e na 
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tinturaria. Além disto, em função de suas características morfofisiológicas possuem grande 
potencial como indicadores da qualidade do ar e na datação de rochas.  

Marcelli (1998, apud Donha, op. cit.) comenta que apesar de ser um dos maiores países do 
mundo, dono de clima e tipos vegetacionais bastante diversificados, o Brasil possui poucas 
informações do ponto de vista liquenológico. A maioria das informações a respeito da 
diversidade de liquens no Brasil deve-se a trabalhos de pesquisadores estrangeiros e referem-
se a poucos estados (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande 
do Sul).  

Segundo Donha (op. cit.) no estado do Paraná as informações disponíveis são bastante 
fragmentárias sendo que a maioria refere-se a trabalhos realizados no interior do estado; para 
a região litorânea a autora encontrou apenas três trabalhos com poucas espécies coletadas.  

Os ambientes brasileiros com maior diversidade de liquens são, além do Cerrado, o bioma 
Mata Atlântica e as restingas, localizadas na região litorânea (Marcelli, 1998 apud Donha, op. 
cit.). Em 2005, a referida autora apresentou sua dissertação com o resultado de um 
levantamento intensivo de três gêneros de liquens para a APA de Guaraqueçaba. Na ocasião 
foram identificadas 39 espécies, sendo três pertencentes ao gênero Canomaculina, 30 
Parmotrema e seis Remelia (Donha, op.cit.). No Anexo 2 tem-se uma Tabela com as espécies 
encontradas no Parque Nacional do Superagui. 

 

6.9 Fauna 

A existência de extensos e relativamente contínuos maciços florestais na região do litoral do 
Paraná, fazem dela um importante reduto faunístico. Apesar da intervenção que a floresta tem 
sofrido através dos anos, é a parcela melhor preservada de floresta atlântica brasileira 
(Ipardes, 1995). 

Entre as principais ameaças à fauna da Mata Atlântica estão a perda de habitat e o tráfico de 
animais. Em um país onde a biodiversidade ainda é pouco conhecida como o Brasil, há 
espécies que podem  extintas antes mesmo de serem catalogadas pelos cientistas e outras 
que, ao serem descobertas entram imediatamente para a lista das ameaçadas de extinção, 
como o mico-leão-da-cara-preta Leontopithecus caissara e bicudinho-do-brejo Stymphalornis 
acutirostris, ambos encontrados por pesquisadores no litoral paranaense (MMA, 2007). 

A fauna terrestre do PNS pertence à província zoogeográfica tropical (Brasil, 1989 apud 
Czajkowski, 2004), o que subentende alta diversidade de animais vertebrados e 
invertebrados. Estima-se que 10% das espécies conhecidas da fauna vertebrada brasileira 
sob ameaça de extinção sejam encontradas na região de Guaraqueçaba. 

 

6.9.1 Bentos 

Os organismos do grupo dos bentos compreendem os indivíduos associados aos fundos 
marinhos, que podem viver dentro ou sobre os substratos durante todo o seu ciclo de vida ou 
parte dele. Ocupam os substratos lodosos, arenosos, as rochas submersas e a faixa muito 
baixa, formada em parte, por substratos biológicos como as raízes da vegetação de 
manguezal (SEMA, 2006 apud LACTEC, 2012). Desenvolvem um papel chave nos ciclos 
biogeoquímicos através da oxidação da matéria orgânica dos sedimentos (Raffaelli et al., 
2003 apud LACTEC, 2012), e são considerados como bioestabilizadores dos substratos não-
consolidados (solos lodosos e arenosos) (Pereira & Soares Gomes, 2002 apud LACTEC, 
2012). Estes organismos constituem a mais importante ligação entre os produtores primários 
com os produtores secundários ou terciários (LACTEC, 2012). 
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Devido às suas características sésseis8 ou semi-sésseis9 os organismos bênticos tem sido 
utilizados como indicadores das perturbações ambientais. Segundo Lana (1995 apud 
LACTEC, 2012), estes organismos são amplamente utilizados como bioindicadores, pois 
apresentam respostas variadas ao estresse ambiental, desde espécies tolerantes a diversos 
contaminantes, até mesmo espécies altamente sensíveis a estas perturbações.  

O manejo das praias arenosas usualmente busca o controle do uso antrópico. As decisões se 
baseiam em informações sobre os padrões, processos, estruturas e efeitos deste uso e em 
informações biofísicas obtidas diretamente dos sistemas naturais. A falta de informações 
sobre os componentes do sistema natural das praias aumenta a probabilidade de manejos 
pouco embasados (James, 2000 apud Martins, 2007). 

Atualmente, a compreensão sobre os atributos biofísicos das praias é mais bem desenvolvida 
na parte física que na parte biológica. Isto leva a um direcionamento do manejo para esta 
área, não considerando os aspectos ecológicos, mesmo estes sendo o foco da conservação. 
No geral os atributos ecológicos continuarão sendo ignorados até que informações sejam 
disponibilizadas. As informações quantitativas fundamentais necessárias se baseiam nos 
padrões de distribuição e abundância da biota da praia, dinâmica espacial e temporal da biota 
em diversas escalas, processos ecológicos e monitoramento de populações e comunidades. 
O conhecimento do ambiente praial fornece a base para a sintetização da informação e 
identificação de lacunas no conhecimento, fornecendo subsídios para o manejo (James, 2000 
apud Martins, 2007). 

As praias do Parque Nacional do Superagui recebem poucos impactos antrópicos diretos e 
indiretos. Esta realidade é rara nos tempos atuais, quando a busca por ambientes costeiros é 
cada vez mais intensa. Assim, é necessário o conhecimento sobre a ecologia destas praias, 
para que o plano de manejo do PNS reconheça a integridade deste ecossistema, 
extremamente ameaçado em todo o mundo (Martins, 2007). 

O estudo realizado por Martins (2007) indica que as praias arenosas expostas do Parque 
Nacional do Superagui apresentaram riqueza total de 36 espécies. O grupo composto por 
crustáceos foi o mais rico em todas as áreas, com um total de 18 espécies. No entanto, este 
grupo foi mais abundante na Ilha das Peças. O grupo dos poliquetas foi o mais abundante em 
todas as regiões devido à grande quantidade de Scolelepis goodbodyi, espécie dominante em 
todas as regiões.  

Os moluscos estiveram mais bem representados, tanto na riqueza quanto na abundância na 
Ilha do Superagui. Os insetos, representados principalmente por uma espécie nova de 
Coleoptera Staphylenidae, Bledius hermani, foram mais abundantes na Ilha do Superagui no 
inverno. Na Ilha das Peças apenas alguns indivíduos apareceram no verão. O grupo composto 
por Nemertea esteve representado por apenas uma espécie, mais abundante na região norte 
do Superagui no verão e menos abundante na região norte de Peças no inverno (Anexo 3) 
(Martins, 2007). 

A estrutura da comunidade da macrofauna bentônica que habita as praias do Parque Nacional 
do Superagui acompanhou a variação morfodinâmica ao longo do arco praial. A riqueza 
destas praias foi determinada principalmente pelos crustáceos. A abundância foi influenciada 
por uma espécie dominante de poliqueta S. goodbodyi em todas as praias, com exceção da 
região norte de Peças, onde a dominância foi dividida com um isópodo T. rhombofrontalis. A 
diversidade biológica também foi semelhante entre as regiões, no entanto, foi visto que as 
comunidades são compostas por diferentes espécies e em diferentes abundâncias ao longo 
do arco praial (Martins, 2007). 

Poucas praias do Brasil e do mundo encontram-se no estado de conservação observado nas 
praias do Parque Nacional do Superagui. A pressão pelo turismo, densidade demográfica, 

 

8Organismos sésseis são aqueles que não possuem capacidade de locomoção, vivem fixos, 

associados à um substrato. 
9 semi-sésseis, ou seja, apesar de apresentarem estruturas de locomoção, ocupam praticamente o 
mesmo espaço a vida toda. 
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poluição, pesca, entre outros, aumenta a cada dia. A presença de praias conservadas é 
essencial para a manutenção da diversidade em todos os níveis tróficos dependentes deste 
hábitat (Martins, 2007). 

 

6.9.2 Crustáceos 

6.9.2.1 Caranguejo  

Há duas espécies de caranguejos, de interesse comercial no Brasil, pertencentes a duas 
famílias distintas: Ocypodidae e Gecarcinidae. São caranguejos terrestres ou semiterrestres. 

A família Ocypodidae contempla alguns dos caranguejos terrestres mais conhecidos, como o 
caranguejo-do-mangue ou caranguejo-uçá Ucides cordatus e o caranguejo chama-maré Uca 
spp.  

O gênero Ocypode também conhecido como caranguejo-fantasma, devido à coloração 
críptica e a rapidez dos seus movimentos, possui alta adaptação ao ambiente de praia e 
habilidade de escavação. Os caranguejos da espécie Ocypode quadrata (Fabricius, 1787 
apud Braz, 2008), além da denominação caranguejo-fantasma, são também conhecidos como 
maria-farinha, vasa-maré, ou ainda garuçá (Braz, 2008). 

Já a família Gecarcinidae abrange seis gêneros com 20 espécies terrestres. No Brasil ocorrem 
apenas duas espécies, sendo apenas o guaiamum Cardisoma guanhumi, de interesse 
comercial. Sua distribuição assemelha-se à do caranguejo-uçá (Dias-Neto, 2011).  

O caranguejo-uçá tem ocorrência restrita ao manguezal e é uma espécie semiterrestre que 
habita galerias escavadas em áreas de substrato macio, próximas ao mar, entre os níveis 
médios de preamar e baixa-mar.  

Segundo Nascimento (1993 apud Dias-Neto, 2011) o caranguejo-uçá apresenta estreita 
relação biológica com o seu habitat, sendo que alterações populacionais de Ucides cordatus 
podem desencadear sérios desequilíbrios ao ecossistema. 

Hattori (2006 apud Dias-Neto, 2011) evidenciou que o teor de cálcio no sedimento e a 
salinidade apresentam associação positiva e significativa com a densidade do caranguejo-
uçá. Segundo o mesmo autor, manguezais com predomínio de Laguncularia racemosa 
apresentam maior densidade de U. cordatus e em manguezais com a mesma composição 
arbórea, a densidade média da espécie é maior naqueles com menor inundação. 

Na fase do diagnóstico de reconhecimento de campo algumas comunidades visitadas 
informaram que capturam caranguejos. No entanto, são escassas as pesquisas científicas a 
respeito das populações de caranguejos na região do Parque Nacional do Superagui. 

Segundo Braz, 2008 a maria-farinha Ocypode quadrata é uma espécie conspícua e muito 
abundante em praias estuarinas do Parque Nacional do Superagüi. No geral, a abundância 
total de organismos ao longo do ano estudado, apresentou respostas diretamente ligadas à 
temperatura e à extensão da praia. Foi evidenciado que a disposição de tocas do organismo 
está fortemente relacionada às condições meteorológicas, pois nos meses de inverno houve 
redução significativa nas abundâncias, apresentando ausência ou valores próximos a zero. 

Estudos realizados tanto para praias expostas (Alberto & Fontoura, 1999 e Bernardes et al., 
2004 apud Braz, 2008) como para praias protegidas (Turra et al., 2005 apud Braz, 2008), 
indicam que existe a preferência de construção das tocas na faixa central e superior das 
praias. Contudo, na praia do Superagui foi possível notar a presença de tocas acima do limite 
praial, na vegetação de restinga e próximas as casas dos moradores. 

Contudo, os diferentes níveis de impactos devem ser diagnosticados de acordo com as 
características próprias de cada ambiente, seja uma praia oceânica ou estuarina. Para avaliar 
suas relações, faz-se necessário analisar os tipos de atividades desenvolvidas por todos que 
fazem parte desse ambiente. Logo, pode-se inferir que as atividades antrópicas desenvolvidas 
nesta vila (i.e. limpeza do material detrítico, despesca de camarão, grande quantidade de 
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cachorros e maior fluxo de pessoas nas áreas mais urbanizadas) afetam diretamente, em 
pequena escala, as populações de caranguejos maria-farinha desta praia (Braz, 2008). 

6.9.2.2 Siri 

Os siris pertencem à família Portuniedae, com 293 espécies, das quais 16 ocorrem no Brasil, 
geralmente apresentam o último par de patas achatado, em forma de remo, responsável pela 
natação. O termo siri tem origem na palavra ceri que, na língua Guarani, significa remo (Dias-
Neto, 2011). O gênero Callinectes possui 16 espécies, sendo que seis ocorrem no Brasil. A 
espécie C. sapidus, conhecido como siri-azul, siri-pedra ou siri-patola é que apresenta 
interesse pesqueiro.  

O siri-azul vive em áreas de água doce salobra e até marinha, utilizando os estuários durante 
grande parte do seu ciclo de vida, desta forma, apresenta resistência a grandes variações de 
salinidade e de temperatura. Tolera, também, baixos teores de oxigênio dissolvido na água 
(Mello, 1999 apud Dias-Neto, 2011). Apresenta forte dependência de áreas estuarinas e os 
jovens desta espécie sobrevivem melhor em marismas e áreas não vegetadas adjacentes. 
Posey et al. (2004, apud Dias-Neto, 2011) relatam que em estuários pequenos, com maior 
influência de rios, áreas com baixa salinidade são importantes berçários, possibilitando 
crescimento rápido e predação reduzida. 

Não existem trabalhos que avaliem a situação dos estoques desta espécie no Brasil. Em 
Antonina - PR a pesca do siri é considerada predatória, pois o pescador faz a seleção dos 
animais capturados somente quando chega ao porto, ocorrendo, desta forma, a morte 
desnecessária de fêmeas ovadas e jovens que não possuem valor comercial. Estima-se que 
a população natural tenha sofrido uma redução de 90% nesta região, devido à sobrepesca 
(SPVS, 1992). 

Algumas comunidades na região do PNS relatam o uso da espécie como fonte de alimento, 
para uso próprio. 

6.9.2.3 Camarão 

No Estado do Paraná, de 1998 a 2000 os crustáceos representaram 73% dos desembarques 
totais, sendo que o camarão sete-barbas contribuiu com 86% dos desembarques deste grupo 
(Natividade et al, 2004 apud Malheiros, 2008). Com a crescente exploração do recurso, a 
situação do estoque do sudeste/sul é considerada preocupante (Dias Neto, 2003 apud 
Malheiros 2008). 

A plataforma interna, ao longo de toda a costa, é dominada pela pesca de arrasto de camarão, 
a mais importante em volume e valor, voltada para o sete-barbas Xiphopenaeus kroyeri e o 
branco Litopenaeus schimitti. A principal espécie capturada no litoral do Paraná é o camarão-
sete-barbas Xiphopenaeus kroyeri. Outras espécies como o camarão-rosa podem ser 
pescadas também, quando se aproximam da costa. 

Segundo Malheiros (2008), a Barra do Superagui possui uma frota mais numerosa e mais 
jovem, com embarcações mais robustas e motores mais potentes que a Vila das Peças. As 
frotas são diferentes, mas a prática nas comunidades é a mesma. As duas comunidades 
utilizam trinete (trynet) em sua prática de pesca. 

Como a atividade da pesca de camarão é intensa, isso vem afetando a estrutura da 
comunidade em relação ao tamanho e indiretamente à fecundidade, pois, seu rejeito inclui 
indivíduos maduros, que não chegaram a realizar a desova, além de grande quantidade de 
indivíduos jovens, antes mesmo de iniciarem o primeiro ciclo reprodutivo (Santos, 2006). 

 

6.9.3 Peixes  

Por apresentar uma grande oscilação das variáveis ambientais, os estuários são ambientes 
únicos para muitas espécies de peixes, devido à excepcional produtividade (Carmouze, 1994 
apud LACTEC 2012). A alta produtividade dos estuários deve-se não só a produção primaria 
planctônica e fitoplanctônica, mas também à entrada de material alóctone pelo fluxo dos rios. 
Nos estuários onde os ciclos sazonais seguem o padrão de chuvas, a produção primaria é 
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mais alta durante as estações seca, devido à maior transparência da água, já a entrada de 
material alóctone aumenta durante o período de chuva (Caurmouze, 1994; LoweMcConnell, 
1999 apud LACTEC 2012), isto proporciona uma grande quantidade de suprimento de 
alimento (Kennish, 1990 apud LACTEC 2012). A presença de ambientes complexos, como 
manguezais e marismas, também favorece a presença de várias espécies. Segundo o mesmo 
autor, os peixes estuarinos podem ser divididos, de acordo com o ciclo de vida, em: 1) 
espécies dulcícolas que eventualmente invadem a água salobra, 2) espécies verdadeiramente 
estuarinas, 3) migrantes (anádromos10 ou catádromos11), 4) visitantes ocasionais e 5) 
estuarino dependentes. Estes últimos correspondem ao grupo de peixes que se reproduzem 
no mar, cujas larvas e juvenis migram para o estuário em busca de alimento e refúgio 
(LACTEC, 2012). 

Segundo as literaturas específicas, no litoral do estado do Paraná são registradas a ocorrência 
de 92 famílias, 191 gêneros e 313 espécies, dos quais 80 famílias, 179 gêneros e 289 
espécies correspondem exclusivamente aos peixes ósseos (Couto & Corrêa, 1992; Castello 
et al., 1994; Chaves & Corrêa, 1997 apud LACTEC, 2012). Já no complexo estuarino da Baía 
de Paranaguá e áreas adjacentes, encontram-se referidas 67 famílias e 193 espécies de 
peixes cartilaginosos (cações e arraias) e peixes ósseos (Engemin, 2004; Nakayama, 2004 
apud LACTEC, 2012).  

Estudos realizados na APA de Guaraqueçaba (Ipardes, 1995) em quatro pontos amostrais 
localizados no interior do estuário (próximo à sede do município) indicam a dominância das 
famílias Ariidae (bagres) e Scianidae (corvinas, pescadas, caguás etc.). A família 
Tetraodontidae (baiacus) é a seguinte na ordem de dominância. Esta família, assim como 
Bothidae (linguados), Pomadasydae (corcorocas e saguás) e Engraulidae (manjubas) tendem 
a aumentar, em relação ao número de indivíduos, à medida que os pontos amostrais 
aproximavam-se da desembocadura. 

Segundo o mesmo estudo outras famílias citadas na literatura como frequentes para a região 
são: Clupeidae (sardinhas), Carangidae (salteiras, galo e cavalas), Cynoglossidae (linguas de 
vaca), Soleidae (linguado) e Trichiuridae (espadas). 

Os ambientes de praias arenosas são considerados para a ictiofauna, áreas de alimentação 
e com elevada abundância de juvenis, uma vez que se caracterizam por alta turbidez e 
turbulência conferindo proteção contra predação, além de elevada abundância de recursos 
alimentares (Lasiak, 1986 apud Stefanoni 2008). A caracterização dos ecossistemas praiais 
como ambientes importantes para estágios ontogenéticos iniciais, bem como sua relevância 
para a reprodução de diversas espécies de peixes, tem sido descritas por diversos autores 
(Felix et al., 2007 apud Stefanoni, 2008). Praias adjacentes e estuários também constituem 
rotas de migração de diversos peixes juvenis que passam uma ou mais fases de seu ciclo de 
vida nos estuários (Watt-Pringle & Strydom, 2003 apud Stefanoni, 2008). 

Stefanoni, 2008 concluiu na sua dissertação, que o ambiente praial da Ilha das Peças pode 
ser considerado um sítio de alimentação para peixes juvenis e adultos de pequeno e médio 
porte, os quais se utilizam oportunisticamente de recursos bentônicos e planctônicos. 

No Diagnóstico da Pesca da APA de Guaraqueçaba Corrêa et al, 2001 constataram que, na 
maioria das localidades a porcentagem da população que pratica a pesca como atividade 
principal saltou de 52,9% para 70% em 4 anos. Esta elevação pode ter origem no abandono 
definitivo de outras atividades que não a pesca. Ainda, acima de 70% da população tem na 
pesca a sua atividade secundária. Ainda a dependência do peixe como alimentação parece 
estar relacionada principalmente com o isolamento comercial das localidades. 

Os resultados obtidos, para os petrechos e atividades de pesca, corroboraram com a maioria 
das observações realizadas nos trabalhos anteriores, segundo os quais a pesca da região da 
APA é essencialmente artesanal, de subsistência com comercialização dos excedentes de 
produção com dois segmentos produtivos distintos: o da pesca estuarina (Eufrasina, Almeida, 

 

10 são peixes migratórios que vivem no mar, mas migram para os rios para se reproduzirem. 
11 são peixes que migram do rio (água doce) para o mar para desovarem. 
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Guaraqueçaba-costão/cerquinho e Tibicanga) e da pesca marinha-costeira (Superagui) 
(Corrêa et al, 2001). 

Ainda segundo Corrêa op cit. os camarões (sete-barbas, branco e ferro) e os peixes (66 
espécies) são explorados por um número superior a 84,62% e 70,59% dos pescadores. As 
porcentagens de pescadores que exploram os demais recursos variaram significativamente 
entre as localidades. Estas variações mostraram que, pelo menos a princípio, não existe 
seleção do recurso para a captura, mas sim a sua proximidade e abundância nas localidades. 
Também estão relacionados o valor comercial local, a avaliação pessoal da qualidade, a 
situação financeira momentânea, a posse de embarcações movidas a motor e a potência. 

Levando-se em consideração estes fatores, a análise da avaliação da abundância dos 
recursos nas comunidades mostrou que existem fortes indícios de que camarões, ostras e 
algumas espécies de peixes estão sendo sobrexploradas (Côrrea et al, 2001). 

Com relação à pesca, na plataforma continental, o fundeio para cienídeos e cações é a técnica 
mais difundida e importante (Andriguetto Filho et al, 2006). Além dessa, há uma grande 
diversidade de práticas, algumas de distribuição mais localizada, com destaque para a pesca 
do irico12 nas áreas mais setentrionais do complexo da Baía de Paranaguá (baías de 
Laranjeiras e Pinheiros). Arrastos de praia para tainha e robalo ocorrem ao longo da costa, 
embora não sejam praticados por todos os grupos de pescadores (Andriguetto Filho et al, 
2006). 

Nas figuras abaixo (Figuras 46 e 47), estão os dados apresentados em banner exposto em 
2011 com os resultados do Projeto “Eu conto com o peixe”, executado pelo Mater Natura – 
Instituto de Estudos Ambientais, financiado pelo Ministério da Pesca, que teve por objetivo 
levantar o desembarque pesqueiro do litoral paranaense. Não existem estudos para o Parque 
Nacional do Superagui a respeito dos peixes de água doce. 

 

Figura 46: Espécies capturadas na Comunidade da Barra do Superagui (2011). 

 

12 O irico é o conjunto de larvas e juvenis iniciais de peixes e camarões, com grande dominância de larvas de 

manjuba, pescado na forma de lanço ou cerco com rede de filó para ser salgado e seco. É destinado ao mercado 
nacional e mesmo internacional através de intermediários paulistas, e apreciado como aperitivo e base para 
culinária em geral. 
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Figura 47: Espécies capturadas na Vila das Peças (2011). 

 

6.9.4 Anfíbios 

Os anfíbios estão distribuídos atualmente dentro de três ordens: Gymnophiona (cobras-
cegas), Caudata (salamandras) e Anura (sapos, pererecas e rãs) (Haddad et al., 2008). 
Constituem um grupo de distribuição geográfica mundial, apenas não ocorrendo nas regiões 
polares, nos desertos mais áridos e em algumas ilhas oceânicas isoladas. Estão presentes 
em quase todos os tipos de hábitats terrestres e de água doce, sendo sua distribuição 
fortemente influenciada pela presença e abundância de água, muitas vezes apenas na forma 
de chuva. 

Atualmente o Brasil abriga a maior diversidade de anfíbios. Foram reconhecidas 946 espécies 
de anfíbios ocorrentes no país, sendo 913 Anuros, 1 Caudata e 32 Gymnophionas (SBH, 
2012), das quais 534 são endêmicas (IUCN, 2008). Segundo MMA (2007), a Mata Atlântica 
concentra 340 espécies de anfíbios, o que corresponde a cerca de 65% das espécies 
brasileiras conhecidas, entretanto, Haddad et al. (2008) afirmam que neste bioma a riqueza 
supera a quantia de 400 espécies de anfíbios anuros e a maior riqueza em espécies ocorre 
nos ambientes de floresta úmida. Cerca de 250 espécies de anfíbios são endêmicas (MMA, 
2007), podendo incluir famílias inteiras, como é o caso dos sapos da família Brachycephalidae. 

As informações com relação às publicações científicas deste grupo para o estado do Paraná 
são pontuais e as localizações dos estudos dispersas, de modo que o conhecimento sobre a 
anurofauna paranaense carece de maiores informações sobre os aspectos taxonômicos, 
sistemáticos e ecológicos das espécies habitantes. Contudo em sua publicação sobre os 
anfíbios da Mata Atlântica, Haddad et al. (2008 apud LACTEC, 2012) citam a ocorrência de 
63 espécies existentes para o Estado do Paraná. Incrementando a informação regional sobre 
o conhecimento dos anfíbios, Segalla (2003) levantou para a região de Guaraqueçaba um 
total de 30 espécies de anfíbios. Segundo Acquaplan 2011 apud LACTEC, 2012 é estimada 
a ocorrência de 33 espécies de anfíbios para o Complexo Estuarino de Paranaguá. 

A Ilha do Superagui e Ilha Rasa13 foram amostradas durante o período reprodutivo dos anuros 
entre os meses de novembro 2012 a março de 2013 por Leivas (2014). A riqueza de espécies 
encontrada para estas localidades é 27 espécies sendo que 22 espécies ocorrem na Ilha do 

 

13 A Ilha Rasa é próxima ao PNS, sendo uma importante área para estudos e comparações. 
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Superagui e 21 espécies na Ilha Rasa. As espécies registradas estão distribuídas em nove 
famílias: Brachycephalidae (uma espécie), Bufonidae (duas espécies), Craugastoridae (uma 
espécie), Cycloramphidae (uma espécie), Hemiphractidae (uma espécie), Hylidae (16 
espécies), Leiuperidae (uma espécie), Leptodactylidae (três espécies) e Microhylidae (uma 
espécie) (Anexo 4).  

Internacionalmente, 25 espécies são categorizadas como “LC” (least concern), duas espécies 
(Aparasphenodon bokermanni e Scinax aromothyella) são categorizadas como “DD” (data 
deficient) e três espécies (S. imbegue, S. tymbamirim e Physalaemus sp.) não foram 
avaliadas. Nenhuma espécie foi enquadrada em alguma categoria de ameaça em nível 
nacional ou estadual (Anexo 4). Dessas espécies enquadradas como “DD” A. bokermanni e 
S. aromothyella foram registradas apenas na Ilha Rasa (Anexo 4).  

No que se refere ao status populacional das espécies, 14 espécies apresentam populações 
consideradas estáveis, seis espécies têm populações em decréscimo e quatro espécies 
apresentam status populacional desconhecido. Três espécies (S. imbegue, S.  tymbamirim e 
Physalaemus sp.) não foram avaliadas. As espécies A. bokermanni e S. aromothyella que 
apresentam status populacional desconhecido foram registradas apenas na Ilha Rasa (Anexo 
4). 

 

6.9.5 Répteis 

Segundo Bérnils e Costa (2011 apud LACTEC, 2012) no Brasil habitam 732 espécies de 
répteis, sendo: 36 quelônios, 6 jacarés, 248 lagartos, 67 anfisbênias e 375 serpentes, assim 
o país ocupa a segunda colocação na relação de países com maior riqueza de espécies deste 
grupo. 

Morato (2005 apud LACTEC, 2012), registrou para a região litorânea e Serra do Mar 
paranaense 42 espécies de répteis, sendo que Marques et al. (2001 apud LACTEC, 2012) 
registraram 44 espécies para a região. 

Não existe um levantamento específico para o Parque Nacional do Superagui relacionado a 
répteis. O diagnóstico ambiental da APA de Guaraqueçaba (Ipardes, 1995) indica a ocorrência 
de 45 espécies para a APA.  

Segundo Ibama (1989, apud Haro, 2003), existem ofídios em abundância na APA de 
Guaraqueçaba, como as peçonhentas corais Micrurus coralinus e as jararacas Bothrops spp. 

O jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris foi observado no Rio da Paciência, Ilha do 
Superagui e nos arredores da própria comunidade da Barra do Superagui (Vivekananda, 
2001), assim como na região do Canal do Varadouro e nos Rio Real, Bandarra e da Lagoa 
(Bresolin, com. pessoal). 

6.9.5.1 Quelônios  

Segundo Ipardes (2001) os manguezais abrigam espécies ameaçadas de extinção como 
algumas tartarugas marinhas: tartaruga-verde Chelonya midas, tartaruga-cabeçuda Caretta 
caretta, tartaruga-de-couro ou tartaruga-gigante Dermochellys coriacea. O Diagnóstico da 
APA (Ipardes, 1995) indica a ocorrência da tartaruga carenada ou tartaruga-de-pente 
Eretmochelys imbricata. 

A tartaruga-cabeçuda Caretta caretta é uma das maiores tartarugas marinhas, podendo atingir 
mais de 210 cm de comprimento de carapaça (Ernest & Barbour, 1989 apud Mikich e Bérnils, 
2004). É considerada nacionalmente como VU (Vulnerável) Mikich e Bérnils, 2004. 
Caracteriza-se pelo grande tamanho da cabeça e por apresentar uma carapaça marrom 
escuro com uma quilha vertebral evidente. Habita ambientes marinhos em geral, desde áreas 
sujeitas a grandes correntes até a desembocadura de grandes rios. É uma espécie onívora 
que se alimenta de uma grande variedade de invertebrados e algas (Ernest & Barbour, 1989 
apud Mikich e Bérnils, 2004). 

A tartaruga-verde Chelonia mydas, é uma tartaruga de grande porte, atingindo mais de 150 
cm de comprimento, caracterizada por apresentar uma carapaça dorsalmente lisa com placas 
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marginais formando uma serrilha posteriormente; apresenta duas escamas pré-frontais 
paralelas e a mandíbula serrilhada como principais características distintivas. É considerada 
nacionalmente como espécie VU (Vulnerável) (Mikich e Bérnils, 2004). Utiliza o litoral do 
Estado do Paraná como área de alimentação e abrigo. As áreas de alimentação são, 
principalmente, áreas de baixios onde se desenvolvem as gramas marinhas, ilhas e regiões 
de costões rochosos e regiões de manguezais (LACTEC, 2012). Segundo IAP (2009), esta 
espécie foi registrada nas áreas de entorno do Parque Nacional do Superagui. 

A tartaruga-gigante Dermochelys coriacea apresenta distribuição global sendo encontrada em 
oceanos tropicais a subpolares. Sabe-se muito pouco a respeito da distribuição de filhotes e 
juvenis. Segundo a Red List of Threatened Species (Lista Vermelha de Animais Ameaçados 
de Extinção), a tartaruga-gigante apresenta o nível mais crítico de ameaça (IAP, 2009). No 
Brasil é considerada CR (Criticamente em perigo). Segundo Domit (com. pessoal), há 
possibilidade desta espécie utilizar as praias desertas do Superagui e das Peças para desova. 

A tartaruga-de-pente Eretmochelys imbricata é pouco frequente no litoral brasileiro (Projeto 
Tamar, 2003 apud Mikich e Bérnils, 2004) e considerada nacionalmente EM (em perigo) 
principalmente em função da coleta de seus ovos e da pesca acidental. 

No Paraná estas espécies ocorrem incidentalmente, não contando com populações fixas e 
não utilizando as praias do estado como área de reprodução. Em função disso, bem como da 
ausência de informações populacionais, origem dos indivíduos ou do nível de pressão 
exercido pela pesca regional, não se pode realizar qualquer afirmação quanto à situação no 
estado, portanto as duas espécies estão classificada como DD (dados insuficientes) na lista 
vermelha da fauna ameaçada no Estado do Paraná (Mikich e Bérnils, 2004). 

As espécies encontram-se nacionalmente ameaçadas em função da ocupação e destruição 
das praias de desova, da coleta de ovos, da descaracterização e poluição dos hábitats 
marinhos costeiros e da pesca acidental. Sendo apenas estas duas últimas causas que a 
afetam no Paraná, uma vez que o estado não constitui uma área de reprodução (MIKICH e 
BÉRNILS, 2004).   

A conservação da costa paranaense, principalmente costões rochosos e áreas de fitais, locais 
prováveis de alimentação e descanso das espécies no Paraná, merece maior atenção. 
Também é importante orientar as comunidades litorâneas, em especial os pescadores, a 
como agir quando houver captura acidental de tartarugas marinhas. Programas que visem 
estudos locais com estas espécies deverão se sujeitar ao estabelecido nas listas nacionais e 
internacionais de espécies ameaçadas de extinção (Mikich e Bérnils, 2004). 

Em 2009 foi publicado um documento em que constam os Planos de Conservação da 
tartaruga-verde Chelonia mydas e da tartaruga-de-couro ou gigante Dermochelys coriacea, 
pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP, 2009). 

Em estudo de Guebert-Bartholo et al. (2011) com tartaruga-verde Chelonia mydas, dos 80 
animais analisados, nove tartarugas morreram afogadas emaranhadas em rede de pesca, 
cinco apresentaram más condições de saúde (provavelmente por ingestão de detritos 
antropogênicos). De 67 animais encontrados mortos encalhados em praias, três morreram 
devido à ingestão de detritos antropogênicos. 

 

6.9.6 Aves14 

A avifauna da Floresta Ombrófila Densa na porção paranaense está representada por 376 
espécies, distribuídas em 52 famílias e correspondendo a 54% de toda avifauna conhecida 
para o estado do Paraná (Ipardes, 1989; Scherer-Neto, 1995). Além dessa riqueza de espécie, 

 

14 Os estudos realizados no PNS são pontuais e os levantamentos existentes são ultrapassados, necessitando 

um inventário para todos os tipos de ambiente que o PNS abrange. Para este grupo será contextualizado a região 
da APA de Guaraqueçaba e uma descrição mais detalhada para o papagaio-de-cara-roxa, espécie ameaçada de 
extinção. 
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a floresta Atlântica é considerada uma zona de alto endemismo da região Neotropical 
(Cracraft, 1985 apud Sipinski, 2003). 

Na APA de Guaraqueçaba, encontram-se espécies endêmicas, raras e ameaçadas de 
extinção (SPVS, 1992 apud Sipinski, 2003). Scherer-Neto registrou 224 espécies de aves na 
APA de Guaraqueçaba, sendo 45 endêmicas do sul do Brasil e 59 da Floresta Atlântica 
(Ipardes, 1989 apud Sipinski, 2003). A maior diversidade encontra-se nas formações 
florestais, representando 80,3% do total. Todavia, as áreas de influência aquática formam um 
ambiente essencial para inúmeras espécies de aves características da região, como biguá 
Phalacrocorax brasilianus, garças-brancas Casmerodius albus e Egretta thula, garça-azul 
Florida caerulea, colhereiro Platalea ajaja, entre outros. O guará Eudocimus ruber, ave 
aquática, a qual inspirou o nome de inúmeras cidades litorâneas do Paraná, já foi considerada 
extinta na região, pois o seu último registro era do início de 1973 (Ipardes, 1995 apud Sipinski, 
2003). No entanto, em 2009 registraram-se bandos com mais de 100 aves no litoral norte do 
Paraná, fato que não acontecia há mais de um século. Atualmente são avistados bandos de 
guará na porção norte da Ilha das Peças e na Baía das Laranjeiras. 

Vianna (1991), Mikich e Lara (1996) e Capel (2002) realizaram estudos sobre as aves no 
Parque Nacional do Superagui. A compilação das espécies encontradas pelos referidos 
autores indica a ocorrência de 127 espécies de aves para o PNS (Anexo 5). Entre elas estão 
apresentadas as espécies limnícolas migratórias e residentes observadas na praia deserta no 
PNS (Tabela 19). 

Tabela 19: Espécies de aves limnícolas migratórias e residentes observadas na praia deserta, 
entre outubro de 1993 e abril de 1994. 

ESPÉCIE NOME COMUM MIGRATÓRIA RESIDENTE 

Haematopus palliatus piru-piru  X 

Charadrius cf. semipalmatus batuíra-de-bando X  

Charadrius collaris batuíra-de-coleira  X 

Calidris alba maçarico-branco X  

Calidris fuscicollis maçarico-de-sobre-branco X  

Larus dominicanus Gaivotão  X 

Sterna superciliaris Trinta-réis-anão  X 

Sterna máxima garajau-real X  

Sterna sandvicensis garajau-comum X X 
Fonte: Mikich e Lara, 1996. 

Segundo Capel, 2002, foram constatadas 16 espécies de aves aquáticas na praia deserta da 
Ilha das Peças o que representa 27,11% do total de aves aquáticas com potencialidade para 
o estado do Paraná. As espécies mais frequentes são: batuíra-de-coleira Charadrius collaris, 
atobá-pardo Sula leucogaster, gaivotão Larus dominicanus, garça-branca-pequena Egretta 
thula e batuíra-de-coleira Charadrius collari. 

Ainda segundo a autora, a Ilha das Peças possui uma das formações mais importantes do 
PNS, pois trata-se de um cordão arenoso que, devido a sua localização e característica, é 
utilizado pelas aves aquáticas para alimentação e descanso de para espécies de aves 
migratórias, o que torna essa formação uma área de especial interesse de preservação. 

Segundo (Hayman et al. 1996 apud Capel 2002), as áreas úmidas do mundo estão seriamente 
ameaçadas e essas aves são bioindicadoras do seu estado de conservação.  

As aves de praia são um dos mais importantes grupos migrantes do hemisfério norte. Segundo 
CEMAVE (1981, apud Capel, 2002) as aves de praia migratórias são mais frequentes na 
América do Sul do que as próprias residentes, tanto em espécies como naturalmente em 
número. Em 1997, um indivíduo do maçarico-acanelado Tryngites subruficollis foi avistado em 
uma praia arenosa na Praia Deserta. Os únicos registros prévios para o litoral do estado datam 
de 1993 (Kohler, et al 2010). 
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Papagaio-de-cara-roxa  

O papagaio-de-cara-roxa A. brasiliensis tem sua ocorrência restrita à Floresta Atlântica. 
Originalmente, era uma faixa contínua com 3.075 km2, entre o litoral sul de São Paulo e o 
litoral norte de Santa Catarina (Diefenbach & Goldhammer, 1986; Scherer-Neto, 1989; Collar 
et al., 1992; Martuscelli, 1995 apud Sipinski, 2003). 

Com a destruição da Floresta Atlântica, o ambiente de ocorrência desta espécie foi também 
fragmentado. O complexo estuarino-lagunar, que se estende de Peruíbe - SP até Paranaguá 
- PR, é o trecho de maior ocorrência do papagaio (Scherer-Neto, 1989; Martuscelli, 1995 apud 
Sipinski, 2003). Segundo Scherer-Neto (com. pess. Cito in Lalime, 1996 apud Sipinski, 2003), 
as maiores concentrações desse papagaio estão na parte paranaense. A espécie é 
comumente encontrada até 300 m de altitude, mas raramente acima de 700 m (Scherer-Neto, 
1989). 

Atualmente sua população para toda área de ocorrência está estimada em 6.700 indivíduos 
(Sipinski, et al., 2012). Segundo Bóçon et al. (2004) o Parque Nacional do Superagui abriga 
mais de 50% da população registrada para o estado do Paraná. 

Os estudos de Scherer-Neto (1989), enfocaram a biologia do papagaio-de-cara-roxa A. 
brasiliensis. Segundo esse autor, A. brasilensis vive em toda a faixa litorânea do estado do 
Paraná, na vertente leste da Serra do Mar, nos municípios de Guaratuba, Paranaguá, 
Antonina e Guaraqueçaba, incluindo as ilhas da grande Baía de Paranaguá, entre as quais a 
Ilha das Peças e do Superagui. A distribuição espacial dessa espécie é, preferencialmente, a 
planície litorânea, frequentando também as formações montanhosas da Serra do Mar, não 
ultrapassando a crista da escarpa do complexo cristalino que forma esta Serra. 

Os papagaios-de-cara-roxa frequentam áreas florestadas e também as alteradas com 
remanescentes de espécies arbóreas. Saem de seus locais de repouso noturno e dirigem-se 
primeiramente para as maiores ilhas para depois irem ao continente, onde passam a maior 
parte do tempo. A postura é de três a quatro ovos, número que coincide com a grande maioria 
de outros representantes do gênero Amazona. Os filhotes nascem, geralmente, a partir de 
outubro até dezembro e permanecem no ninho por cerca de 53 dias. Nidificam em cavidades 
existentes em troncos de sete tipos de árvores vivas ou desvitalizadas (Czajkowski, 2004). 

Os papagaios-de-cara-roxa deslocam-se diariamente entre as ilhas e a porção continental da 
área de ocorrência, formam grandes grupos para o repouso noturno e têm preferência por 
utilizar as ilhas para reprodução, dormitório e alimentação (Scherer-Neto, 1989; Martuscelli, 
1995 apud Sipinski, 2003). São citadas algumas ilhas preferenciais no Paraná, como ilha do 
Pinheiro para repouso noturno, as ilhas do Mel, Rasa da Cotinga e Rasa como local de 
reprodução e as ilhas das Peças, Superagui e Rasa para local de alimentação (Scherer-Neto, 
1989; Lalime, 1997; Carrilho et aI., 2002 apud Sipinski, 2003). 

Atualmente são conhecidas 68 espécies vegetais que o papagaio-de-cara-roxa A. brasiliensis 
utiliza para sua alimentação, que é composta principalmente de frutos, além de folhas, flores, 
néctar e insetos. A atividade de forrageamento inicia-se logo ao amanhecer, depois que 
deixam o dormitório, e prolonga-se até, aproximadamente, às 11h00. Ao entardecer, cerca de 
duas horas antes de retornarem ao dormitório, voltam a se alimentar. Entre as espécies 
utilizadas, as preferenciais são jerivá Siagrus rommanzoffiana, mangue-do-mato Clusia 
criuva, araçá Psidium cattleianum e guanandi Calophylliim brasiliense (Scherer-Neto, 1989; 
Martuscelli, 1995; Lalime, 1997; Cavalheiro, 1999 apud Sipinski, 2003). 

Há a exploração de espécies vegetais utilizadas pelo papagaio, como guanandi, caxeta 
Tabebuia cassinoides, palmeira juçara Euterpe edulis e várias espécies de canela Ocotea 
spp., entre outras (Sipinski, 2003). 

O papagaio-de-cara-roxa A. brasiliensis é altamente procurado como ave de estimação, tanto 
na área de distribuição da espécie como em outras regiões do país aonde chega através do 
comércio ilegal. A alta ocupação em parte de sua área de distribuição potencializa a ameaça 
de tráfico, pois a fragmentação de áreas florestadas torna as áreas de reprodução cada vez 
mais acessíveis aos coletores de filhotes. A modificação do habitat é outra ameaça que atinge 
fortemente o papagaio-da-cara-roxa, diminuindo gradativamente sua já pequena área de 
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distribuição. Como causa de modificação de habitat pode-se citar a retirada seletiva de 
recursos naturais pela população local, como o guanandi Callophylum brasiliense usado na 
fabricação de casas, canoas e outros utensílios. A extração desta árvore de grande porte 
diminui a oferta de locais para nidificação, contribuindo para o baixo recrutamento da espécie. 
Alterações mínimas em seu habitat podem representar uma grande superfície degradada, 
considerando que a distribuição geográfica natural da espécie já é bastante restrita. A 
especulação imobiliária e o fluxo turístico com pouco planejamento é uma das causas da 
perda de habitat, ocorrendo não somente no continente, mas também em ilhas ocupadas pela 
espécie, como na ilha Comprida e Iguape em São Paulo. Em alguns pontos turísticos existe 
um controle no fluxo de visitantes, estabelecido por zoneamentos, como ocorre na ilha do Mel 
onde foi definido o máximo de cinco mil turistas. Entretanto, em grande parte da distribuição 
da espécie não existe qualquer tipo de planejamento da ocupação da área, seja por 
moradores ou por visitantes. Uma ameaça adicional trazida pelo fluxo de turistas é a 
aproximação de embarcações nas áreas de descanso e reprodução deste papagaio, pois a 
movimentação e o barulho de motor podem transmitir insegurança para os indivíduos (MMA, 
2008). 

Em  São Paulo e no Paraná os papagaios-de-cara-roxa A. brasiliensis são considerados em 
perigo (MMA, 2008). Nacionalmente, era considerada espécie ameaçada na categoria 
vulnerável, mas na atualização da lista em 2014, a espécie deixou a lista. Seguindo a 
tendência nacional, o passou a ser consideredo quase ameaçado pela IUCN. Isso indica que 
os esforços para a conservação dessa espécie estão sendo bem sucedidos, mas como as 
ameaças permanecem, tais esforços precisam ser mantidos. 

 

6.9.7 Mamíferos 

Vivekananda (2001) menciona os estudos de Leite (1997), a qual observou rastros de 
guaxinim Procyon cancrivorus, graxaim Cerdocyon thous, cuíca d’água Philander sp., 
pequenos roedores da família Muridae, gambá Didelphis spp. e suçuarana Puma concolor 
nas proximidades dos manguezais da Ilha do Superagui. Em áreas de vegetação com 
influência marinha observou rastros de veado Mazama sp., gato-mourisco Herpailurus 
yagouaroundi, graxaim Cerdocyon thous, tatu-galinha Dasyphus novencimctus e suçuarana. 
Os animais visualizados por essa autora foram o macaco-prego Sapajus Nigritus (Cebus 
apela), o ouriço Sphiggurus villosus, o tatu-galinha Dasypus novencimctus e um gato 
mourisco. Restos de tamanduá foram encontrados, apresentando indícios de predação por 
suçuarana. Próximo ao Rio do Meio, na Ilha do Superagui, foram observadas pegadas de 
paca Agouti paca, furão Galictis cuja, tatu-galinha Dasypus novemcinctus, lontra Lontra 
longicaudis, guaxinim Procyon cancrivorus, cuíca d´água Chironectes minimus e graxaim 
Cerdocyon thous. Na restinga, é comum a pegada de veados, principalmente quando a 
camarinha Gaylussacia brasiliensis e o araçá Psidium catleianum estão com frutos. 
Observaram-se rastros de tatu e gambás muito próximos à praia, bem como restos de cateto 
Pecari tacaju (Tayassu tajacu) predado por suçuarana, em área onde predomina a Floresta 
Ombrófila Densa de Terras Baixas. A jaguatirica Leopardus pardalis também foi encontrada 
através dos pelos e rastros. Além desses animais, essa UC é famosa por abrigar o mico-leão-
da-cara-preta Leontopithecus caissara, considerada ameaçada nacionalmente.  Além dessa 
espécie, a suçuarana P. concolor e o gato mourisco H. yagouaroundi são considerados 
vulneráveis à extinção. 

 

Mico-leão-da-cara-preta 

O mico-leão-da-cara-preta Leontopithecus caissara foi a última espécie do gênero a ser 
descrita (Lorini e Persson, 1990 apud Schmidlin, 2004), sendo considerada a mais ameaçada 
da família dos calitriquídeos (Rylands et al, 2002 apud Schmidlin, 2004). L. caissara é listada 
como criticamente ameaçada de extinção pela IUCN (Hilton-Taylor, 2003 apud Schmidlin, 
2004) e ameaçada nacionalmente (MMA, 2014). 
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Possui distribuição restrita a faixa litorânea entre sul do estado de São Paulo e o norte do 
estado do Paraná (Lorini; Persson, 1994; Rodrigues, 1998; Prado, 1999 apud Schmidlin, 
2004). 

Conforme Lorini e Persson (1991 apud Vivekananda, 2001), o mico-leão-de-cara-preta 
Leontopithecus caissara coabita com outras duas espécies de primatas, que são o macaco-
prego Sapajus Nigritus, a mais frequente delas, principalmente nas florestas úmidas de 
baixada, e o bugio Alouatta guariba (fusca), o qual parece concentrar-se nos ambientes de 
Floresta Ombrófila Densa Submontana. 

A população do mico-leão-da-cara-preta L. caissara está estimada em 400 indivíduos (Ludwig 
et al, 2012); subdivide-se em três populações, sendo duas no continente e uma, a maior delas, 
na Ilha do Superagui (Prado 1999 apud Vivekananda, 2001). Ocupa o estrato médio da 
Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, abrigando-se em ocos de árvores. Segundo 
Nascimento, et al. (2011) que estudaram três grupos, estes apresentam uma área de uso 
(home range), de respectivamente, 345,00, 297,00 e 282,00 ha.  

Ludwig (2011), verificou que o comportamento de alimentação/forrageio representou 39,9% 
da frequência dentre as várias atividades observadas nos estudos. Foi obtido um total de 1131 
registros de itens utilizados na dieta de L. caissara, dos quais a maior parte correspondeu a 
recursos de origem vegetal (91,2%). Tais recursos foram provenientes de árvores, arbustos, 
lianas e epífitas arbóreas e terrestres. Destes, os itens que predominaram foram os frutos, 
com 90,3%, 0,5% de exsudatos, apenas 0,3% de flores e 0,1% de néctar. Os outros recursos 
utilizados foram presas animais (8,3%) e fungos (0,4%). 

Dentre as 57 espécies vegetais registradas, apenas os frutos de quatro espécies (Syagrus 
romanzoffiana, Tapirira guianensis, Myrcia isaiana G.M. Barroso & Peixoto e Psidium 
cattleianum) foram responsáveis pela maior parte da dieta (63,4%). As outras 53 espécies 
representaram apenas uma pequena parcela da dieta dos animais (27%). A espécie que mais 
se destacou entre as demais na frequência de utilização quando na análise total foi palmeira 
jerivá Syagrus romanzoffiana, responsável por 39,3% dos registros de alimentação. (Ludwig, 
2011). 

Na área de estudo pode ser notada a presença abundante de bromeliáceas terrestres e 
epífitas e jerivás (recurso-chave) ocorrentes neste ambiente bastante úmido. Essa riqueza do 
ambiente de estudo em microhabitats utilizados pelos animais, pode estar relacionada com a 
alta frequência de observação do forrageio e alimentação em tais ambientes e ao sucesso da 
frequência do comportamento analisado. Logo, é essencial que a conservação de tais 
microhabitats na Ilha do Superagui seja efetuada, pois a espécie parece ser bastante 
dependente de tais microhabitats (Ludwig, 2011). 

Domit e Vivekananda, (2012) realizaram um levantamento bibliográfico com a estimativa de 
crescimento populacional humana da comunidade da Barra do Superagui e da população de 
Leontophitecus caissara. Percebeu-se um grande crescimento na população humana da 
comunidade da Barra do Superagui, porém aparentemente, este fato não influenciou na 
população de Leontopithecus caissara, a qual teve um número inicial estimado em 250 
indivíduos e no último estudo esse número elevou-se entre 802 e 916 indivíduos (Tabela 20). 
Vale ressaltar que a variação na estimativa populacional do mico-leão-da-cara-preta está 
relacionada em parte pela metodologia utilizada pelos pesquisadores, em que variam suas 
descrições de área de vida utilizada pela espécie, e ainda o número de grupos amostrados 
para população total e a duração do estudo em campo. 

Tabela 20: Estimativa para população de Leontopithecus caissara. 

Ano 11993 11994 
81999 22002 32003 42004 52006 62008 72011 

Nº 
Aproximado 

de Indivíduos 
250 260 260 392 400 330 350 300 802/916 

Fonte: Domit e Vivekananda, 2012. 
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As grandes ameaças que atingem pequenas populações são problemas genéticos, as 
catástrofes naturais e a ação antrópica, principalmente em relação à perda de habitat, caça e 
tráfico desses animais (Vivekananda, 2001). 

Cetáceos 

Os cetáceos são mamíferos aquáticos de grande porte, podem ser marinhos ou de água doce, 
sendo que nas águas jurisdicionais brasileiras estão registradas 39 espécies no Plano de 
Ação para Mamíferos Aquáticos do Brasil (Ibama, 2001 apud Barros e Barros, 2011). 
Conhecidos popularmente como botos, golfinhos e baleias, são divididos em duas subordens 
viventes: Mysticeti, baleias com barbatanas, e Odontoceti, os que possuem dentes como os 
golfinhos, toninhas e cachalotes. Os misticetos são exclusivamente marinhos e possuem um 
padrão de migração, e, são mais homogêneos em forma (Reynolds & Rommel, 1999 apud 
Barros e Barros, 2011), enquanto que os odontocetos possuem grande diversidade de 
espécies e não apresentam padrões migratórios definidos (Hetzel & Lodi, 1993 apud Barros 
e Barros, 2011).  

Estudos realizados por AMB (2010 apud LACTEC, 2012) indicaram que o setor intermediário 
do eixo leste oeste da baía de Paranaguá representa a principal área de concentração de 
boto-cinza Sotalia guianensis, vulnerável, segundo a lista nacional. Além desta espécie, 
Mikich e Bérrnils (2004) indicam a ocorrência de 13 espécies de mamíferos aquáticos no litoral 
do Estado do Paraná, dentre os quais destacam-se as seguintes espécies, por se tratarem de 
espécies ameaçadas de extinção: baleia-franca Eubalaena australis – espécie em perigo e a 
toninha Pontoporia blainvillei – criticamente ameçada. 

Em relação às ocorrências espaciais importantes para os mamíferos aquáticos, pode-se citar 
a região da Baía das Laranjeiras, considerado um habitat de grande importância para o boto-
cinza Sotalia guianensis. Entretanto, em outras áreas, como as partes mais profundas da Baía 
dos Pinheiros e Baía de Paranaguá, assim como em áreas de mar aberto, grandes grupos de 
botos ou golfinhos são avistados com frequência (Domit, 2006, 2010). Esta espécie é avistada 
comumente no complexo da baía de Paranaguá, em grupos de 2 a 10 indivíduos, no entanto, 
alguns indivíduos podem ser observados sozinhos, em especial em áreas protegidas como 
no interior da baía e estuário (IAP, 2009; Domit, 2010).  

Domit (2010) analisou a distribuição dos animais durante os anos de 2007 e 2008 e verificou 
que a espécie utiliza toda a área do Complexo Estuarino de Paranaguá. Entretanto, em 2007 
foram avistados 390 grupos de botos-cinza, os quais utilizaram 89% da área amostrada e 
estiveram concentrados nas Baías de Guaraqueçaba e de Paranaguá e na desembocadura 
norte e em 2008 foram observados 673 grupos que utilizaram 88% da área total, 
principalmente as áreas das Baías das Laranjeiras, dos Pinheiros e de Paranaguá e a 
desembocadura norte (Figura 48). 
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Figura 48: Distribuição do boto-cinza, delimitação e das áreas de concentração (Kernel 50%), 
nos anos de 2007 e 2008 na região de entorno do Parque Nacional do Superagui. 

Fonte: Adaptado de Domit, 2010. 

Na região da Ilha das Peças estão presentes grupos de boto-cinza que podem ser avistados 
diariamente, sendo mais frequente em estrutura denominada familiar, composta por um ou 
dois adultos e um infante (Filla, 2004 apud Domit, 2006). A região é intensamente utilizada 
para atividades de pesca (Bonin, 2001 apud Domit, op.cit) e para reprodução (Rosas e 
Monteiro-Filho, 2002 apud Domit, op.cit), com infantes sendo avistados durante todo o ano 
(Filla, 2004, apud Domit, op.cit). Segundo informações coligidas durante o reconhecimento de 
campo, junto aos comunitários, a região próxima à Vila das Peças até a desembocadura do 
rio das Peças é uma área em que são avistados com frequência fêmeas com seus filhotes. 
Domit (2010) registrou a ocorrência de infantes no Complexo do Estuário de Paranaguá, 
constatando que a região das Baias das Laranjeiras, desembocadura Norte e Baia dos 
Pinheiros são importantes áreas de ocorrência dos grupos de infantes (Figura 49). 

 
Figura 49: Indicação da ocorrência dos grupos de infantes do boto-cinza. 

Fonte: Adaptado de Domit (2010). 
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IAP (2009) cita as principais ameaças à espécie como sendo: captura incidental em rede de 
pesca, choque com embarcações, turismo desordenado, molestamento por embarcações de 
turismo e lazer, entre outros. Segundo Domit (com. pess.), o barulho do motor das 
embarcações afeta de forma significativa os botos, uma vez que interfere na sua 
comunicação. Desta maneira, estes tendem a se afastar dos locais, ou procuram emitir sons 
mais altos, o que demanda mais gasto de energia para se comunicarem, que ao longo prazo 
traz alterações na saúde dos animais, pois estes passam a consumir mais a gordura corporal. 
Atualmente a contaminação com resíduos tóxicos oriundos de agrotóxicos, estão levando a 
problemas de pele, entre outros.   

A ocorrência de mortes nos aparelhos de pesca em toda a área de distribuição da espécie é 
considerada um motivo de preocupação, especialmente levando-se em conta o potencial de 
expansão da atividade pesqueira nas regiões estuarinas e os hábitos da espécie (IAP, 2009). 

Segundo IAP (2009), estudos realizados com Sotalia guianensis, citam que os animais 
reagem de forma negativa (alteração de tempo de mergulho, mudança de direção de 
deslocamento, abandono de atividade ou de área, separação de agrupamentos, entre outros) 
quando embarcações se aproximam. A presença física, agravada pelo excesso de velocidade, 
assim como a proximidade, a quantidade de embarcações e ruído produzido pelos motores 
destas impactam os botos-cinza. Os sons produzidos pelas embarcações (especialmente 
aquelas com motor de popa) alcançam a mesma frequência e sobrepõem-se aos sons 
produzidos pelos botos, interferindo em sua comunicação e provocando o consequente 
abandono (mesmo que temporário) da área. 

Pontoporia blainvillei, conhecida popularmente como toninha ou franciscana, é uma espécie 
de cetáceo endêmica da região costeira central do Oceano Atlântico Sul Ocidental, ocorrendo 
na costa da Argentina, Uruguai e Brasil. O habitat costeiro da espécie tem colocado em risco 
a sua conservação, pois são estas as áreas de maior atividade da pesca artesanal e industrial, 
o que significa presença intensa de redes de emalhe, responsáveis pela maioria das capturas 
de toninhas (IAP, 2009, LACTEC, 2012). 

No estudo de Rosas (2000), para o litoral sul do estado de São Paulo e litoral do Paraná, com 
as espécies Sotalia guianensis e Pontoporia blainvillei, identificou-se que as redes de caceio 
com malha de 10,0cm entre nós opostos, foram as que capturaram acidentalmente o maior 
número de indivíduos de S. guianensis (54,5%) e 38,5% de P. blainvillei. Estas são as redes 
mais utilizadas ao longo do ano e as mais frequentes nas comunidades amostradas. Uma 
maior variedade de artes de pesca esteve envolvida nas capturas acidentais de S. guianensis, 
se comparado com P. blainvillei no litoral do Paraná. Provavelmente este fato se deve ao 
habitat utilizado por S. guianensis, um animal estuarino/marinho costeiro e, portanto, mais 
vulnerável à maioria das atividades praticadas pelas pescarias artesanais do Paraná. As áreas 
de pesca (distância da costa) aparentam ter maior importância nas capturas acidentais de P. 
blainvillei do que o tamanho das malhas utilizadas. 

Embora as capturas acidentais de indivíduos jovens de toninhas tenham variado de acordo 
coma área de atuação das pescarias, o predomínio de animais imaturos foi sempre superior 
ao dos adultos, o que pode ser explicado pela inexperiência dos animais jovens (Perrin et al, 
apud Rosas, 2000). 

A presença de portos e indústrias na zona costeira, o tráfego marítimo intenso (navios, barcos 
de lazer e de pesca), a poluição sonora, a contaminação dos ambientes e da cadeia trófica e 
as prospecções sísmicas são ameaças a esta espécie. Outro fator que ameaça esta espécie 
é a exploração excessiva e o colapso de recursos pesqueiros importantes na dieta da toninha. 
Devido a sua vulnerabilidade às capturas incidentais, a toninha tem sido considerada como o 
pequeno cetáceo mais impactado do Oceano Atlântico Sul (IAP, 2009, LACTEC, 2012). 
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7. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

O Regulamento de Parques Nacionais, instituído pelo Decreto Federal nº 84.027, de 21 de 
setembro de 1979, prevê o seguinte: 

“Art.1º (...) § 2º - Os Parques Nacionais destinam-se a fins científicos, culturais: 
educativos e recreativos e, criados e administrados pelo Governo Federal, constituem 
bens da União destinados ao uso comum do povo, cabendo às autoridades, motivadas 
pelas razões de sua criação, preservá-los e mantê-los intocáveis. Art. 3º - O uso e a 
destinação das áreas que constituem os Parques Nacionais devem respeitar a integridade 
dos ecossistemas naturais abrangidos.  

Art. 27 - Só serão admitidas residências nos Parques Nacionais, se destinadas aos que 
exerçam funções inerentes ao seu manejo.” 

Por sua vez, o art. 225, da Constituição Federal, foi regulamentado, em parte, pela Lei Federal 
nº 9.985, de 18 de junho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação, posteriormente disciplinada, pelo Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 
2002. Notadamente quanto às áreas particulares inseridas em limites de unidades de 
conservação, estabelece o art.11, § 1º, que Parque Nacional é de posse e domínio públicos. 

A ampliação do Parque Nacional do Superagui, ocorrida por meio da Lei nº 9.513, de 20 de 
novembro de 1997, inseriu seis comunidades dentro dos limites da UC, a saber: Barbados, 
Canudal, Vila Fátima e Barra do Ararapira, Abacateiro e Colônia do Superagui, bem como 
algumas famílias isoladas da Praia Deserta da Ilha do Superagui e da Ilha do Pinheiro. A 
localidade de Rio dos Patos, no interior do PNS, perdeu população e é considerada extinta, 
pois houve uma migração natural à procura de locais onde há mais estrutura para saúde, 
educação e proximidade para a prática da pesca.  

Conforme Vivekananda (2001), o processo de ocupação da área abrangida pelo Parque 
Nacional do Superagui é muito antigo, havendo registros de vários sambaquis na área, assim 
como de ocupação por indígenas. Há dúvidas entre alguns autores se os índios da área eram 
Tupiniquins ou Carijós uma vez que a região era limítrofe entre estas duas etnias. Houve uma 
colonização suíça na Ilha do Superagui por volta de 1852. Segundo Lopes (2009, apud Maciel 
et al., 2012) na área abrangida pelo Parque Nacional do Superagui ocorreu uma posse em 
nome dos Jesuítas, em 1735, no entanto, não há registro desta ocupação, uma vez que em 
1759 os seus bens foram confiscados, inclusive essas terras. 

Segundo vários autores estudados por Vivekananda (2001), a população atual no Parque 
Nacional do Superagui é formada por comunidades tradicionais de pescadores artesanais, 
oriunda de europeus, índios e afrodescendentes, denominada caiçara. 

Desta forma, a ocupação atual do PNS é caracterizada pela presença de pescadores 
artesanais, considerados posseiros, e por áreas particulares, resultado da expedição de títulos 
pelo estado do Paraná. Essas áreas particulares não tiveram qualquer tipo de uso tanto na 
Ilha do Superagui, quanto no Vale do Rio dos Patos, cuja dominialidade não foi comprovada, 
até o momento, por seus responsáveis. Existe ainda uma área de cerca de 5.000,00ha, na 
Ilha do Superagui, ocupada na década de 1980 pela Companhia Agropastoril Litorânea 
(CAPELA), cuja dominialidade não foi comprovada quando da ação discriminatória movida 
pelo Governo Estadual, passando, desta forma, para o estado do Paraná. Os títulos foram 
expedidos pelo Estado porque a Ilha do Superagui era uma península, separada do continente 
desde 1953 com a abertura do Canal do Varadouro. 

Existem 66,9% (21.721,28 ha) de terra que não pertencem à União, que estão em parte da 
Ilha do Superagui e o Vale do Rio dos Patos, no continente. A Ilha do Pinheiro foi aforada 
anteriormente à criação do PNS para um particular. Recentemente a SPU foi oficializada a 
fim de informar a respeito desta situação.  

 

7.1 Terras da União 

Maciel et al. (2012) analisaram a situação fundiária do PNS, concluindo que em termos de 
território, aproximadamente 33,1% (10.747,00 ha) do PNS estão em domínio da União, por 
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conta da Constituição Federal de 198815. As áreas referentes a esses 33,1% correspondem 
a: Ilha das Peças, Ilha do Pinheiro, Ilha do Pinheirinho e partes da Ilha do Superagui e do Vale 
do Rio dos Patos, justamente aquelas áreas próximas ao mar.  

A Coordenação Geral de Consolidação Territorial (CGTER) da Diretoria de Ações 
Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação (DISAT/ ICMBio) 
observa a necessidade da emissão de documento específico de cessão das áreas da União 
para o ICMBio, que de acordo com a Superintendência do Patrimônio da União no Paraná 
(SPU/PR) seria por meio de Cessão sob Regime de Aforamento.  

 

7.2 Títulos Expedidos pelo Estado do Paraná 

O Governo do Estado do Paraná, através do Instituto de Terras, Cartografia e Geociências 
(ITCG/SEMA), à época ITC, expediu 15 títulos na Ilha do Superagui e nove títulos no Vale do 
Rio dos Patos (no continente) na atual área do Parque Nacional do Superagui. Conforme já 
comentado anteriormente, a titulação da Ilha do Superagui foi realizada por ser considerada 
inicialmente uma península e posteriormente uma ilha originada a partir da abertura do Canal 
do Varadouro em 1953. Até então a ilha era ligada ao continente por um istmo, o que em 
termos geomorfológicos constitui-se em uma península. Esses títulos foram expedidos na 
década de 60. 

Em 1999 o Instituto Ecoplan (organização não governamental de Curitiba), por meio de uma 
Emenda Parlamentar, realizou um estudo da situação fundiária do PNS, identificando os 
posseiros, que seriam os moradores locais, e algumas áreas e seus possíveis proprietários, 
porém não fez o levantamento cartorial, o que impediu que este estudo fosse oficializado pelo 
Ibama à época. É importante ressaltar que nenhuma dessas áreas ditas particulares foi 
realmente ocupada, o que pode implicar em questionamentos em relação a sua 
dominialidade. À época o Instituto Ecoplan cadastrou apenas os moradores locais, 
considerados posseiros, encontrando à época 3 ocupações na Ilha do Pinheiro, 3 na Praia 
Deserta, 7 na Colônia do Superagui, 17 em Barbados, 10 em Canudal, 11 em Vila Fátima, 1 
em Ararapira, 35 na Barra do Ararapira e 1 em Abacateiro. 

No que concerne a essa matéria, existem alguns processos administrativos sobrestados e 
duas ações judiciais em andamento. O número de processos administrativos é pequeno, pois 
os titulados não foram encontrados. As ações judiciais são movidas pela empresa Vista Alegre 
Empreendimentos Imobiliários e Madeireira Thomas LTDA. visando à indenização por 
desapropriação indireta em face da União.  

É importante observar que existem aproximadamente nove casas de veranistas localizadas 
em comunidades que se encontram dentro do limite do PNS, devendo-se analisar 
juridicamente se serão passíveis ou não de indenização.  

No Anexo 6 tem-se o mapa elaborado pelo Instituto de Terras Cartografia e Geociências com 
o cadastro dominial da região do município de Guaraqueçaba que engloba a área do Parque 
Nacional do Superagui. O ITCG expediu 24 títulos na área do PNS (Quadro 10). 

Quadro 10: Informações sobre os títulos de terra na área do Parque Nacional do Superagui. 

NOME DO 
IMÓVEL 

NOME DO TITULADO 

TÍTULO ÁREA 
(HA) 

Nº LIVRO DATA  

 
 
 
 
Gleba Segredo 

Abmer Alexandrino 28 70 28.01.1961 490,00 

Sebastião Rufino 27 70 28.01.1961 418,00 

Vivaldino Ribeiro da Silva 24 70 28.01.1961 492,00 

Jose Paula de Souza 22 70 28.01.1961 499,00 

José Rufino 23 70 28.01.1961 493,00 

 

15 A Constituição no seu artigo Art. 20, parágrafo IV, instituiu que as ilhas fluviais e lacustres nas zonas 
limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras são de domínio da 
União (BRASIL, 1988) 
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Ercilio Alves Trindade 26 70 28.01.1961 494,00 

Sebastião Alves 25 70 28.01.1961 491,10 

Gleba Real 

Walter Kapp e Edbur Ribeiro 9 72 28.01.1961 470,80 

Benedita Rodrigues de Souza e 
Ilda F. 

6 72 28.01.1961 410,00* 

Gerson Navarro de Oliveira 5 72 28.01.1961 350,00 

Gerson Navarro de Oliveira 5 72 28.01.1961 100,00 

Nair Perego Fernandes 4 72 28.01.1961 370,00 

Nair Sguario Furiatti 7 72 28.01.1961 453,00 

Macedo Freitas e Antonio Macoski 8 72 28.01.1961 440,00 

Macedo Freitas e Antonio Macoski 8 72 28.01.1961 270,00 

Rio Paciência 
Graciana Maria do Rosario 356 4 03.03.1925 2.008,40 

Edmundo de Oliveira   29.10.1925 30,92 

Rio dos Patos Maria de Oliveira 201 2 04.09.1922 3.155,19 

Gleba Saibro 

Amelia Denes Falce 131 58 10.09.1960 171,00* 

Amelia Denes Falce 131 58 10.09.1960 140,00* 

Raimundo Alves da Silva 155 59 06.10.1960 250,00 

Raimundo Alves da Silva 155 59 06.10.1960 250,00 

Augusto Fontes Correia 129 62 06.12.1960 244,00* 

Hermes Maraglia 128 62 06.12.1960 244,00 

Fonte: adaptado de ITCG (s/d) / *Apenas parte da propriedade dentro dos limites do PNS. 

No que concerne a Ilha do Superagui as áreas tituladas correspondem a 15 imóveis, 
totalizando, aproximadamente, 7.400,00 ha. Na parte continental do PNS, que se refere ao 
Vale do Rio dos Patos, foram expedidos 9 títulos pelo Estado, totalizando, aproximadamente, 
4.700,00 ha. 

 

7.3 Terras Devolutas do Estado do Paraná 

É importante ressaltar que uma grande parte da Ilha do Superagui e cerca de 50% do Vale do 
Rio dos Patos, no continente, não foi objeto de titulação, cabendo nesse caso o trespasse do 
Governo do Paraná, ao órgão executor ICMBio.  

A Constituição Federal de 1988 no § 5º, do art.225, dispõe o seguinte: 

“§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.” 

A Instrução Normativa do ICMBio nº 02, de 3 de setembro de 2009, não tratou especificamente 
da transferência de terras devolutas, porém, é evidente que quando constatada a existência 
de terras devolutas ou públicas estaduais, inseridas em unidade de conservação federal, o 
ICMBio deverá promover, junto ao respectivo representante, as medidas administrativas, 
visando a sua transferência para o patrimônio da Autarquia. 

Assim sendo, as terras devolutas sob o domínio do Estado do Paraná, para serem transferidas 
ao órgão gestor da unidade, deverão perpassar pelo procedimento discriminatório. 

Na lição de Paulo Garcia o procedimento discriminatório pode ser assim definido: 

“(...) é a ação pela qual o Poder Público faz apurar e separar suas terras das terras que estão sob 
o domínio de terceiros.” 

O processo discriminatório está regulado, em âmbito federal, pela Lei nº 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976. 

A Lei Estadual nº 7055, de 4 de dezembro de 1978 dispõe sobre as terras devolutas do Estado 
e em seu Art. 27 define que “As terras devolutas encontradas vagas ou sem condições de 
serem legitimadas, serão incorporadas ao patrimônio do Instituto de Terras e Cartografia do 
Estado do Paraná”, sendo que o Art. 33 define que estas terras só poderão ser destinadas: 
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“I — para fins de pesquisa ou fomento; 

 II — para fins de constituição de reservas florestais, a cargo do Estado; 

 III — para fins de venda aos que se dedicam à atividade agrícola ou pastoril.” 

Já o Capitulo IV da referida Lei trata das terras Reservadas e em seu Art. 37 define: 

“Art. 37 — Das terras devolutas consideram-se reservadas: 

a) as necessárias às obras de defesa nacional; 

 b) as necessárias à alimentação, conservação e proteção dos mananciais e rios; 

c) as necessárias à conservação da flora e fauna; 

d) as em que existirem quedas d'águas, jazidas ou minas com áreas adjacentes indispensáveis 
ao seu aproveitamento, pesquisa e lavra; 

e) as necessárias aos logradouros públicos, à fundação, incremento de povoação, a parques 
florestais, à construção de estradas de ferros, rodovias e campo de aviação e, em geral, a outros 
fins de necessidade ou utilidades públicas. 

§ 1° - As terras destinadas à formação de reservas são insuscetíveis de apropriação e legalmente 
inalienáveis; 

 § 2° — As reservas serão declaradas e determinadas, caso a caso, por decreto do Poder 
Executivo.” 

Esta Lei, em seu Art. 6 incumbe o Instituto de Terras e Cartografia (ITC), atual ITCG, a 
promover a discriminação administrativa e judicial das terras devolutas. Ressalta-se que já 
existe um Termo de Reciprocidade firmado entre o ICMBio e o ITCG.  

 

7.4 População Tradicional Residente 

O contexto atual do PNS é que a maioria das comunidades, sendo estas as mais populosas, 
ficaram fora dos limites da unidade. Permaneceram no seu interior seis comunidades e 
algumas famílias isoladas. Existem particularidades locais que merecem cuidado tanto na sua 
análise, quanto no seu encaminhamento e que serão tratadas a seguir. 

A questão antecede a própria criação do PNS, pois em 1970 ocorreu o primeiro tombamento 
da Ilha do Superagui pelo processo no 27/1970, inscrição no 27 no I Livro de Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do Estado do Paraná, seguido pelo processo de 
tombamento definitivo no 001/1985. O processo descreve que a Ilha reclama o direito histórico 
de configurar-se como a primeira terra paranaense, onde se instalaram os primeiros colonos 
portugueses a partir de 1543. 

O tombamento considerou os valores paisagísticos, turísticos, históricos, éticos, étnicos, 
arqueológicos, hidrográficos e oceanográficos. 

Ressalta-se ainda o reconhecimento do Fandango pelo IPHAN, presente e relevante em toda 
área do PNS, registrado como bem cultural – patrimônio imaterial brasileiro em 29 de 
novembro de 2012. 

É importante observar que em nível nacional, existe um processo espontâneo de 
deslocamento da população das pequenas comunidades, localidades e moradores isolados 
para as comunidades maiores. Em suma, existe a busca por melhor infraestrutura, saúde, 
educação, inclusão digital e maior acesso aos Programas de Governo. É evidente ainda, que 
o Poder Público Municipal possui dificuldade de oferecer serviços de saúde, educação e 
saneamento de qualidade para moradores isolados. Mesmo que exista esse interesse, às 
vezes, o processo pode ser inviável, como a ausência de profissionais de saúde e educação 
dispostos a se deslocar ou permanecer em locais remotos. Em suma, cada vez mais as 
Comunidades de Vila das Peças e Barra do Superagui exercerão um papel de centralidade e 
atração frente às menores. 

A Lei Federal nº 9.985, de 18 de junho de 2000, estabelece no art.42 e §§ o seguinte: 



 

131 

“Art.42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua 
permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias 
existentes e devidamente alocadas pelo Poder Público, em local e condições 
acordados pelas partes.”  

§ 1º. O Poder Público, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento das 
populações tradicionais a serem realocadas.  

§ 2º. Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata esse artigo, serão 
estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença de 
populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de 
vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia destas populações, assegurando-se 
a sua participação na elaboração das referidas normas e ações. § 3º. Na hipótese prevista no 
§ 2º, as normas regulando o prazo de permanência e suas condições serão estabelecidas em 
regulamento.” 

Da leitura dos dispositivos se depreende que a lei que instituiu o SNUC tratou de forma 
especial às populações tradicionais, ao deferir regime indenizatório diferenciado, ou seja, a 
indenização das benfeitorias existentes e a realocação em nova área. 

Ao ICMBio é vedada a aquisição de terras para reassentamento, pois tal atividade não se 
encontra entre suas atribuições legais, mas entre as atribuições do INCRA. Ainda 
permanecem as dificuldades de localizar áreas com características similares aos originais e 
inerentes a cada comunidade, como exemplo tem-se Barbados e Barra do Ararapira. A 
primeira, cuja pesca é voltada para a baía e a segunda possui técnicas de pesca artesanal 
relacionadas com o mar aberto, além da extração da cataia, que são intrinsecamente 
particulares desse local. 

Enquanto perdurar a definição para áreas para reassentamento, a Lei do SNUC adotou o 
Termo de Compromisso como forma de viabilizar a convivência entre o órgão gestor da 
unidade e a população tradicional que nela reside, estabelecendo normas que visem à 
manutenção dos recursos naturais que merecerem a tutela especial pelo Poder Público e a 
garantia de recursos necessários à subsistência dos moradores tradicionais. 

Para que seja elaborado o Termo de Compromisso é necessário observar o disposto na 
Instrução Normativa do ICMBio nº 26, de 4 de julho de 2012. 

A equipe do Parque Nacional do Superagui vem trabalhando medidas para regularização 
fundiária na Unidade de Conservação nos últimos anos, respeitado os direitos das 
comunidades tradicionais do interior do PNS, ao considerar sua tradicionalidade e 
dependência territorial. Medidas para realocação de moradores tradicionais não foram 
consideradas ao longo da existência do Parque devido aos direitos dessas populações, pois 
não se vislumbram outras áreas em que elas conseguiriam manter seu modo de vida 
tradicional.
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8. INCÊNDIO E OUTRAS OCORRÊNCIAS 

8.1 Incêndios 

A ocorrência de fogo na área do Parque Nacional do Superagui é bastante rara, ocorrendo 
em áreas restritas, próximo à Barra do Superagui. Pequenos focos de incêndio também são 
observados longo da Trilha, que tem início nessa comunidade, em direção à Praia Deserta, 
como exemplo o incêndio de 8,60 hectares de dezembro de 2009.  

Fogueiras acesas por pescadores, no desempenho de suas atividades ao longo da praia, 
ocasionaram os incêndios de 24,00 hectares em dezembro de 2007 na restinga da praia 
Deserta da Ilha das Peças e de 2,50 hectares em novembro de 2013 na restinga da praia 
Deserta da Ilha do Superagui, suspeita-se em ambos os casos que o objetivo era aplacar a 
ação dos insetos que existem em maior quantidade nessa época para poder praticar a pesca 
nas praias.  Outra causa de incêndio podem ser os raios, no entanto, não há registros de 
grandes áreas que tenham sido atingidas pelo sinistro. Um incêndio mais recente, ocorrido 
em 2016, acometeu uma área de restinga nas proximidades da Sede do Parque em Barra do 
Superagui e suas causas ainda são desconhecidas. 

 

8.2 Ocorrências Peculiares 

8.2.1 Variação da Configuração da Costa 

Conforme Angulo et al. (s/d) a estabilidade da costa pode ser analisada em várias escalas 
espaciais e temporais. Angulo e Andrade (1981,1982 apud Angulo s/d) e Angulo (1993c apud 
Angulo s/d), fizeram uma análise desta estabilidade em escala secular e decadal, por meio de 
fotografias aéreas (1952, 1955 e 1980). Os autores detectaram mudanças de centenas e até 
milhares de metros da linha de costa paranaense. Estas mudanças foram atribuídas a 
dinâmica natural das desembocaduras dos estuários e das feições a elas associadas, 
principalmente os deltas de maré vazante (Angulo, 1999 apud Angulo, s/d). 

Utilizando esta abordagem Angulo (1993a, apud Angulo s/d) realizou a primeira tentativa de 
classificação da costa paranaense de acordo com sua estabilidade. Analisando as costas 
oceânicas e com influência das desembocaduras, definiu costas estáveis, moderadamente 
instáveis e instáveis. As costas estáveis teriam variação da linha de costa inferior a 10 m, as 
moderadamente instáveis, de algumas dezenas de metros e as instáveis de várias dezenas 
até centenas de metros. Em geral as costas oceânicas sem influência direta das 
desembocaduras correspondem às costas estáveis e as com influência às moderadamente 
instáveis e instáveis. 

Diversos autores (Angulo, 1993c, APPA/CEM, 2000 e 2002, Noernberg, 2001 apud Angulo 
s/d) realizaram estudos comparativos das variações da configuração da linha da costa na área 
de influência do Canal do Superagui, identificando variações até 200 m/ano de retrogradação 
e até 96 m/ano de progradação. 

Como pode ser observado na Figura 50, a Praia Deserta foi considerada estável, a região da 
desembocadura do canal do Superagui apresenta áreas de moderadamente instável a 
instável e na região do Mar do Ararapira é instável. 
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Figura 50: Classificação da costa paranaense de acordo com sua estabilidade, com 
destaque para a área do PNS. 

Fonte: adaptado de Angulo (s/d) 
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Czajkowski (2004) faz uma análise dos estudos elaborados por Angulo (1993a e 1993b apud  
Czajkowski, 2004) comparando com imagens LandSat de 1999 identificando as tendências 
de variação associada ao grau de estabilidade de cada setor da costa e como subproduto 
desta análise a autora identificou: 

“variações significativas nos limites do parque, entre 1980, data do aerofotolevantamento 
utilizado pelo IBGE para elaboração das cartas topográficas para a região, as quais foram 
utilizadas, por sua vez para a definição dos limites legais, e 1999, data das imagens mais 
recentes obtidas”.  

Czajkowski (2004), com base em trabalhos de (Ângulo 1993b, Ângulo e Araújo, 1996 e Ipardes 
2002 apud  Czajkowski 2004) e em observações próprias propõe normas de ocupação de 
menor risco, de modo a subsidiar o zoneamento do PNS, conforme descrito a seguir: 

“Praias de mar aberto dominadas apenas por ondas e correntes de deriva litorânea: por não 
apresentarem variações significativas na sua configuração nas últimas décadas, além das 
sazonais, aparentemente estão em equilíbrio dinâmico e podem ser consideradas estáveis. 
No Parque estão representadas pelos 14 km centrais da Praia Deserta, na ilha do Superagui. 
Eventuais construções não devem invadir a praia e não devem ser introduzidos fatores que 
possam alterar sua dinâmica como canais artificiais. Recuo de 30m a partir da linha de 
preamar, como preconiza a legislação, geralmente são suficientes para garantir a faixa de 
segurança. 

Praias sob influência das embocaduras dos sistemas estuarinos-lagunares, dominadas por 
ondas, correntes de deriva litorânea e correntes de maré: embora o ideal seriam estudos mais 
detalhados da dinâmica de cada uma destas áreas, sugere-se recuos em torno de 100m nas 
áreas que apresentam variações inferiores a este valor nas décadas passadas; não ocupação 
das áreas emersas nesse período, por serem altamente instáveis e sujeitas à reversão do 
processo de sedimentação; não ocupação dos setores que apresentam grande configuração 
na linha da costa, como por exemplo na ponta sul da ilha das Peças; não ocupação das áreas 
com tendência contínua à erosão, como é o caso da margem côncava da embocadura do 
Mar do Ararapira. No parque estas áreas de costas instáveis e moderadamente instáveis 
estão representadas por 8,2km no Mar do Ararapira, por 8,8km na Ilha do Superagui no Canal 
do Superagui e por 4,0km da Ilha das Peças no mesmo canal, e por 8,6km da Ilha das Peças 
voltadas para o Canal Norte. Se ocupadas, nessas áreas deve ser priorizada a construção de 
equipamentos que sofrerão menor impacto e causarão menor prejuízo no caso de ocorrerem 
fenômenos erosivos, tais como áreas de lazer, ao invés de residências, pousadas ou centros 
de visitantes. 

Costa protegida: em todo restante da costa do interior da baia e dos canais distantes das 
desembocaduras, não foram encontradas variações entre 1980 e 1999, sendo confirmadas 
como estáveis. Não foi identificada sequer tendência ao assoreamento devido aos rios que 
drenam a baía. Exceção seja feita à margem direita do Canal do Varadouro, de fronte à vila 
de Ararapira, no extremo norte do parque.” 

 

8.2.2 Mudança na Desembocadura do Mar do Ararapira 

Segundo Müller (2011), a restinga do Ararapira representa a porção extremo sul do estado de 
São Paulo, com aproximadamente 16 km de extensão e largura média de 400 m. A 
sobreposição da linha de costa obtida em Outubro de 2008 com a de Outubro de 2007 através 
de caminhamento com DGPS indica um crescimento no sentido SW superior a 130 m. O 
Canal que a separa do continente é conhecido como Mar do Ararapira, constituindo-se este 
no demarcador costeiro entre os estados de São Paulo e Paraná. O Mar do Ararapira, em seu 
curso levemente meandrante em direção à desembocadura, erode as margens côncavas e 
deposita nas convexas. O processo erosivo provocou três estreitamentos com largura inferior 
a 100 m na Ilha do Cardoso. O menor destes possui largura de aproximadamente 20 m e está 
localizado próximo à comunidade de Enseada da Baleia. Esta porção pode se romper ainda 
nesta década. A abertura da nova desembocadura ocorrida em em 27 de agosto de 2018, 
implicará em mudanças na configuração geomorfológica deste setor (ver item 6.3 Relevo / 
Geomorfologia).  
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Müller (op. cit.) comenta que a nova configuração do Mar do Ararapira implicaria na cessação 
dos processos erosivos que atualmente afetam a comunidade da Barra do Ararapira. No 
entanto, a população local é temerosa quanto à nova configuração, uma vez que o Mar do 
Ararapira é o único acesso à comunidade e com o assoreamento o acesso ficará 
comprometido.  

O autor cita ainda que:  

“as mudanças hidrodinâmicas e do ambiente provavelmente afetarão as espécies de peixes 

que circulam pelo Mar do Ararapira e que localmente são pescadas pelas populações locais, 
as quais mantêm modos tradicionais de pesca específicos para a comunidade de peixes a 
que estão habituadas. Haverá, portanto, um tempo de adaptação ao novo modo de pesca, 
podendo trazer consequências econômicas negativas para as populações lindeiras que tem 
na pesca artesanal sua principal garantia de sustento” (Müller op. cit.). 

A maior distância da nova desembocadura, para a comunidade da Barra do Ararapira que 
pesca em mar aberto, aumentará o custo de combustível para embarcações, podendo este 
tipo de pesca deixar de ser uma atividade lucrativa (Müller, op. cit.). 

Outra consequência será a alteração da divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, uma 
vez que seus limites são determinados pelo Mar do Ararapira e por sua desembocadura. 
Seguindo estritamente a lei que determina os limites do PNS, ou seja, que os acréscimos de 
terra decorrentes da deposição de sedimentos serão incluídos automaticamente a UC, a nova 
divisa deverá ser na nova desembocadura. Neste caso, a comunidade de Pontal do Leste 
(atualmente pertencente a São Paulo), que fica entre a antiga e a nova desembocadura 
passaria a ser paranaense juntamente com o extremo SW do Parque Estadual da Ilha do 
Cardoso, que passaria a fazer parte do Parque Nacional do Superagui (Müller, op. cit.). 

Por ser um processo erosivo natural, o Parque age nessa região por meio de 
acompanhamento do processo e, em relação às comunidades afetadas diretamente, por meio 
de fornecer informações e intermediação entre as comunidades e pesquisadores.  

 

8.2.3 Mudanças Climáticas 

A crescente ocupação humana da zona costeira e os diversos usos dos recursos e ambientes 
associados a ela (pesca, agropecuária, aquicultura, urbanização, indústria, turismo, 
transportes etc.) gera uma série de problemas e conflitos ambientais, com destaque para as 
elevadas taxas de destruição de ecossistemas costeiros (Duarte et al., 2008 apud Faraco, 
2012). Essa rápida conversão de habitats, associada à exploração insustentável de recursos 
naturais e à poluição, vem levando a perdas significativas de biodiversidade, com reflexos que 
já vêm sendo percebidos sobre os serviços ambientais proporcionados pelos ecossistemas 
costeiros e marinhos e, em consequência, sobre as atividades humanas que deles dependem 
(Agardy et al., 2005; Worm et al., 2006 apud Faraco, 2012). Estima-se que os bens e serviços 
fornecidos às sociedades humanas pelas porções terrestres e marinhas costeiras 
correspondem a cerca de 40% de tudo que os ecossistemas produzem globalmente 
(Costanza et al., 1997 apud Faraco, 2012). 

Boa parte da ocupação humana no litoral se dá em torno de estuários, áreas que se destacam 
entre os ambientes naturais por serem regiões de alta produtividade biológica e grande 
diversidade ecológica, com gradientes de salinidade, energia, concentração de nutrientes e 
profundidade, criando habitats propícios para a ocorrência de uma grande variedade de 
espécies, incluindo muitas de interesse comercial (Day, 1989 apud Faraco, 2012). 

Além da pressão exercida pelas atividades humanas sobre os recursos e ecossistemas 
costeiros, tanto as sociedades quanto os ecossistemas estão expostos a ameaças 
relacionadas às mudanças climáticas. As mudanças climáticas fazem parte da história 
geológica da Terra, mas o que tem gerado preocupações para as sociedades humanas 
atualmente é o fenômeno de rápido aquecimento da atmosfera observado nos últimos 150 
anos, o qual vem se intensificando especialmente nas últimas décadas, e é atribuído ao 
aumento na concentração atmosférica dos gases do efeito estufa, principalmente o gás 
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carbônico (CO2) originado das atividades humanas (Karl & Trenberth, 2003; IPCC, 2007 apud 
Faraco, 2012). 

Considerando que o Parque Nacional do Superagui está inserido no maior complexo estuarino 
na costa sul do Brasil, boa parte dos riscos apresentados podem ser aplicados a ele em curto, 
médio e longo prazo. Tais impactos podem afetar diretamente e indiretamente as espécies 
que ali vivem e, consequentemente, as comunidades tradicionais da região.
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9. VISITAÇÃO 

Com relação ao turismo no Parque Nacional do Superagui, segundo Albach et al. (2013), é 
importante ressaltar que: 

• A unidade de conservação está aberta à visitação, sendo que o site do ICMBio 
menciona quatro atrativos principais abertos, apesar da baixa infraestrutura: Praia 
Deserta da Ilha do Superagui e trilha da Comunidade da Barra do Superagui até a 
Praia Deserta; observação do papagaio-de-cara-roxa A. brasiliensis na Ilha do 
Pinheiro; observação de botos na Baía do rio das Peças e Praia Deserta da Ilha das 
Peças; e finalmente o passeio pelo Lagamar que permeia o “Museu Vivo do 
Fandango”; 

• O PNS possui um Programa de Gestão para Resultados que prioriza o ordenamento 
da visitação; 

• Desde 2010 o PNS registra o número de visitantes. Este registro é uma estimativa 
gerada pela ocupação semanal das pousadas e campings unicamente da 
Comunidade da Barra do Superagui;  

• Não há cobrança de ingressos dos visitantes. 

Os dados a seguir foram compilados a partir do diagnóstico do uso público do Parque Nacional 
do Superagui (Albach et al., 2013), sendo que um aprofundamento das informações abaixo 
pode ser encontrado naquele documento. 

 

9.1 Oferta Turística e Potencialidades do Entorno Imediato do PNS  

A seguir serão apresentadas as realidades turísticas das comunidades e locais fora dos limites 
do PNS, mas muito próximas a este e que são diretamente influenciados pela existência da 
unidade de conservação. 

 

9.1.1 Vila das Peças 

A comunidade de Vila das Peças, localizada na costa sudoeste da ilha de mesmo nome dista 
10 milhas náuticas da sede Guaraqueçaba, tendo como principais atividades econômicas a 
pesca artesanal e a prestação de serviços. Atividades como o turismo, o artesanato e a 
maricultura, entre outras, também são desenvolvidas na região.  

Na comunidade havia duas associações de mulheres, que administram a casa do artesanato, 
a cozinha e o restaurante comunitário. Existe também a Associação dos Moradores da Vila 
de Ilha das Peças (AMVIP), fundada em 2004, a Associação dos Veranistas da Ilha das Peças 
(AVIP), fundada em 2009, e uma Associação de Condutores de Ecoturismo. Esta última em 
estruturação, com três condutores atuantes (identificados no período dos trabalhos de campo 
da equipe de uso público). 

Existem casas de veraneio e cada vez é mais fácil encontrar casas para alugar na alta 
temporada. Além disto, havia duas pousadas, com capacidade total de 48 leitos e dois 
campings. Na comunidade tem-se cerca de três restaurantes, além de mercadinhos e bares. 
Destaca-se a existência do restaurante da Cozinha Comunitária, localizado em frente ao 
trapiche da vila, cujo serviço é organizado e oferecido pela Associação de Mulheres da Vila 
das Peças. A refeição é à base de frutos do mar: peixe frito, camarão ao molho e frito, arroz, 
feijão, batata-frita e salada (basicamente alface, cenoura e tomate). No período da tarde, há 
pães, doces (bolos, tortas e rosquinhas) e salgados para vender. 

Atrativos Turísticos e Potencialidades  

A comunidade de Vila das Peças é um lugar privilegiado, onde natureza, história e cultura se 
misturam oferecendo aos seus visitantes uma gama de opções em atrativos para ver, ouvir e 
sentir. É margeada pela baía do Rio das Peças e por uma faixa de praia mansa que continua 
até a faixa de mar aberto da praia Deserta da Ilha das Peças. 
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No dia 20 de janeiro é comemorado o dia de São Sebastião, com uma festa popular na Vila 
das Peças.  

Há casa de artesanato com expressiva produção de diversos itens inclusive com ícones da 
região como o papagaio-da-cara-roxa, botos e o mico-leão-da-cara-preta (apesar deste último 
não ser encontrado na Ilha das Peças). 

Inserida no circuito de visitação do Museu Vivo do Fandango, na Vila das Peças está 
localizada a Casa do Fandangueiro Genir Pires. Ele nasceu em 1935, é uma importante 
personalidade por sua habilidade em tocar cavaquinho, rabeca e viola, e costuma tocar com 
os fandangueiros da Barra do Ararapira. 

Apesar do convívio contínuo com os veranistas que são proprietários de casas na Vila das 
Peças, diversas expressões do modo de vida caiçara/pescador artesanal ainda podem ser 
observadas na comunidade, principalmente relacionados à pesca e à maricultura.  

Observação do boto-cinza - Baía do Rio das Peças – Baía dos Golfinhos: A região da 
Ilha das Peças é ponto de concentração de botos-cinza Sotalia guianensis, principalmente de 
mães com filhotes. De acordo com Oliveira (p. 20, 2006), foi observado que nessa área os 
botos-cinza se aproximam mais da praia e principalmente do trapiche durante a maré alta das 
luas nova e cheia, facilitando a sua visualização. Outra opção é alugar um barco ou canoa 
com os moradores locais para visualizá-los mais no interior da Baía dos Golfinhos. A canoa é 
o meio mais indicado por não ser ruidosa, além de permitir a ligação dos visitantes com o 
modo de vida da comunidade tradicional. Também nessa região, segundo o Centro de 
Estudos do Mar (CEM) da UFPR, em mar aberto e na entrada da baía é possível observar 
arraias-manta Manta birostris, tartarugas (tartaruga-verde Chelonia mydas, tartaruga-
cabeçuda ou amarela Caretta caretta e até a tartaruga-de-couro ou gigante Dermochelys 
coriacea e toninhas ou franciscana Pontoporia blainvillei). Esta atividade apesar de estar no 
entorno do PNS, necessita de apoio para regulação uma vez que existem conflitos entre os 
moradores locais, as embarcações dos veranistas locais e não locais, pesquisadores, 
pescadores locais e não locais, operadores turísticos da ilha do Mel e condutores locais. 

Trilha do Farol ou Trilha das Torres:  

Corresponde a um trecho que liga a praia deserta da Ilha das Peças à Baía dos Golfinhos, 
passando pelo cemitério da comunidade. A trilha atravessa uma área de restinga com 
presença de bromélias e orquídeas. No caminho há uma torre abandonada que era um farol 
de sinalização, assim como, outro  já caído na praia deserta da Ilha das Peças. Haveria 
possibilidade de subir na torre, mas faltam suportes na escada interna o que torna o acesso 
perigoso. O visual a partir do alto da torre é bastante interessante para compreensão do 
ecossistema local. A trilha passa por lindo manguezal, no qual é possível instalar uma 
passarela, assim como por um sambaqui exposto, onde é possível trabalhar informações 
histórico-culturais da região. Possui característica de trilha interpretativa e os poucos 
condutores locais utilizam frequentemente este espaço. 

 

9.1.2 Bertioga 

A Comunidade de Bertioga está localizada na baía dos Pinheiros, na porção leste da Ilha das 
Peças, de onde é possível observar a comunidade de Barbados (na Ilha do Superagui). É 
uma comunidade linear, com casas ligadas por um único caminho com pontes e passarelas. 
Possui alguns trapiches para barcos, sendo que nenhum deles é público. 

Existe na Comunidade uma Associação de Moradores. Apesar de ainda existir a costura de 
redes e fabricação de canoa de guanandi/timbuva, o artesanato é pouco expressivo, somente 
para uso próprio. No dia 12 de outubro comemora-se o dia de Nossa Senhora de Aparecida. 

Bertioga é procurada principalmente por turistas que vêm à região para pescar, na maioria 
paulistas e que já possuem barcos próprios. Alguns barqueiros da Barra do Superagui levam 
os visitantes até a comunidade. Normalmente passam o dia pescando na região e à noite 
pernoitam na comunidade. Está estruturada para receber esse tipo de visitantes, pescadores 
esportivos, oferecendo opções de alimentação e hospedagem. 
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Na comunidade existiam dois restaurantes. Quanto ao serviço de hospedagem havia apenas 
uma pousada, Baía Bela, com capacidade para 22 pessoas, que oferece quartos individuais 
e coletivos. 

Atrativos Turísticos e Potencialidades  

Próximo à comunidade existe área de nidificação do papagaio-da-cara-roxa, local que já foi 
monitorado pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS). 

Existe uma trilha que liga Bertioga à Tibicanga e possui aproximadamente seis quilômetros 
de extensão e tem condições de acesso. 

 

9.1.3 Tibicanga 

Localizada na porção norte da Ilha das Peças, a comunidade de Tibicanga é formada em sua 
maioria por pescadores. O trapiche necessita de melhoria e o embarque e desembarque de 
pequenas embarcações se dá pela pequena faixa de areia. 

Existe em Tibicanga uma Cozinha Comunitária, porém não está sendo utilizada para o 
turismo.  

Na comunidade existe o cultivo de ostras o ano inteiro, que são comercializadas localmente, 
além da cata do caranguejo na época da “andada” e a extração do sururu. 

A atividade turística no local, bem como a sua infraestrutura para atender esse público é 
incipiente.  

Atrativos Turísticos e Potencialidades  

Segundo relatos de moradores locais, existem duas trilhas, uma que liga Tibicanga à 
Guapicum e a segunda, que liga Tibicanga à Bertioga. A primeira possui em média 3,5 km de 
extensão e a segunda 6 km. Ambas, por cruzarem trechos de manguezal, necessitam de 
readaptações e melhorias a fim de minimizar os impactos sobre a vegetação. 

Em 24 de junho a comunidade comemora o dia de São João Batista. Além do turismo de 
pesca que já ocorre na região, a comunidade apresenta potencialidade para o 
desenvolvimento do turismo de lazer e descanso: contemplação, caminhada e atividades 
náuticas.  

Ilha do sambaqui: A Ilha apresenta potencial para o desenvolvimento do turismo técnico-
científico e histórico-cultural, pois é possível a observação do sambaqui com facilidade. Não 
há necessidade de desembarque (este é proibido). Pertence à Estação Ecológica de 
Guaraqueçaba e está localizada próxima de Tibicanga, a cerca de sete minutos de barco do 
tipo “voadeira”. 

 

9.1.4 Guapicum 

Localizada na porção noroeste da Ilha das Peças, entre as comunidades de Laranjeiras e 
Tibicanga, está a pequena comunidade de Guapicum. Uma característica marcante desta 
comunidade é que as casas são todas coloridas, uma diferente da outra, e construídas sobre 
palafitas de madeira, com no mínimo 50 cm de altura, para evitar o alagamento, 
principalmente em ocasiões de maré alta. 

A comunidade sobrevive do cultivo da ostra, além do sururu e do marisco. A pesca e a cata 
do caranguejo também são fonte de renda para essas famílias. Curiosamente, pelo fato da 
comunidade estar rodeada pelo manguezal e os terrenos sofrerem a ação das marés, algumas 
mulheres plantam em canoas velhas, caixas de água e manilhas de concreto elevadas de 
forma que o mar não alcance. Algumas mulheres fazem artesanato. 

Guapicum não oferece serviços de hospedagem e alimentação, somente um pequeno bar. 
De acordo com relatos de alguns moradores, é muito raro receberem turistas. 
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Atrativos Turísticos e Potencialidades  

Como já mencionado, existe uma trilha que liga Guapicum à Tibicanga e possui em média 
3,5 km de extensão. Por cruzar trechos de manguezais, necessita de readaptações e 
melhorias a fim de minimizar os impactos sobre a vegetação.  

Dia 22 de abril é comemorado o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Apesar de não 
receberem turistas, Guapicum apresenta potencialidades turísticas ligadas ao modo de vida 
da comunidade e sua beleza cênica é evidente. 

 

9.1.5 Laranjeiras 

A pequena comunidade de Laranjeiras está localizada na porção noroeste da Ilha das Peças, 
próxima da comunidade de Guapicum, no rio Laranjeiras. Na década de 90 a Comunidade 
possuía cerca de 90 pessoas. No entanto, atualmente possui apenas quatro casas. Não 
possui trapiche e nas ocasiões de maré baixa, dependendo do tipo de embarcação, o acesso 
torna-se difícil. 

Raramente a Comunidade recebe visita de turistas, somente quando ocorrem passeios de 
canoa no Rio Laranjeiras, local que possui elevada beleza cênica. 

Atrativos Turísticos e Potencialidades  

Rio e Baía das Laranjeiras: região entre as comunidades de Guapicum e Laranjeiras é um 
local belíssimo, com paisagens naturais que favorecem a observação de fauna e flora, ideal 
para os adeptos do ecoturismo. Na Baía é possível visualizar os guarás Eudocimus ruber, que 
estava desaparecida na região. O guará apresenta o tom avermelhado em consequência da 
sua alimentação, a base de caranguejo. É possível também visualizar facilmente os botos 
cinza Sotalia guianensis. 

 

9.1.6 Barra do Superagui 

Localizada ao sul da Ilha do Superagui, a comunidade apresenta a maior população entre as 
comunidades da região, sendo a pesca sua principal fonte de renda. 

Com o crescimento da população e a diminuição da pesca, alguns comunitários apostaram 
no turismo como oportunidade de geração de empregos e aumento de renda. Nos tempos de 
outrora, o desenvolvimento da visitação na ilha se deu com a pró-atividade de alguns 
moradores que cediam um espaço em sua residência para acomodar turistas, o que continua 
ocorrendo. 

Devido a uma demanda mais efetiva houve a necessidade de expandir os espaços das 
residências transformando-as em pousadas. Consequentemente surgiram também bares, 
restaurantes e locais de entretenimento tanto para atender os visitantes como as 
necessidades de lazer da comunidade.  

A pesquisa de campo realizada em 2012 identificou a ocorrência de 22 pousadas e 438 leitos. 
As pousadas são de administração familiar, a maioria de madeira em estilo rústico e serviços 
simples, contam com três a quatro colaboradores que dividem as atividades, sendo que seus 
empreendedores pertencem à população autóctone.  

Os campings, em número de dez, na comunidade, também são importantes para a 
hospedagem na região. Existe um camping isolado distante nove quilômetros da comunidade 
na Praia Deserta, não regularizado.  

Em relação à alimentação foram registrados 15 estabelecimentos, além das refeições 
oferecidas nas pousadas, uma vez que boa parte oferece essa alternativa a seus hóspedes. 
O cardápio dos restaurantes possui os frutos do mar como base, geralmente fritos, com 
acompanhamento de arroz, feijão, salada simples e às vezes macarrão e batata frita. Percebe-
se a dificuldade dos comunitários em desenvolver receitas para diversificar seus pratos. 
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Quando há ostra nativa disponível, o consumo pelos visitantes é elevado, por ser um produto 
muito apreciado. 

Um serviço ofertado aos visitantes é o uso de cavalos e carroças para carregamento de 
bagagens e passeios pela Praia Deserta. Estes animais não são bem tratados, estando em 
boa parte subnutridos e doentes. Além de oferecer risco aos banhistas e transeuntes, muitos 
moradores reclamam dos danos causados pelos animais, como quebras de cercas, 
palanques, tubulação de água, antenas e destruição de hortas. 

Atrativos Turísticos e Potencialidades (na comunidade/entorno e na área do PNS)  

Atrativos naturais 

A natureza, mar e praia são os principais atrativos da comunidade da Barra do Superagui. 
Podem ser praticados vários esportes, desde caminhadas, passeios de bicicleta, natação e 
surfe. Novas atividades estão surgindo para entreter os turistas, como o stand-up e a 
canoagem cujo aluguel de equipamentos são oferecidos em maior quantidade no verão. 

Início da Trilha Praia Deserta: localiza-se em parte dentro da Comunidade da Barra do 
Superagui por meio de um caminho até a Praia Deserta com extensão aproximada de 4 km, 
conhecida também como Trilha das Porteiras. Pela trilha é possível observar a flora da 
restinga, mangues, além de aves. Nas proximidades da trilha, já foi possível observar o mico-
leão-da-cara-preta.  

Rios: como o da Lagoa, favorecem a observação de animais, como por exemplo os jacarés. 

Atrativos culturais  

Na Barra do Superagui ainda é possível prestigiar o Fandango que é ofertado aos visitantes 
em um bar que faz parte do Circuito Museu Vivo do Fandango. Comunitários tocam os 
instrumentos e alguns convidam as visitantes para dançar. Músicos pesquisadores também 
participam das rodas estimulando a prática musical. A cataia é a bebida mais servida. Os 
bailes de fandango ocorrem nos feriados prolongados, no entanto, esta prática tem diminuído 
devido ao óbito de alguns fandangueiros mais antigos e à conversão de outros para religiões 
que não permitem essa manifestação cultural. Os jovens em geral não estão se integrando 
ao fandango. Cabe ressaltar que após um curso da Emater, alguns moradores de Barra do 
Superagui se sentiram estimulados a repassar essa cultura para as crianças, formando um 
grupo infantil de Fandango que realizam apresentações na comunidade e alguns outros 
locais. 

O carnaval na Barra do Superagui é muito característico, os moradores fantasiam-se com 
máscaras de monstros e capas e saem para assustar as pessoas. Segundo Niefer (2002 apud 
Albach et al., 2013), este costume foi herdado da colonização suíça que usava este tipo de 
fantasia no carnaval para espantar os maus espíritos.  

O Cemitério da Barra do Superagui ainda é utilizado pela comunidade, apesar da erosão 
marinha e do espaço pequeno. O seu acesso é por barco e possui interesse histórico uma 
vez que o ilustre W. Michaud foi enterrado no local, embora existam dúvidas quanto à 
identificação da sua sepultura.   

O artesanato é desenvolvido de maneira tímida na comunidade, no entanto alguns artesãos 
apresentam grande talento manual. Pode-se destacar entalhes em madeira, objetos com 
conchas e outras matérias primas locais, além dos bordados, crochê, macramê e patchwork. 

Há uma antiga farinheira na área do Camping Michaud, que é representativo para a cultura 
da comunidade local. 

 

9.1.7 Varadouro/ Vila dos Costa/ Caçada 

Comunidade situada no continente, próxima à divisa entre os estados do Paraná e São Paulo. 
O atracadouro e a trilha encontram-se no estado do Paraná. Os moradores mantêm diversas 
manifestações culturais de comunidades tradicionais do litoral paranaense, tais como a 
culinária, os padrões de construção e a manufatura de canoas de tronco. O acesso se dá 
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através de barco e uma caminhada leve de 20 minutos. O local se destaca pela variedade de 
espécies de aves. Existe uma bela trilha por meio da floresta nativa que dá acesso até um 
abrigo de pedra formado por grandes blocos de granito. 

 

9.1.8 Sebuí  

A Comunidade do Sebuí está localizada no continente, às margens da Baía dos Pinheiros, é 
composta por aproximadamente 19 casas e tem uma população que vive principalmente da 
pesca e da coleta de ostras. Próximo da comunidade existe uma cachoeira utilizada para 
banhos também denominada Sebuí. O acesso à comunidade é feito por meio de barco. 
Normalmente os passeios contratados com os pescadores ou donos de pousadas incluem a 
visita à cachoeira do Sebuí, no interior da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 
de mesmo nome, e também a queda d´água do rio Engenho, no interior do PNS, que é 
próxima, porém de acesso exclusivo na maré cheia.  

 

9.1.9 Saco da Rita 

A pequena Comunidade do Saco da Rita está localizada no continente, próxima à localidade 
do Abacateiro. Por volta dos anos 80, seus moradores vieram do Rio dos Patos. Esta 
localidade recebeu esse nome por ter sido sede de uma fazenda chamada “Santa Rita”, que 
produzia calcário de conchas e pertencia a um espanhol de nome Domingos Afonso. No 
século XVIII, a fazenda possuía força escrava de mais de quinhentos homens e uma grande 
construção de pedras às margens da Baía de Pinheiros. A região possui morros, ilhas e belos 
canais. 

 

9.2 Oferta Turística e Potencialidades no Interior do Parque Nacional do Superagui  

Neste item serão descritos, principalmente, os atrativos turísticos naturais (praias, trilhas, 
morros, ilhas, rios e canais) com destaque para sua beleza cênica, vegetação, fauna e os 
atrativos turísticos culturais (patrimônio histórico e cultural – edificações, ruínas, sambaquis e 
cultura local) localizados dentro dos limites do PNS.  

 

9.2.1 Praias 

9.2.1.1 Praia Deserta da Ilha das Peças 16: 

Com 7 km de extensão e vista para a Ilha do Mel, possui rica diversidade de espécies de 
plantas e animais e sambaquis. Uma Torre caída tornou-se um destaque do caminho. A praia 
é utilizada como área de lazer e descanso, observação e fotografia da natureza e atividades 
esportivas, tais como passeios de bicicletas e caminhadas, entre outras. O nascer e o pôr do 
sol, somando-se ao nascer da lua cheia, fazem deste local um lugar especial. Outra 
potencialidade para o local são as atividades náuticas.  

9.2.1.2 Praia Deserta da Ilha do Superagui 

Localizada entre as comunidades da Barra do Ararapira e a da Barra do Superagui, possui 
cerca de 37 km. O ambiente bastante conservado lhe confere peculiaridade. A conformação 
bastante plana e de areia firme é favorável para caminhadas e cicloturismo. Ambiente propício 
para banhos e pesca amadora (a parte aquática está no entorno da UC). A área próxima ao 
ponto em que a trilha da praia Deserta encontra a foz do Rio da Lagoa, começa a ser chamada 
de “piscinas naturais” pelos visitantes e agências de turismo, pois formam-se pequenas lagoas 
bem agradáveis para banho, sua formação depende das condições do clima e das marés. A 
praia recebe correntes que carregam resíduos sólidos, como lixo despejado por navios, por 
outros tipos de embarcações e oriundos das ilhas e do continente.  

 

16 Com base em OTA, S. 2008 (apud Albach et al. 2013). 
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É considerado o atrativo mais famoso do PNS. Muito divulgada para a prática do cicloturismo 
e de travessias, sendo comum observar grupos que caminham ou pedalam desde a Ilha do 
Mel, passam pela Praia Deserta da Ilha das Peças, atravessam a Praia Deserta da Ilha do 
Superagui e acessam a Ilha do Cardoso até a comunidade do Marujá. O sentido contrário 
também é realizado. 

 

9.2.1.3 “Coroa” ou Banco de Areia 

Próximo à comunidade da Barra do Superagui existe um banco de areia que é procurado 
pelos visitantes pela experiência que este proporciona de isolamento e banho. Os barqueiros 
levam as pessoas e marcam horário para buscar. Não há qualquer tipo de estrutura no local. 

 

9.2.2 Trilhas  

Trilha da Praia Deserta 

O seu trecho inicial está localizado dentro da comunidade da Barra do Superagui (entorno do 
PNS) e o caminho segue até a Praia Deserta com extensão aproximada de 4 km. Conhecida 
também como Trilha das Porteiras, conta com uma sequência de pontilhões construídos pela 
Prefeitura de Guaraqueçaba. Segundo Amend (2001 apud Albach et al., 2013) era o caminho 
que ligava a comunidade à sede da Fazenda Capela, antigamente servia de acesso para 
retirada de caxeta. Pela trilha é possível observar a paisagem da restinga baixa e alta, dos 
manguezais, da praia, das pequenas dunas (paleodunas), além de aves. No final da trilha é 
possível um banho no mar ou nas pequenas lagoas na foz do Rio da Lagoa. O percurso é 
plano e de fácil acesso. Geralmente os visitantes acessam pela comunidade e retornam pela 
praia. A travessia do riacho, pode ficar sujeita às condições da maré.  

 

9.2.3 Morros 

Morro das Pacas é o local que já abrigou uma família Mbya Guarani entre 1991 e 2003, depois 
da criação do PNS, onde ainda se encontram alguns vestígios de construções. A vegetação 
do local foi bastante alterada, no entanto, já pode ser observada boa regeneração. O morro 
possui 69 metros de altura e trata-se de um excelente mirante natural, a partir do qual pode 
ser observado o ambiente de planície e restinga até a Praia Deserta da Iha do Superagui. A 
caminhada é fácil, apesar da subida. Mesmo sendo pouco utilizada, a trilha encontra-se aberta 
pois existe a captação da água que abastece a comunidade da Barra do Superagui. 

As outras poucas elevações da Ilha do Superagui não possuem uso, mas apresentam 
potencial para a visitação por proporcionarem local adequado para observação da paisagem. 
Como é o caso do Morro de Barbados que abriga bugios que se manifestam periodicamente, 
ecoando suas vocalizações pela comunidade de Barbados. Na parte continental pode-se 
destacar o Morro do Bico Torto ponto culminante do Parque Nacional do Superagui, com 
575 metros, que pode proporcionar a prática do montanhismo. 

 

9.2.4 Rios e Canais 

Alguns rios presentes no PNS possuem potencial para a visitação, pois proporcionam o 
contato com a natureza em excelente estado de conservação favorecendo o banho, áreas de 
manguezais preservados e pontos para observação de animais como aves, caranguejos e 
jacarés. 

Um importante canal, o do Varadouro, possui potencial devido à sua beleza natural e à sua 
história. É um canal artificial, aberto na década de 1950 para facilitar o comércio entre Paraná 
e São Paulo. 
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Os cursos d´água que se destacam para banho são: Rio do Cerquinho e Rio Real na Ilha do 
Superagui e o Rio dos Patos e o Rio dos Costa na área continental do Parque Nacional do 
Superagui. 

Para passeios de barco e observação de animais, destacam-se na Ilha das Peças: Rio 
Bandarra, com acesso próximo da Comunidade da Barra do Superagui, Rio das Peças, Rio 
da Pescada e Rio das Laranjeiras. 

Os demais rios de interesse para a visitação embarcada na Ilha das Peças são o Rio do 
Papagaio e o Rio Mãe Luzia. E na Ilha do Superagui destacam-se Rio da Paciência, Rio do 
Segredo, Rio do Conha, Rio do Varadouro e o pequeno Rio do Engenho que já recebe 
alguma visitação. 

Como exemplo de paisagem circundante aos rios, pode-se apresentar a do Rio das 
Laranjeiras, na Ilha das Peças na região da Baía das Laranjeiras. Este rio dá acesso à 
localidade que leva o mesmo nome, é já é utilizado para passeios de canoas. Chama a 
atenção o mangue com raízes aéreas, com suas ostras e caranguejos na cor laranja, dando 
um contraste à paisagem do local. 

 

9.2.4.1 Rio do Engenho e Queda d´água 

O rio do Engenho localiza-se no morro do Canudal, próximo à ponta da Laje na baía dos 
Pinheiros. Possui potencialidade para caminhada no próprio curso do córrego, que apresenta 
pedras e água cristalina. Há a possibilidade também da abertura de uma trilha ao longo de 
sua margem. Adentrando ao rio em curta caminhada se chega à pequena queda d´água 
chamada de “cachoeira” pelos moradores, local de relevante beleza cênica. Só pode ser 
acessado com maré cheia.  

 

9.2.4.2 Canal do Varadouro 

A abertura do Canal do Varadouro em 1954 coincidiu com o momento em que a pesca se 
tornou a principal atividade dos moradores da área insular do município de Guaraqueçaba, 
ainda que permanecesse algumas atividades agrícolas isoladas. Os estudos iniciais para abrir 
o Canal do Varadouro ocorreram em 1825, no entanto somente mais tarde houve um projeto 
executado de autoria do engenheiro Pedro Viriato Parigot de Souza. O canal foi aberto pela 
importância econômica que a conexão entre as baías de Paranaguá e Cananeia teria quando 
a comercialização entre essas duas localidades fosse facilitada. 

Não há consenso sobre as dimensões do Canal do Varadouro, existem informações 
diferenciadas que oscilam entre 3 e 6 km de extensão. A paisagem que se tem do canal é de 
relevante beleza e do canal é possível avistar o Morro do Bico Torto. 

Existe uma comunidade na entrada sul do canal do Varadouro, conhecida por Vila Fátima. É 
organizada e bastante receptiva. Na comunidade há duas Igrejas, sendo uma Católica e outra 
Evangélica. Comemora-se no dia 13 de maio o dia de Nossa Senhora de Fátima. Ainda existe 
na localidade uma pequena Farinheira e ainda um espaço para defumar os peixes. 

 

9.2.4.3 Barra do Canal do Ararapira 

A barra do Canal do Ararapira localiza-se junto à porção norte da Ilha do Superagui, na divisa 
com o estado de São Paulo, pela Ilha do Cardoso. É onde o Canal de Ararapira encontra o 
mar aberto.  

O local, bastante interessante, é composto: pelo Canal do Ararapira e seus baixios 
principalmente na maré baixa; pela “Coroa” ou banco de areia com áreas distintas de mar 
agitado e calmo; e pela porção norte da Praia Deserta. Todos com possibilidades para banho. 
Porém, a abertura do canal, em 2018, pode ter alterado essa dinâmica. 
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No local há uma comunidade de pescadores, Barra do Ararapira, que sobrevivem 
basicamente a partir da pesca artesanal. Destaca-se na comunidade o grupo de mulheres, 
reunidas numa Associação, que extrai folhas da árvore de cataia, utilizadas em chás e para 
dar cor e sabor à cachaça, constituindo-se numa bebida típica da região e das rodas de 
fandangos. A Barra do Ararapira sofre com um processo de erosão, sendo necessárias a 
construção e manutenção de barreiras de contenções. Dependendo da maré e das condições 
climáticas é possível acessar a Barra do Ararapira por bicicleta a partir da Comunidade da 
Barra do Superagui, num trecho aproximado de 30 km. Um atrativo potencial é a caminhada 
na trilha até Ararapira Velha. 

 

9.2.5 Ilhas  

9.2.5.1 Ilha do Pinheiro 

A Ilha do Pinheiro é pequena, localiza-se na baía dos Pinheiros e possui expressiva beleza 
natural. Alguns moradores das proximidades comentaram que seu nome deve-se a existência 
de “espinheiros” na ilha. Ou seja, “pinheiro” derivou da corruptela de “espinheiros”, o que faz 
certo sentido pela ausência de árvores coníferas no local.  

É o principal dormitório do papagaio-de-cara-roxa A. brasiliensis e de outras espécies de aves, 
como o biguá Phalacrocorax brasilianus. A observação dessas aves pode ser realizada nos 
finais da tarde, sendo um dos produtos mais conhecidos do PNS e um dos mais 
emocionantes. O movimento de partida da Ilha pode ser observado pelas manhãs bem cedo. 
“A revoada dos papagaios” provenientes da área continental e de outras ilhas, como a Rasa 
e das Peças, para pernoitar na ilha do Pinheiro, encanta pela sutileza e quantidade de aves. 
É uma espécie bastante pesquisada, portanto muitas informações poderiam ser repassadas 
aos visitantes. Não é permitido o desembarque na ilha. E a ancoragem noturna de 
embarcações em suas proximidades (local de calmaria) é uma atividade proibida e prejudicial 
ao ambiente do local, em função da poluição sonora e da iluminação. 

Em frente à Ilha do Pinheiro há um local em que é possível observar as florescências de 
orquídeas e bromélias no manguezal, o que levou a denominação de “manguezal florido”. 
Local de expressiva beleza. 

9.2.5.2 Ilha do Pinheirinho 

A Ilha do Pinheirinho localiza-se ao lado da Ilha do Pinheiro, possui uma pequena elevação 
formada por um imenso sambaqui coberto por vegetação arbustiva. O conjunto de ilhas e 
ilhotas da área compõe uma paisagem de relevante beleza cênica do interior do PNS. 

 

9.2.6 Igrejas 

A religiosidade das comunidades da região ficou expressa em algumas edificações de cunho 
histórico. 

9.2.6.1 Igreja da Colônia Velha ou do Saco do Morro 

Igreja situada no Canal do Superagui, entre as comunidades da Barra do Superagui e 
Barbados, na comunidade chamada Colônia Velha ou Saco do Morro que possui sua história 
ligada à colonização europeia no Paraná, a partir da chegada e instalação de suíços e 
franceses por volta de 1840 (CULTIMAR apud Albach et al., 2013). 

Essa Igreja Católica, segundo informação dos moradores, é uma das mais antigas do Paraná 
e foi construída na “época de Michaud”. Não foi possível obter informação sobre o ano da 
construção. Atualmente não são mais realizadas missas em suas dependências. Até 2009, 
ainda se comemorava no dia 14 de junho a Nossa Senhora do Rosário. Relata-se que W. 
Michaud era inicialmente do local e depois se mudou para Barbados.  

Na comunidade de Colônia Velha não existe hospedagem de turistas, nem serviço de 
alimentação. Além da Igreja e das ruínas, existem na área três pequenas quedas d´água que 
não estão sendo acessadas ultimamente. Segundo Cultimar (apud Albach et al., 2013), existe 
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no local uma farinheira, que não funciona mais. Apesar de não existir turismo, o local 
apresenta potencialidade para desenvolver o turismo cultural, ligado ao patrimônio histórico. 

9.2.6.2 Igreja de São José de Ararapira 

No vilarejo histórico de Ararapira, fundado em 1767, há a Igreja de São José de Ararapira, do 
fim do século XIX, além de um cemitério datado do início do século XIX, ainda utilizado pela 
comunidade da Barra do Ararapira e de Vila Fátima. Todos os anos comemora-se no local a 
Festa de São José. Do ponto de vista histórico a visita à comunidade é interessante. 

Ararapira Velha está localizada ao norte da Ilha do Superagui bem próxima ao Distrito de 
Ariri no Estado de São Paulo, ou seja, situa-se na divisa dos estados do Paraná e de São 
Paulo. Em alguns roteiros turísticos Ararapira Velha é conhecida por Vila ou Cidade Fantasma, 
termo utilizado por meios de comunicação sensacionalistas. Essa identificação não é bem 
aceita pelos antigos moradores do local. 

Os moradores abandonaram esse local, por diversos motivos imprecisos: disputas territoriais 
entre paulistas e paranaenses; declínio do comércio; avanço da pesca industrial sobre as 
áreas de pesca dos moradores; tentativas de grilagem; restrições ao uso da terra; e a dinâmica 
costeira da região com um permanente processo erosivo.  

A área sofre ameaças tanto pela ação da erosão do canal, quanto pela ação de alguns 
vândalos. Existe um antigo caminho ligando essa localidade à Barra do Ararapira (mar aberto) 
em um percurso de aproximadamente 10 km. 

 

9.2.7 Sambaquis e Ruínas  

A ocupação humana pré-histórica deixou testemunhos em diversos sambaquis espalhados 
pela região do Parque Nacional do Superagui. Estes possuem localização divulgada pela 
Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, mas não foram alvo de pesquisas arqueológicas 
específicas. 

Durante o reconhecimento de campo realizado pela equipe de uso público, o sambaqui dentro 
no PNS que se destacou foi o localizado na Trilha do Farol na Ilha das Peças. Além desse, 
ressalta-se os da Ilha do Pinheirinho e o da Comunidade do Canudal. 

Também podem ser observadas ruínas de edificações da época da colonização suíça na 
comunidade de Barbados e na Colônia Velha. Algumas ruínas, que contam a história desta 
época, encontram-se em avançado processo de deterioração, cobertas por densa vegetação 
(CULTIMAR apud Albach et al., 2013). 

Algumas ruínas estão relacionadas aos primórdios da história do Canal do Varadouro, como 
a de um empreendimento comercial na Ilha do Pinheiro relacionado à colonização suíça, que 
segundo a família residente na área, pertencia a Eduardo Durieux. 

 

9.2.8 Caminhos Históricos 

9.2.8.1 Caminhos de Michaud 

A porta de entrada para o caminho se dá por uma das mais antigas comunidades da região, 
Barbados, fundada em 1854. Esta comunidade está localizada na Ilha do Superagui, no 
Canal do Superagui, na Baía dos Pinheiros, de onde se pode observar a comunidade de 
Bertioga (Ilha das Peças). O local possui esse nome provavelmente devido à presença de 
bugios, macacos “barbados”. 

Possui um contexto histórico importante, pois foi ali que viveu e se estabeleceu a família do 
suíço William Michaud. Michaud é famoso pelas suas aquarelas que retrataram a região. 
Segundo CULTIMAR (apud Albach et al., 2013), “ele foi político e tinha grande influência na 
nobreza da época, chegando a hospedar alguns nobres portugueses em viagem pelo Brasil. 
Da sua casa pouco ficou, atualmente só existem o piso e alguns vestígios das paredes”. A 
maioria dos habitantes locais carrega o sobrenome Michaud. 
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No local existe a Casa da Cultura Caiçara, que era aberta aos visitantes e serviu como espaço 
para cursos, bailes, convivência, projeções de audiovisuais entre outras atividades, porém 
está desativada.  

Há um único restaurante na comunidade, o Sabor Natural, onde nos fundos conservam uma 
antiga farinheira. No almoço, mediante agendamento, é servido peixe e ostra (dependendo 
da época caranguejo e camarão), salada, arroz e feijão.  

Coutinho (2013 apud Albach et al., 2013) identificou na comunidade as iniciativas de negócios 
como socioempreendimentos, além do Sabor Natural, sendo que a Associação das Mulheres 
que comandam o espaço da cozinha comunitária para artesanato, reuniões, entre outros; o 
sabonete Cura Natural; o artesanato de cipó Imbé; além da Associação de Moradores de 
Barbados.  

A bela geografia da região alia natureza exuberante, encostas de montanhas, com destaque 
para uma tranquila área da baía dos Pinheiros, protegida pelas ilhas do Pinheiro e Pinheirinho. 
Existe uma figueira muito antiga, ruínas da época de Michaud e paisagens retratadas pelo 
artista. Além de pequenos caminhos próximos à comunidade, um antigo caminho que interliga 
o local à praia Deserta. Outros caminhos retratam a história contemporânea de ocupação e 
atividades econômicas, como é o caso de caminho que ligava a região do rio Real à praia 
Deserta e caminho do rio da Paciência (Vila Fátima) até a praia Deserta da Ilha do Superagui. 

9.2.8.2 Caminho do Rio da Paciência 

Este caminho encontra-se aberto. Ele liga a Vila Fátima até à casa de uma família isolada na 
Praia Deserta da Ilha do Superagui, em uma caminhada de aproximadamente 2h30min, com 
destaque é para a paisagem com área de mata fechada, diversos rios e tapetes de musgos, 
passando por trechos em meio à floresta, ao manguezais e rios. 

9.2.9 Museu Vivo do Fandango (parte do circuito turístico entre São Paulo e Paraná) 

Junto à baía dos Pinheiros reside o “Seu” Leonildo Pereira, grande mestre fandangueiro, num 
local conhecido por Abacateiro, que faz parte do Circuito Museu Vivo do Fandango. O Sr. 
Leonildo, além de músico, é fabricante de instrumentos, como as rabecas e as violas. Ele 
propicia vivências aos pesquisadores e interessados sobre a cultura do fandango, além de 
comercializar seus primorosos instrumentos, tanto para a prática musical quanto para 
decoração. O Sr. Leonildo era morador da comunidade do Rio dos Patos onde há 
remanescente de construções e uma trilha.  

Já em Vila Fátima, encontram-se as casas dos fandangueiros Fausto Mendonça (Faustino) e 
Joaquim Mendonça, além da de Aníbal Araújo. Os Mendonça são uma importante família de 
fandangueiros da região. Faustino toca viola e rabeca. Nasceu em 1917, no Varadouro, em 
Cananeia. Joaquim é violeiro e compositor. É sobrinho de Faustino e filho do violeiro João 
Mendonça. Nasceu em 1951, em Barra do Ararapira, Guaraqueçaba. Também merecem 
destaque Airtom Mendonça e Adriano Pereira. 

 

9.2.10 A Cataia  

A cachaça feita com cataia P. pseudocaryophyllus é muito procurada pelos visitantes que vêm 
ao PNS e região, sendo assim, um atrativo turístico. É um ícone da comunidade da Barra do 
Ararapira, uma vez que somente as folhas das árvores encontradas em uma faixa de terreno 
alagado nessa área é que são famosas por suas propriedades. A Associação das Mulheres 
da Barra do Ararapira faz a coleta das folhas, o preparo da bebida, o envase e a 
comercialização.  

Já foram realizadas pesquisas sobre o manejo e o uso medicinal da planta, como resultado 
de parcerias entre o PNS/ICMBio, Serviço Florestal Brasileiro, Universidade Federal do 
Paraná e a Associação das Mulheres. 
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9.3 Informações sobre os Visitantes do Parque Nacional do Superagui e região17. 

O número de visitantes foi obtido pelo ICMBio e é referente ao fluxo estimado de visitantes do 
PNS entre os anos de 2010 e 2017 (Figura 51). Esses dados foram coligidos por essa 
Instituição nas pousadas e campings da comunidade da Barra do Superagui que repassam 
semanalmente o número de hóspedes e, quando possível, a sua procedência. Portanto, trata-
se de uma pesquisa quantitativa. Vale ressaltar que essas informações não retratam a 
realidade total da Unidade de Conservação, já que considera somente o fluxo de visitantes na 
Barra do Superagui, comunidade do entorno imediato da UC que concentra a maioria das 
pousadas e é considerada o principal portão de entrada do PNS. Tais informações não 
retratam, por exemplo, os visitantes que passam somente o dia na região ou os que pernoitam 
em outras comunidades. Embora as pesquisas de demanda sejam estimativas, o 
monitoramento que o PNS está realizando traz números importantes porque é contínuo. 

Em 2018 foi iniciada a contagem de visitantes na Vila das Peças, incluindo somente as 
pousadas. Como nesse local é mais próximo, a visitação de um dia é a mais frequente e os 
dados estão provavelmente subamostrados. 

Entre os anos de 2010 e 2017, o PNS, na área da Barra do Superagui, recebeu uma média 
de 4.168 visitantes, com a visitação mais expressiva ocorrendo no ano de 2012, com 5.393 
pessoas e a menor visitação ocorrendo em 2011, com 2.086. Para calcular a visitação do 
PNS, utiliza-se o fator de correção 3,3 pois essa é a média de dias que um visitante fica na 
região do PNS. 

 

Figura 51: Gráfico do fluxo anual de visitantes entre 2010 e 2017 

Fonte: ICMBio, 2010 - 2017. 

Em relação ao fluxo mensal (Figura 52), observa-se que os meses de maior fluxo concentram-
se nos meses mais quentes do ano, dezembro, janeiro e fevereiro e os de menor fluxo, nos 
meses mais frios, entre maio e agosto. Março e abril também apresentam uma média acima 
de 300 visitantes, enquanto de setembro a novembro, as médias estão próximas a duzentos 
visitantes. O recorde de visitação em um mês ocorreu em dezembro de 2014, com 1.752 
visitantes computados e o mês com menor número de visitantes foi maio de 2015, com apenas 
9. Os meses mais quentes do ano, que coincidem com as férias escolares e com os feriados 
de final de ano e carnaval são os de maior visitação.  

Segundo Albach et al (2013), também com dados do ICMBio, entre os anos de 2010 a 2013, 
77% dos visitantes tinham origem desconhecida (9.964 pessoas), 21% eram do Paraná 
(2.658), 2% são de outros estados do País (287) e pouco menos de 1% é de outros países 
(32). Considerando-se apenas os visitantes com procedência conhecida, percebe-se que 89% 
advêm do próprio Estado do Paraná, 10% de outros estados do País e apenas 1% de outros 

 

17 Com base em Albach et al., 2013 
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países. Entre as cidades mais citadas no Paraná, Curitiba é a principal emissora de visitantes 
(2.178 pessoas), seguidas por Paranaguá (180), Foz do Iguaçu (90), Guaraqueçaba (58), 
Ponta Grossa (56) e Londrina (28). Já entre os estados do País, entre os principais emissores 
pode-se citar São Paulo (166 pessoas), seguidos por Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 
(cada um com 41 pessoas) e Minas Gerais (26). E por fim, os países que mais emitiram 
turistas foram: Alemanha (16), França (6) e Austrália (3). Mas mais do que isso, a dificuldade 
em obter a procedência dos visitantes dificulta o processo de direcionamento, marketing e 
divulgação da área. 

 

Figura 52: Gráfico do fluxo mensal de visitantes entre os anos de 2010 e início de 2013. 

Fonte: ICMBio (2010 – 2013). 

Amend, em pesquisa de 2001 (apud Albach et al., 2013) detectou que o perfil dos visitantes 
da Barra do Superagui era de 54% do sexo feminino e 46% do sexo masculino, tendo como 
maior concentração uma faixa etária de 20 a 29 anos, com o maior polo emissor a cidade de 
Curitiba, seguido de São Paulo e Paranaguá. A principal motivação da viagem estava na 
contemplação da paisagem. 

As pesquisas de perfil realizadas por alguns estudos são restritas a algumas épocas do ano, 
como a alta temporada. Esse é o caso da pesquisa promovida pela SPVS em 2010 que 
retratou o perfil dos visitantes na APA de Guaraqueçaba com coleta de informações em 
Superagui. A maior reclamação foi em relação à infraestrutura da região: 

“Sobre o perfil dos visitantes, pode-se afirmar que a maioria é proveniente do próprio estado, 
principalmente da capital Curitiba, com pequena procedência de São Paulo e Santa Catarina. 
Constatou-se que quase a totalidade viaja a lazer em busca de tranquilidade e contato com a 
natureza, utilizando o transporte marítimo padrão quando em visita às Ilhas e o carro próprio 
quando em visita ao continente. São na maioria jovens e/ou adultos que viajam em grupos e 
em família. Outro dado de destaque, é que organizam e planejam suas próprias viagens sem 
a utilização de agências e operadoras de viagem” (SPVS, 2010 apud Albach et al., 2013). 

Poucas pesquisas são aplicadas nas comunidades da Baía dos Pinheiros. O visitante que por 
ali transita, geralmente sem usar estrutura para pernoite, é o pescador esportivo. Quase todas 
as comunidades comercializam iscas para esse turista. Condutores de Cananeia (Ariri e Ilha 
do Cardoso) acompanham diversos turistas para a pesca esportiva no entorno e até em alguns 
trechos do PNS. Cabe reforçar que as proibições em relação aos locais de pesca, não são 
seguidas por boa parte dos pescadores turistas. 

 

9.3.1 Pesquisa de Demanda com Visitantes 

Segundo Albach et al. (2013) foram distribuídos entre as 26 Pousadas da Ilha do Superagui 
e Ilha das Peças 650 questionários para serem respondidos pelos visitantes, com o objetivo 
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de caracterizar o seu perfil, bem como levantar as atividades realizadas na região e sua 
percepção sobre o PNS, sua infraestrutura, equipamentos e serviços. Foram entregues em 
dois momentos, sendo o primeiro pela equipe técnica na visita de campo entre os dias 30 de 
agosto e 4 de setembro de 2012 e num segundo momento pelos funcionários do ICMBio (na 
comunidade da Barra do Superagui). Os questionários foram recolhidos entre os dias 15 e 21 
de novembro de 2012 e também no período de Carnaval. Foram coletados 33 questionários, 
sendo 11 na Barra do Superagui, 17 na Vila das Peças, quatro na Comunidade de Bertioga e 
um na Comunidade de Barbados. O retorno foi de 5%. 

Como resultado desta pesquisa obteve-se: 

▪ O PNS e suas comunidades do entorno imediato são visitados em sua maioria por 
homens. Os visitantes possuem profissões diversas, grande parte com escolaridade 
superior e com pós-graduação; alguns são estudantes; 

▪ Viajam em sua maioria em família ou grupo de amigos e a maior parte dos 
respondentes já conhecia a região do PNS, atestando o retorno e confirmando que 
100% dos entrevistados afirmaram que voltariam à região do PNS, ressaltando que o 
destino costuma agradar as pessoas; 

▪ A motivação da viagem é turismo/lazer com um gasto médio de R$100,00 por dia, que 
é baixo, pois o destino possui condições de oferecer mais serviços aos turistas 
(passeios, produtos alimentícios, artesanato, souvenir, entre outros) aumentando os 
benefícios econômicos da visitação; 

▪ O tempo de permanência médio é de três dias e duas noites, haja vista horários de 
deslocamento de barcos que dificulta a visitação em dois dias. Esse fator diminui a 
competitividade do destino turístico para visitas de finais de semana; 

▪ A atividade mais realizada mencionada pelos respondentes foi a observação do 
golfinho. Pode-se analisar que não foi uma observação com orientações, mas 
simplesmente o avistamento dos animais. A maioria considerou esse atrativo como o 
principal da região do PNS; 

▪ Depois destacam-se a Praia Deserta da Ilha do Superagui e banhos de rio e mar; 
▪ A maioria sabia que estava em área de Parque Nacional, mas os que não sabiam 

acabam sendo representativos. O que demonstra a necessidade de maior divulgação 
e de sinalização; 

▪ A singularidade da região do PNS foi o que mais impressionou os visitantes/turistas 
que responderam à pesquisa; 

▪ Nos setores de infraestrutura e serviços, a maior parte dos itens foi avaliada como bom 
e o destaque foi a hospitalidade/atendimento. O serviço pior avaliado foi o de acesso 
à saúde (médico-hospitalares), seguido da falta de lixeiras, sinalização e informações. 
 

9.4 Divulgação, Comércio e Apoio às Atividades de Turismo e Educação Ambiental18 

Com a finalidade de identificar como é comercializado o Parque Nacional do Superagui pelas 
empresas de turismo, foi realizado um levantamento das agências e operadoras que 
promovem roteiros para a região (Quadro 11). 

Nessa pesquisa foram encontradas 30 empresas que mencionam o Superagui nos seus sites, 
porém foram selecionados e encaminhados questionários somente para aquelas empresas 
que levam periodicamente turistas, ou seja, que estão na ativa. Portanto, foram encaminhados 
para 10, e destas, quatro foram analisadas. Abaixo as principais considerações. 

Roteiros Operados na Região do PNS 

Das quatro empresas que responderam o questionário, em setembro de 2012, duas delas 
(50%) possuem sede em Curitiba, a terceira está localizada em Morretes e a quarta empresa 
é de Guaraqueçaba. Duas delas estão no mercado desde 2004, as outras duas foram 
fundadas em 2007 e a outra em 2009.  

 

18 Com base em Albach et al., 2013. 
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Empresa A: oferece dois roteiros, sendo um deles para a Ilha do Superagui e outro para a 
Vila das Peças, cada roteiro possui uma duração de dois dias e uma noite. O valor por pessoa 
varia entre R$230,00 à R$350,00. 

Empresa B: oferece serviços de pousadas (avulsas). Quanto aos roteiros, oferece uma 
opção, com duração de três dias e duas noites. O preço do pacote é de R$1.285,00 por 
pessoa. 

Empresa C: oferece uma opção de roteiro, com duração de dois dias e uma noite. Apesar do 
pouco tempo, o turista visita, além do PNS, o município de Morretes, utiliza-se o trem para 
descer a Serra do Mar e o retorno é pela Estrada da Graciosa, além do almoço e o breve city 
tour. O valor individual varia de acordo com o número de pessoas no grupo, por exemplo, 
entre R$1.180,00 à R$540,00 para 9 a 15 pessoas. 

Empresa D: oferece principalmente as seguintes opções de roteiros para a região: RPPN do 
Sebuí, Parque Nacional do Superagui, Parque Estadual da Ilha do Cardoso e Parque Estadual 
da Ilha do Mel. A média de duração dos pacotes é de 2 noites e 3 dias. Para um dos roteiros 
é oferecida a opção de 3 noites e 4 dias. Não constam valores. 

Quadro 11: Caracterização da atuação das agências de turismo na região do PNS 

 A B C D 

SERVIÇOS 

Transporte rodoviário / Transfer (Ctba – Pguá - Ctba)     

Transporte náutico regular ou particular (Pguá – ilha - Pguá)     

Transporte ferroviário (Ctba – Morretes)     

Transfer Morretes – Paranaguá     

SERVIÇOS (continuação) A B C D 

Passeio de barco     

Pousada (Superagui e/ou Peças)     

Refeições     

Guia (local ou cadastrado no MTur)      

Seguro viagem     

ATRATIVOS / ATIVIDADES 

Trilha guiada para piscinas naturais (Superagui)     

Luau com cataia (Superagui)     

Fandango no Bar Akdov (Superagui)     

Praia Deserta (Superagui)     

Ararapira velha (vila histórica) (Superagui)     

Caminhada Praia Deserta (Ilha das Peças)     

Luau com contador de histórias (Ilha das Peças)     

Bancos de areia (de barco) (Ilha das Peças)      

Comunidade de Guapicum (passagem) (Ilha das Peças)     

Comunidade de Tibicanga (passagem) (Ilha das Peças)     

Ilha dos Pinheiros (revoada)/ Baía dos Golfinhos      

Canal do Varadouro     

Ilha do Cardoso (SP)     

Cananeia (SP)     

Praia do Marujá (SP)     

Ilha do Mel (PR)     

Passeio de Flexboat Morretes / Superagui / Morretes     

Ilha das Cobras (passagem)     

Ilha das Bananas (passagem)     

Comunidade do Sebui (passagem)     

RPPN do Sebui     

Canoagem entre o rio Sebuí e o rio da Bica     
Fonte: Albach et al., 2013. 
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Características do perfil do cliente que procura roteiros na região do PNS  

Nota-se que o público em geral que busca o PNS e região, é formado por pessoas que 
procuram o contato com a natureza (100%) e praia, e buscam descanso e atividades de lazer 
como a pesca (Quadro 12). Percebe-se a procura do público estrangeiro entre três das quatro 
agências que responderam o questionário. Porém, a empresa A destaca que interessados de 
várias cidades dentro do território nacional já foram atendidos. Enquanto que na empresa A a 
procura é de jovens estudantes, nas empresas C e D a faixa etária se concentra entre 40 e 
50 anos.   

Quadro 12: Características dos clientes das Agências Pesquisadas. 

A Amantes da natureza em geral, ecoturistas, profissionais de áreas ambientais, estudantes, 
estrangeiros, na sua maioria, porém já recebeu pessoas de diversas cidades do Brasil. 

B  Procuram natureza, descanso, pesca e praia. 

C Faixa etária entre 40 a 60 anos, europeu, belezas naturais. 

D Faixa etária entre 30 a 55 anos. Estrangeiro. Ecoturismo. 
Fonte: Albach et al., 2013. 

Épocas que as empresas costumam operar roteiros/pacotes na região do PNS  

Percebe-se que a oferta para a região do PNS ocorre durante todo o ano, tanto na baixa 
temporada (entre abril ou maio e novembro), assim como em períodos de feriados 
prolongados como é o caso do Carnaval (fevereiro), Páscoa (abril), Dia do Trabalhador (1º de 
maio) e Dia de Nossa Senhora de Aparecida (12 de outubro) – Quadro 13. 

Quadro 13: Épocas de operações turísticas das Agências 

A Carnaval, páscoa, 1o de maio e 12 de outubro 

B O ano inteiro 

C Baixa temporada, abril a novembro 

D O ano inteiro 

Fonte: Albach et al., 2013. 

Frequência média de operação de roteiros/pacotes para a região 

De acordo com as respostas, duas das quatro empresas (50%) operam entre três a quatro 
vezes por ano, uma delas (25%) oferece entre cinco a sete vezes por ano, e a outra (25%), 
promove mais de oito vezes (Quadro 14). 

Quadro 14: Frequencia de operação de roteiros. 

Frequência por ano Nº de empresas Porcentagem 

1 a 2 vezes por ano 0 0% 

3 a 4 vezes por ano 2 50% 

5 a 7 vezes por ano 1 25% 

Mais de 8 vezes 1 25% 

Total 4 100% 
Fonte: Albach et al., 2013.  

Das quatro empresas, duas delas (50%) afirmam repassar informações de educação 
ambiental e somente uma empresa repassa informações sobre questões socioculturais do 
PNS. As outras duas empresas, apenas repassam informações sobre o destino. 

Principais prestadores de serviço da região do PNS com parceria entre as empresas de 
turismo. 

Os principais prestadores de serviços citados com os quais as empresas possuem parceria 
nas Ilhas das Peças e do Superagui são: 

▪ Transporte náutico / Barqueiro (75%); 

▪ Pousadas (75%); 

▪ Guia local (25%);  

▪ Bar de Fandango (25%); 
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▪ Alimentação / Restaurantes (75%); 

▪ Pescadores locais / compra de peixe e ostra (25%) 

Das quatro empresas, somente uma delas respondeu que tais parcerias concretizam-se em 
decorrência dos bons preços ofertados e do bom atendimento prestado. 

Dificuldades para a operação turística na região do PNS. 

Das quatro empresas, três delas citaram as dificuldades encontradas pelas empresas para a 
operação turística na região do PNS, são elas: 

▪ Encontrar condutores capacitados (75%) e que falem outros idiomas (50%); 

▪ Falta de segurança nos barcos que fazem a travessia e os passeios (25%); 

▪ Transporte regular (barcos) é instável (25%) e as voadeiras “assustam” alguns clientes 
(25%); 

▪ Desunião entre os moradores (25%); 

▪ Falta de educação ambiental entre os moradores locais / lixo (25%); 

▪ Falta de comprometimento de alguns moradores locais na reserva de pousadas e 
passeios (25%); 

▪ Falta de manutenção nas pousadas (25%); 

▪ Ausência de uma farmácia (25%). 

Sugestões para o melhor desenvolvimento do turismo na região do PNS 

As quatro empresas apresentam sugestões para melhorar o turismo na região do PNS 
(Quadro 15) 

Quadro 15: Sugestões de melhoria para o turimo na região o PNS. 

 SUGESTÕES / POR AGÊNCIA PESQUISADA 

A - Estruturar a ilha com capacitação dos locais para receber turistas, um centro de visitantes 
efetivo, palestra para chegada dos turistas nos feriados, explicando a importância do 
parque e principalmente resolver o problema do lixo, que está cada vez pior; 

B  - Curso de idiomas para os moradores e prestadores de serviços; 
- Sinalização: placas indicativas e informativas em português, inglês e espanhol; 
- Pontes na trilha deveriam sempre estar em perfeito estado de conservação; 
- Melhor limpeza na vila; 
- Incentivar que cardápios dos restaurantes estejam disponíveis em vários idiomas. 

C - Capacitação dos empresários locais na composição das suas tarifas para que possam 
aumentar as suas vendas através de agências e operadoras, vindo a constituir um tarifário 
net / comissionado / balcão, visando comissionamentos sobre as vendas; 
- Capacitação básica referente à qualidade no atendimento ao turista;  
- Prezar pelo controle dos animais domésticos na areia da praia; 
- Regularidade nas travessias a barcos convencionais. 

D - Seria importante ter mais opções de destinos ecoturísticos, pois, no parque e região não 
existem muitos lugares X visitas (trekking). 

Fonte: Albach et al., 2013. 

Importante destacar, mesmo que de forma breve, o trabalho de instituições que vêm 
desenvolvendo projetos de turismo e educação ambiental na região do PNS, como a SPVS, 
com o projeto do papagaio-de-cara-roxa e o projeto Deslocamentos na APA de 
Guaraqueçaba, e ainda com projetos anteriores, como o realizado na Ilha das Peças que 
gerou a criação da Associação de Condutores; o CEM/UFPR com educação ambiental relativa 
aos animais marinhos, à pesca e às atividades de observação; além do IPÊ, com foco em 
pesquisas sobre o mico-leão-da-cara-preta que desenvolveu diversos trabalhos nas 
comunidades, principalmente ligadas ao artesanato e registro histórico. Todas essas 
iniciativas acabam por divulgar muito a região.  
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10. ASPECTOS INSTITUCIONAIS DO PARQUE NACIONAL DO SUPERAGUI 

10.1 Pessoal 

A Portaria ICMBio 930, de 07 de novembro de 2018, instituiu o Núcleo de Gestão Integrada 
NGI ICMBio Antonina-Guaraqueçaba, agrupando a gestão do Parque Nacional do Superagui 
com a de outras três unidades de conservação presentes no território, a Área de Proteção 
Ambiental de Guaraqueçaba, a Estação Ecológica de Guaraqueçaba e a Reserva Biológica 
Bom Jesus. Com a publicação da portaria, uma única equipe de servidores é responsável pela 
gestão dessas quatro unidades de conservação. A partir de então, o Parque Nacional do 
Superagui conta com uma equipe de 15 pessoas, sendo que nove são do quadro funcional 
do ICMBio, e seis são terceirizadas, moradores da Barra do Superagui (Quadro 16). O regime 
de trabalho dos terceirizados contratados como secretário e auxiliares de serviços gerais é de 
40 horas semanais. Os vigilantes patrimoniais trabalham em regime de escala de 12 por 36 
horas. 

Quadro 16: Funcionários e servidores do Parque Nacional do Superagui. 

NOME CARGO FUNÇÃO VINCULO 
EMPREGATÍCIO  

Caio Marcio Paim 
Pamplona 

Analista Ambiental Chefe da UC Estatutário ICMBio 

Luiz Henrique Condrati Analista Ambiental Chefe-substituto da UC Estatutário ICMBio 

Mitzi Oliveira da Silva Analista Ambiental Analista Ambiental Estatutário ICMBio 

César Augusto 
Chirosa Horie 

Analista Ambiental Analista Ambiental Estatutário ICMBio 

Shanna Bittencourt Analista Ambiental Analista Ambiental Estatutário ICMBio 

Wagner Elias Cardoso Analista Ambiental Analista Ambiental Estatutário ICMBio 

Fátima B. G. 
Mocochinski 

Analista Ambiental Analista Ambiental Estatutário ICMBio 

Felipe Melo Rezende Analista Ambiental Analista Ambiental Estatutário ICMBio 

Luiz Antônio de Souza    

Raphael da Silva 
Teixeira 

Recepção Recepcionista Terceirizado CLT  

Marcelo da Silva 
Squenine 

Vigilante Segurança Patrimonial  Terceirizado CLT  

Ederaldo Muniz 
Squenine 

Vigilante Segurança Patrimonial  Terceirizado CLT  

Jerusa da Silva 
Squenine 

Serviços Gerais Limpeza e conservação Terceirizado CLT  

Anderson Miranda da 
Graça 

Serviços Gerais Limpeza e conservação Terceirizado CLT  

Alexandre Araújo Pires Piloto de embarcação Responsável de Convés Tercerizado CLT 

 

10.2 Infraestrutura, Equipamentos e Serviços 

10.2.1 Edificações 

O Parque Nacional do Superagui possui duas edificações: uma sede, localizada na Barra do 
Superagui e outra de apoio, localizada na Vila das Peças. Ambas construídas fora dos limites 
do PNS.A sede da Barra do Superagui está localizada próxima ao limite do PNS, tem 
154,17 m2, sendo que está subdividida em três setores: alojamento dos servidores do ICMBio, 
escritório e alojamento para pesquisadores. Constitui-se numa casa de madeira pré-fabricada, 
construída em 1993, com recursos do Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (Figuras 
53 e 54). A sede localiza-se em terreno cedido pela SPU/PR ao ICMBio com 
aproximadamente 10.000 m2. 
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Figura 53: Vista do alojamento do PNS na 
Barra do Superagui 

 
Figura 54: Entrada do escritório na sede do 
PNS na Barra do Superagui 

O alojamento para pesquisadores ocupa uma área aproximada de 43 m2, pode abrigar até 
cinco pessoas, possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda. O alojamento dos 
servidores ocupa uma área idêntica aproximada de 43 m2, contando, no entanto, com apenas 
um quarto, cozinha, banheiro, sala e varanda. O escritório ocupa uma área com cerca de 
25 m2. Há ainda uma construção com cerca de 5 m2, que serve de almoxarifado e uma 
pequena horta. 

Já foi projetado e está em fase de licitação por meio de recursos de compensação ambiental, 
um novo alojamento para apoio à proteção e ainda para pesquisa, que será construído no 
mesmo terreno da sede do PNS, com 121,59 m2, que contará com quatro quartos, banheiro, 
refeitório e sala de trabalho. Dessa forma, o escritório do PNS poderá ocupar um setor do 
antigo alojamento de pesquisadores com o objetivo de otimizar seu espaço e suas funções. 

O alojamento na Vila das Peças, com 45,65 m2, também é utilizado como escritório de apoio. 
Constitui-se em uma casa de madeira com dois quartos, cozinha, banheiro e sala (Figuras 55 
e 56). Esta casa pertencia à Companhia Paranaense de Energia (COPEL) e foi doada ao 
ICMBio por intermédio da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) em 2001. Em 
outubro de 2016 uma maré alta atípica inundou boa parte da Vila das Peças. Como resultado 
inundou várias casas, incluindo a do ICMBio, causando avarias na própria construção bem 
como perda de equipamentos, mobiliário e documentos. A estrutura ainda é utilizada, mas 
agora de forma precária. 

 
Figura 55: Alojamento de apoio do PNS na 
Vila das Peças – vista frontal 

 
Figura 56: Alojamento de apoio do PNS na 
Vila das Peças – vista posterior 

Ambas as construções foram reformadas em 2012, através de recursos de Compensação 
Ambiental para implementação da UC, oriunda do empreendimento Porto de Itapoá da 
Empresa Terminal Portuários S.A. 

O Parque também conta com uma garagem náutica, na entrada da Sede da Barra do 
Superagui. Essa garagem tem capacidade para guardar dois barcos e demais equipamentos 
já elencados. 
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10.2.2 Acervo 

Na sede do PNS há um pequeno acervo com livros, artigos, monografias, dissertações e 
teses, que abordam temas relacionados à conservação, áreas protegidas, planejamento, 
manejo, à questões culturais e socioeconômicas, entre outros.  

 
10.2.3 Equipamentos e Materiais Permanentes 

Os mais relevantes equipamentos e materiais permanentes do Parque Nacional do Superagui 
estão listados no Quadro 17, a seguir: 

Quadro 17: Equipamentos e materiais permanentes do PNS, em 2013. 

BENS DO ICMBIO 
ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO QUANTIDADE 

Veículos 

Barco metalglass c/5m branca c/ motor de popa de 40 HP Bom 01 

Veículo Mitsubishi L-200 – 4x4 Novo 01 

Equipamentos – Escritório 

Notebook  Novo 02 

Impressora multifuncional  Novo 01 

Aparelho telefônico  Novo 06 

Materiais permanentes – Escritório 

Armário de aço e estante  Novo 09 

Mesa c/ 3 gav Novo 03 

Sofá de 2 lugares Novo 02 

Materiais permanentes – Escritório 

Cadeiras  Novo 07 

Equipamentos – Alojamentos 

Fogão 4 bocas com acendedor automático Novo 04 

Refrigerador  Novo 02 

Freezer  Recuperável 01 

Bebedouro elétrico  Novo 01 

Ar condicionado 12000 btus Novo 02 

TV 29" tela plana  Recuperável 01 

Antena Parabólica c/ receptor Novo 01 

DVD Player  Recuperável 03 

Microsystem  Recuperável 04 

Máquina de lavar roupas  Novo 01 

Material Permanente Alojamento 

Mesa c/ 6 cadeiras Novo 02 

Cama tubular solteiro (incluindo beliche) Novo 08 

Estofado 3x2 lugares Novo 01 

Equipamentos e Material Permanente Manutenção/Campo 

Furadeira de impacto 650W  Novo 01 

Serra Circular 1350W Novo 01 

Compressor de ar  Novo 01 

Moto-serra  Recuperável 01 

Trena Laser  Novo 01 

GPS  Novo 05 

Binóculo  Recuperável 03 

Câmera fotográfica digital  Recuperável 03 

Filmadora digital Recuperável 02 

Projetor de Imagem data show Novo 02 

Tela de projeção  Novo 01 

Torre de ferro 15m de altura Recuperável 01 
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10.2.4 Saneamento 

Os alojamentos possuem sistema de fossa séptica. O lixo é separado em lixo seco e orgânico, 
sendo que o lixo seco é levado para o barracão de reciclagem localizado nas Comunidades, 
que depois é recolhido pela Prefeitura de Guaraqueçaba. Com os resíduos orgânicos é feita 
a compostagem que é utilizada na horta. 

 
10.2.5 Energia Elétrica 

É utilizada energia convencional, fornecida pela COPEL. A distribuição até a comunidade é 
por meio de cabo subterrâneo e submerso.  

A energia foi instalada em 1998, até essa data, a sede possuía energia solar.  

 
10.2.6 Via de Circulação 

A principal via de circulação é a marítima através de embarcações. Há uma trilha que inicia 
na Comunidade da Barra do Superagui, por meio da restinga, até a praia. Esta trilha é bem 
demarcada e limpa. É uma trilha bastante utilizada tanto pelas pessoas da comunidade quanto 
pelos visitantes. Nas comunidades existem servidões e não são permitidos veículos com 
motor de combustão interna. 

 
10.2.7 Marcos Topográficos 

O PNS encontra-se demarcado em todo seu limite terrestre com marcos topográficos, 
localizados nos pontos principais, realizado através do Projeto da ECOPLAN em 1999, 
subsidiado por Emenda Parlamentar. 

 
10.2.8 Sinalização 

Na década de 90 foram colocadas 21 placas de sinalização em toda região do PNS, conforme 
mapa (Figura 57), dentro do mesmo projeto realizado pelo Instituto Ecoplan. No entanto, 
nenhuma delas se encontra mais no local.  
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Figura 57: Indicação dos locais onde foram colocadas placas de sinalização do Parque 
Nacional do Superagui. Em 2018, nenhuma se encontra no local. 
Na entrada do caminho que leva à sede do PNS há uma placa de 1,00 x 0,50 m indicando o 
nome da UC, telefone, além do horário preferencial de atendimento ao público (Figura 58). 
Próximo à praia, uma placa de 3,10 x 1,10 m foi furtada. 
 

 

Figura 58: Placa na entrada da sede do 
PNS. 

 

10.3 Estrutura Organizacional 

Na Figura 59 tem-se o fluxograma da estrutura organizacional do PNS, incluindo o Conselho 
Consultivo do Parque Nacional do Superagui (CONPARNA) e Plano de Ação Nacional (PAN). 
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Figura 59: Fluxograma da estrutura organizacional do Parque Nacional do Superagui. 

 

10.4 Atividades de Gestão 

10.4.1 Pesquisa 

Existem no Parque Nacional do Superagui algumas instituições muito atuantes, são elas: 
Universidade Federal do Paraná, UFPR Litoral/CEM, Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), 
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem (SPVS) e o Mater Natura. Estas instituições 
desenvolvem ou já desenvolveram diversas pesquisas e projetos na região, tanto de fauna e 
flora quanto com comunidades, além de gestão participativa. Além dessas instituições, o 
Parque Nacional do Superagui também abre espaço para pesquisas acadêmicas, como 
projetos de conclusão de curso, dissertações e teses. 

O Parque Nacional do Superagui é um dos parques com maior número de pesquisas 
realizadas no País, segundo o SISBIO. Tem-se 57 pesquisas registradas no SISBIO. Destas 
cerca de 38% referem-se à pesquisa com flora e, aproximadamente, 39% com fauna 
(Figura 60). Dentre os grupos trabalhados com fauna tem-se: aves, anfíbios, mamíferos 
marinhos, primatas, répteis e felinos. Há também quatro trabalhos com fungos e três sobre 
manejo, além de trabalhos junto às comunidades. 

 

Figura 60: Pesquisas registradas no SISBIO para o PNS segundo temas gerais. 
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10.4.2 Monitoramento 

Por meio da Gestão Estratégica institucional da sede do ICMBio e do Parque Nacional do 
Superagui foram selecionados alguns indicadores para monitoramento com metas 
estabelecidas e vinculados aos objetivos estratégicos da UC.  

Destaca-se que o PNS é uma das unidades de conservação que fazem parte do Programa 
de Monitoramento da Biodiversidade, coordenado pela Diretoria de Pesquisa, Avaliação e 
Monitoramento da Biodiversidade (DIBIO/ICMBio), que contempla borboletas frugívoras, 
algumas espécies de aves e mamíferos terrestres. A UC participa ainda do monitoramento de 
mamíferos aquáticos, tartarugas marinhas e pinguins-de-magalhães. E por se tratar de um 
parque nacional é de fundamental importância o controle semanal de ocupação de pousadas 
e camping. 

O Parque Nacional do Superagui está envolvido com Projeto de Monitoramento de Praias da 
Bacia de Santos (PMP/BS), desde a criação do Projeto em 2015. PMP-BS é uma atividade 
desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das 
atividades da PETROBRAS de produção e escoamento de petróleo e gás natural no Pólo Pré-
Sal da Bacia de Santos, e tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de 
produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através 
do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos debilitados e 
coleta dos mortos (PMP-BS, 2016). Devido à sua localização e suas extensas praias arenosas 
em bom estado de conservação, na área abrangida pela condicionante, o monitoramento é 
especialmente importante para a Unidade de Conservação. 

 

10.4.3 Divulgação e Comunicação 

O Parque Nacional do Superagui possui informações disponíveis principalmente nos 
seguintes links:  

▪ http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-
brasileiros/marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2263-parna-do-superagui.html 
pertencente ao  ICMBio;  

▪ http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-gerar-
relatorio-de-uc pertencente ao MMA;  

▪ http://whc.unesco.org/en/list/893 pertencente à UNESCO.  

Alguns folders foram produzidos e distribuídos por meio do apoio da Revista Horizonte 
Geográfico no período em que a gestão da UC foi realizada pelo Ibama. Outros folders foram 
elaborados pela equipe do PNS, mas são impressos localmente conforme demanda. 

O PNS frequentemente é objeto de programas de redes de televisão de abrangência estadual 
(Meu Paraná, Jornal Estadual, entre outros) nacional (Globo Repórter, Fantástico, Terra da 
Gente, Reporter Eco, entre outros) e internacional (Discovery Channel, Rede Japonesa NHK). 
Nestes casos os analistas ambientais da unidade de conservação acompanham os repórteres 
e fornecem informações a respeito do PNS e região, destacando a importância deste para a 
conservação da biodiversidade regional e para as comunidades locais. 

A comunicação da gestão é tratada em painel “Gestão à Vista”, fixado na sede do PNS na 
Comunidade da Barra do Superagui e atualizado regularmente. A comunicação com os 
comunitários normalmente acontece por meio de cartazes colocados nos locais de maior 
concentração de pessoas e por reuniões, especialmente do Conselho Consultivo do PNS. 

 

10.4.4 Sensibilização Ambiental 

O Programa de Educação Ambiental no Parque Nacional do Superagui objetiva a 
conservação e o desenvolvimento comunitário de maneira responsável, compartilhando o 
conhecimento a respeito da fauna e da flora locais junto à população, predominantemente 
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composta de pescadores artesanais, comunidade caiçara, de uma forma interativa e 
participativa, bem como com os visitantes. Da mesma forma que mostra a importância da 
biodiversidade, também inclui trabalhos que mostrem a importância social, histórica e cultural 
da região, com o intuito de que as próprias comunidades reconheçam sua importância. 

Com base nos instrumentos de Conselho Consultivo e suas Câmaras Técnicas objetiva-se a 
educação para a gestão ambiental do Parque Nacional do Superagui, onde a comunidade é 
considerada um dos seus agentes transformadores. 

Foram realizadas inúmeras oficinas e cursos direcionados aos comunitários e demais 
beneficiários diretos e indiretos do parque, principalmente por meio de parcerias com 
organizações não governamentais, como por exemplo,  Instituto de Estudos Ambientais Mater 
Natura, SPVS, IPÊ e governamentais, tais como, Centro de Estudos do Mar/UFPR, UFPR e 
EMATER. Os temas foram voltados principalmente para alternativas econômicas, educação 
para a gestão ambiental, plano de manejo, destinação adequada dos resíduos sólidos e 
orgânicos e a conservação de espécies como o mico-leão-da-cara-preta e o papagaio-da-
cara-roxa. 

 

10.4.5 Gestão Participativa 

Ocorre principalmente por meio das reuniões do Conselho Consultivo do Parque Nacional do 
Superagui (CONPARNA) e das Câmaras Técnicas (Câmaras conjuntas com o Conselho 
Consultivo da APA de Guaraqueçaba). As reuniões ordinárias são semestrais e a maior parte 
dos encaminhamentos do Conselho, segundo levantamento da equipe gestora do PNS, é de 
ordem social (50%) e socioambiental (25%). 

A participação do CONPARNA foi inserida nos principais momentos da elaboração do Plano 
de Manejo: anterior e posterior ao diagnóstico, nas apresentações dos resultados das 
consultorias, das demandas para o planejamento incluindo o zoneamento, das propostas para 
as zonas e para as normas. Foram ainda escolhidos três pontos focais do CONPARNA, sendo 
dois comunitários e um de ONG para acompanhar mais diretamente os resultados dos 
trabalhos de elaboração do documento. 

 

10.4.6 Voluntariado 

Com a finalidade de atender às necessidades funcionais e administrativas do PNS existem 
programas específicos, tais como: Educação Ambiental, Pesquisa e Uso Público. Em tais 
Programas é possível incluir o trabalho voluntário, que vem a ser uma importante ferramenta 
de capacitação e de disseminação da relevância das unidades de conservação. Por isso, o 
Parque Nacional do Superagui construiu o seu Programa de Voluntariado, embasado na 
Instrução Normativa nº 03/2009, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio). 

O programa de voluntariado do PNS tem por objetivo fornecer instrumentos e instruções aos 
acadêmicos, comunidade local e sociedade da área de influência da UC, de maneira a 
contribuírem de forma efetiva nas ações realizadas no Parque Nacional do Superagui, 
exercitando a sua cidadania e auxiliando na conservação dos recursos naturais, proteção da 
biodiversidade e integração interna e externa ao PNS. 

O voluntariado ocorre especialmente no verão, sendo que os voluntários auxiliam a equipe do 
PNS no atendimento ao visitante, levantamentos na comunidade (como por exemplo, animais 
domésticos e resíduos), sistematização de informações (de pesquisa e históricas). No 
entanto, devido ao pequeno número de analistas ambientais para o acompanhamento, são 
aceitos apenas um a dois voluntários por ano. 
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10.4.7 Controle Ambiental 

As atividades de controle ambiental desenvolvidas pela equipe do Parque Nacional do 
Superagui referem-se, principalmente, à minimização da especulação imobiliária nas 
comunidades e também estão relacionadas à pesca, somente no que diz respeito às questões 
de legislação e ordenamento pesqueiro. É tratado ainda por meio de ações preventiva-
educativas, especialmente por meio da participação dos analistas ambientais nas reuniões 
das Associações de Moradores locais e de vigilância.  

 

10.4.8 Incentivo às Alternativas de Desenvolvimento 

Por meio de parcerias busca-se o fomento da atividade pesqueira incluindo a aquicultura, que 
conjuntamente com o turismo representam as alternativas com maior potencial e identidade 
junto aos comunitários, que desejarem desempenhar tais atividades. 

O enfoque da visitação existente considera aspectos do Turismo de Base Comunitária (TBC) 
pelas comunidades do entorno do PNS, sem restringir outras possíveis formas de delegação 
de serviços de apoio à visitação. 

 

10.4.9 Manejo de Recursos Naturais 

O Manejo dos Recursos Naturais está ligado, principalmente, ao uso tradicional da cataia P. 
pseudocaryophyllus, planta aromatizante e flavorizante natural de aguardente consumida na 
região, e da caxeta T.cassinoides, exclusivamente para a produção de instrumentos musicais 
(rabeca e viola) do Fandango (dança e música da região do Lagamar).  

O manejo destas duas espécies representa objeto para elaboração de estudos para subsidiar 
futuros Termos de Compromisso, caso pertinente, com a Comunidade da Barra do Ararapira, 
no caso da cataia e com a comunidade do Abacateiro, no caso da caxeta. O manejo de ambas 
as espécies ainda encontra-se em fase de pesquisa por meio de parceria do PNS/ICMBio com 
o SFB, bem como com o Departamento de Etnobotânica da UFPR. 

Existe uma forte demanda para elaboração de um amplo estudo de uso de recursos no litoral 
do Paraná, para fornecer, entre outras informações, subsídios ao manejo do caranguejo na 
região do PNS. 

 

10.4.10 Manejo de Recursos Culturais 

No momento não está sendo realizado manejo dos recursos Culturais, no entanto, o PNS tem 
realizado ações que visam preservar a cultura local, mais especificamente por meio da 
prevenção da especulação imobiliária nas comunidades localizadas dentro do PNS e 
naquelas do entorno imediato. A Secretaria de Estado da Cultura do Paraná representa 
parceria fundamental para qualquer trabalho nessa área, inclusive por meio da sua 
participação como membro do Conselho Consultivo da UC. 

No PNS há várias áreas com sambaquis, contudo há necessidade de uma atualização da 
localização destes sítios, agora com seu georreferenciamento. 

O Fandango é uma atividade cultural que deve ser incentivada, pois somente os moradores 
mais antigos a mantêm, precisando de um envolvimento maior dos jovens. 

 

10.4.11 Fiscalização 

Além das atividades rotineiras de vigilância, a fiscalização é exercida por meio de parceria 
com o Batalhão da Polícia Ambiental de Paranaguá, contando também com apoio da Polícia 
Ambiental de Guaraqueçaba. Existem possibilidades de parcerias com o Ibama e com o 
Escritório Regional de Paranaguá do Instituto Ambiental do Paraná (IAP/ERLIT), além da 
necessidade de apoio mútuo entre UC, por meio da efetivação do Mosaico Lagamar. 
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O PNS possui um Plano de Proteção em fase final de elaboração e executa a atividade por 
meio de um planejamento semestral encaminhado para a sede do ICMBio para viabilização 
de diárias para custear alimentação e hospedagem dos policiais e compra de combustível. 
Elaborou-se um Calendário Sazonal dos principais recursos pressionados e uma organização 
logística das operações de fiscalização. 

O principal enfoque é dado à pressão que ocorre sobre a palmeira juçara, o caranguejo e os 
passeriformes, além, evidentemente, da especulação imobiliária. 

 

10.4.12 Consolidação Territorial 

Há um termo de reciprocidade firmado com o ITCG que visa a troca de informações a respeito 
das titularidades das áreas dentro dos limites do PNS, bem como identificar as áreas 
devolutas do Estado para repassar ao ICMBio. Já as áreas da União deverão passar da SPU 
para o ICMBio. 

Com relação às áreas ocupadas pelos moradores locais, o ICMBio, em parceria com a SPU, 
apoia um trabalho junto às comunidades, em especial Barra do Superagui e aquelas 
localizadas na Ilha das Peças, de cadastramento das propriedades e monitoramento quanto 
à construção de novas casas e/ou reformas, visando coibir a especulação imobiliária e ao 
mesmo tempo garantir a posse da terra aos moradores tradicionais. No que concerne às 
comunidades localizadas no interior do PNS o monitoramento das moradias é realizado 
exclusivamente pelo ICMBio. 

As áreas particulares localizadas dentro dos limites do PNS ainda não foram adquiridas pelo 
ICMBio, pois não foi comprovada sua dominialidade, ressaltando que essas áreas nunca 
foram ocupadas, não tendo qualquer infraestrutura (ver item 7 Situação Fundiária). 

10.4.13 Controle das Ocupações 

É importante lembrar que mesmo nas comunidades do entorno imediato do PNS, o 
crescimento pode trazer impactos para a unidade e para as próprias comunidades, uma vez 
que estão dentro de ilhas e a sua expansão dá-se em direção ao PNS. 

A preocupação maior em relação a esse fato deu-se na Vila das Peças, desde a criação do 
Parque Nacional do Superagui, em 1989, pois se detectou a existência de casas de veraneio 
nessa Comunidade, o que poderia trazer conflitos no futuro e impactos ambientais negativos 
para a unidade de conservação, bem como impactos culturais, uma vez que poderia aumentar 
a ocupação dessas áreas, tradicionalmente utilizadas por pescadores artesanais. 

Ressalta-se que a maioria das comunidades ficou fora dos limites do Parque Nacional com a 
finalidade de manter a ocupação tradicional ali existente e não para dar lugar à especulação 
imobiliária. 

Existiam 36 casas de veraneio já construídas à época, na Vila das Peças, fora do limite do 
PNS, porém, em se tratando de ilha, havia a preocupação com o fato de que a ocupação 
humana poderia aumentar e atingir a área da unidade de conservação. Tal situação foi 
amplamente divulgada entre os órgãos ambientais, Procuradoria da República e Gerência 
Regional do Patrimônio da União - GRPU, agora Superintendência do Patrimônio da União 
(SPU), que, juntos, tentaram impedir que novas casas de veraneio fossem construídas. 

No entanto, tais ações não obtiveram êxito naquele momento porque os próprios pescadores 
continuavam vendendo suas ocupações a preço irrisório, mesmo com ações educativas, as 
quais tentavam sensibilizar os moradores de que eles e os seus descendentes estavam 
perdendo qualidade de vida com tal situação. 

Partiu-se, então, para uma ação mais ostensiva, embargando e multando não somente novas 
construções, mas também reformas e ampliações dos veranistas, o que dificultou, porém não 
impediu que os moradores continuassem a vender seus terrenos e passassem a ocupar novas 
áreas,  uma vez que toda a ação de coerção se dava sobre o veranista e não sobre o morador 
local. 
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Assim, em 2001, optou-se pelo cadastramento precário das ocupações na Vila das Peças 
pela Gerência Regional do Patrimônio da União, em conjunto com o Ibama, baseando-se na 
Lei n˚ 9636, de 15.05.98, que dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e 
alienação de bens imóveis de domínio da União. No entanto, destaca-se que Art. 9˚ desta Lei 
diz ser vedada a inscrição de ocupações que ocorreram após 15 de fevereiro de 1997. 

Tal cadastramento deteve a especulação imobiliária instalada. Com isso, todas as ocupações 
foram cadastradas, seja de moradores locais ou de veranistas, sendo que as que existiam 
anteriormente a 15 de fevereiro de 1997 não correriam o risco de sofrer ação demolitória, 
porém, teriam que pagar a taxa pelo tempo que permaneceram, por isso foram cadastradas.  

Todas as ocupações foram cadastradas porque a legislação não diferencia o pescador do 
veranista, os dois são ocupantes, a diferença se deu pelo fato de que os moradores locais, na 
sua maioria, devido aos seus rendimentos, foram isentos de taxas e os veranistas tiveram que 
pagar por todos os anos, desde 1997, o que levou muitos deles a diminuírem as áreas dos 
terrenos ou desistirem dessas ocupações. Como se trata de cadastramento precário, os 
cadastros podem ser cancelados a qualquer momento.  

Algumas regras foram colocadas no ato do cadastramento, como: as casas de moradia não 
podem ser transformadas em espaço comercial, os moradores não podem ter mais que um 
terreno, não é permitida a ampliação dos imóveis, entre outras restrições. Isso fez com que 
os moradores não vendessem mais suas áreas e, caso venham a vender, terão que sair da 
ilha, não podendo mais voltar, a não ser que adquiram uma ocupação cadastrada 
desocupada. 

Em que pese à problemática causada à época por conta da especulação imobiliária instalada, 
com aval de pessoas da própria comunidade, com as medidas tomadas, principalmente o 
cadastramento, houve uma reversão visível do quadro, não tendo mais ocorrido novas 
construções.  

Muitas das casas, tanto de moradores locais quanto de veranistas estavam precisando de 
reformas, então, em 2001, foi criado um mecanismo de solicitação de reforma e, por vezes, 
de ampliação também, no caso daquelas casas muito pequenas, algumas até sem cozinha 
adequada e sem banheiro.  

Algumas casas construídas após 1997 puderam permanecer, pois logo depois foi publicada a 
Lei n° 11.481/07 que permitiu o cadastramento de ocupações efetivadas até fevereiro de 
2006. Por empenho da equipe do PNS/ICMBio e SPU, o MPF, em 2009, elaborou a 
Recomendação no 06, de modo a permitir  que os filhos dos moradores locais também 
pudessem ter uma moradia, mesmo que a legislação permitisse somente até 2006.  

Mais recentemente, uma nova Recomendação do MPF (N° 19/2016), atribuiu ao ICMBio, SPU 
e Associações de Moradores das comunidades de Barra do Superagui e Vila das Peças, 
novas responsabilidades compartilhadas no ordenamento territorial, buscando da mesma 
maneira, combater a especulação imobiliária na região.  
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11. DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 

O reconhecimento da magnitude da área do PNS vem de longa data, quando em 1970 ocorreu 
o tombamento da Ilha do Superagui. Tombamento esse, que levou em consideração valores 
paisagísticos, turísticos, culturais e históricos da ilha. A primeira terra paranaense onde se 
instalaram os colonos portugueses a partir de 1543. Mas eles não foram os primeiros. 
Pesquisas preliminares realizadas na região indicam a ocorrência de um imenso acervo 
arqueológico, com 51 sítios, sendo 35 sambaquis considerados sítios pré-históricos, e 16 
ruínas de construção civil, consideradas sítios históricos, registros da colonização suíça na 
região, essa posterior aos primeiros portugueses. 

O Parque Nacional do Superagui tem, ainda, prestígio internacional, pois se constitui em área 
núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Programa Man and the Biosphere da 
UNESCO. Além disto, compõe o Sítio do Patrimônio Natural da Humanidade “Floresta 
Atlântica – reservas do sudeste”, reconhecido pela UNESCO em 1999. Faz parte do Mosaico 
Lagamar e além de representar um valioso “corredor” entre as unidades de conservação deste 
mosaico, ocupa uma localização de centralidade, portanto, conecta as unidades de 
conservação do estado de São Paulo com as do estado do Paraná. 

O Parque Nacional do Superagui apresenta uma relação de dependência entre a Floresta 
Atlântica e as áreas costeiras emersas, ao proteger uma parcela significativa do bioma 
marinho-costeiro, formações costeiras arenosas, praias, restingas e manguezais, cada qual 
com suas peculiaridades e que se encontram muito bem conservados, protegidos contra a 
especulação imobiliária. Ambientes de restinga e mesmo nos manguezais pode-se encontrar 
uma grande variedade de majestosas lianas e coloridas orquídeas e bromélias. Já no 
continente, tem no morro do Pico do Papagaio o seu ponto mais elevado. A variedade de 
ambientes e a riqueza de espécies concentrados num mesmo espaço, transforma o PNS em 
um espaço singular. Além disso, as paisagens selvagens de grande beleza cênica da região 
do Lagamar, suas praias e baías entre montanhas, localizadas nas proximidades de duas das 
principais metrópoles do país, Curitiba e São Paulo, surpreendem seus visitantes.  

Os manguezais enriquecem e mantêm a produtividade das águas costeiras próximas, 
sustentando os estoques de peixes, camarões, caranguejos e ostras, funcionando como 
criadouros naturais e oferecendo alimentos e abrigos em abundância, beneficiando a desova 
e o desenvolvimento dos animais estuarino-marinhos. A alta produtividade deste ecossistema 
fornece uma grande quantidade de matéria orgânica e nutrientes que são levados para as 
águas das baías e enseadas através da desembocadura dos rios e pelas correntes de marés. 
Esta disponibilidade de alimento possibilita o aproveitamento destes ambientes por uma 
grande quantidade de organismos. Alguns dos quais residem permanentemente nos 
manguezais, enquanto outros entram na fase juvenil e usam essas áreas como verdadeiros 
berçários.  

A região das Baias das Laranjeiras e dos Pinheiros apresentam grande concentração do boto-
cinza Sotalia guianensis, sendo que próximo ao rio das Peças podem ser avistados com 
frequência fêmeas com seus filhotes, o que indica a importância da área para esta espécie. 
Nessa mesma região observa-se a raia jamanta Manta birostris. Nas baías são novamente 
vistos os guarás Eudocimus ruber que após longos anos, voltaram a povoar a região. 

Além disto, o PNS é uma das poucas unidades de conservação de proteção integral no estado 
do Paraná que protege ambientes de praias arenosas. Ambientes estes de grande 
importância, uma vez que as extensas Praias Desertas das Ilhas das Peças e do Superagui 
são locais de pouso de várias espécies de aves residentes e migratórias, tais como os 
maçaricos Calidris fuscicolis, C. alba, C. canutus e Tringa melanoleuca. Ressalta-se, ainda, a 
possibilidade de ocorrência de tartarugas marinhas: tartaruga-de-pente Eretmochelys 
imbricata, tartaruga-verde Chelonia mydas, tartaruga-cabeçuda Caretta caretta e tartaruga-
de-couro ou tartaruga-gigante Dermochelys coriacea. 

O PNS abriga mais de 50% da população do papagaio-de-cara-roxa A. brasiliensis no estado 
do Paraná, além de ser uma área importante para alimentação e reprodução, possui o seu 
principal dormitório, localizado na Ilha do Pinheiro, onde ao amanhecer e ao entardecer 
contempla-se o espetáculo da grande revoada.  



 

166 

De forma ainda mais exclusiva, acolhe quase a totalidade da população do raro e ameaçado 
mico-leão-da-cara-preta Leontopithecus caissara, que o forte contraste das cores dourada e 
preta da sua abundante pelagem, define uma das mais belas e carismáticas espécies de 
primata. 

As comunidades tradicionais de pescadores artesanais, conhecida como caiçaras integram o 
rico cenário socioambiental e cultural do Parque Nacional do Superagui. Estas populações 
preservam formas tradicionais de subsistência, tendo na pesca a sua principal fonte de 
sustento, com uma rica gastronomia à base de frutos do mar. Além disto, algumas das 
comunidades conservam a tradição do Fandango Caiçara, que se trata de uma expressão 
musical-coreógrafa-poética e festiva, patrimônio imaterial brasileiro, sem contar o autêntico 
paladar do chamado whisky caiçara, a Cataia. 

A sinergia entre Parque e comunidades tradicionais é notória ao considerar as relações 
estabelecidas entre a conservação das espécies importantes para sobrevivência das 
comunidades e a manutenção de suas práticas tradicionais. Além disso, a existência do PNS 
contribui para um maior controle da especulação imobiliária que vem ameaçando 
comunidades de pescadores em todo litoral brasileiro.  

Todas essas nuances, ambientais, culturais ou históricas, confirmam o exemplo 
representativo e excepcional do Parque Nacional do Superagui não só para a região em que 
está localizado ou mesmo para todo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
brasileiro, mas também extrapolando as fronteiras nacionais e merecendo destaque 
internacional. 
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Planejamento 

1. VISÃO GERAL DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO PNS 

O planejamento do Plano de Manejo do Parque Nacional do Superagui (PNS) foi orientado 
pela metodologia descrita no Roteiro Metodológico de Planejamento: Parques Nacionais, 
Reservas Biológicas e Estação Ecológica (Mota et al., 2011) considerando ainda, aspectos 
do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública) elaborados 
anteriormente pela equipe gestora da UC. As diretrizes estratégicas do PNS (missão e visão 
de futuro), o mapa estratégico e o Balanced Scorecard (BSC) (Sistema de Acompanhamento 
do Desempenho) foram estruturantes de todo esse processo. 

O planejamento aqui trabalhado é decorrente principalmente das escolas prescritivas do 
Design, Planejamento e Posicionamento (Mintzberg, 2000), desenvolvido desde 2004 pela 
equipe do Núcleo de Excelência em Unidades de Conservação (NEXUCs) e seus 
colaboradores da área de Unidades de Conservação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), posteriormente transferidos para o ICMBio.  

Os componentes do planejamento estratégico executado foram: a missão, os objetivos 
específicos, a visão de futuro e os valores organizacionais. Em nível tático foram 
estabelecidos os objetivos estratégicos, o zoneamento e as normas gerenciais da UC. No 
âmbito operacional os objetivos estratégicos foram desdobrados em atividades estratégicas, 
planos e programas para que o PNS alcance a sua visão de futuro e cumpra a sua missão 
(Figura 61). Foram propostos indicadores e metas para os níveis tático e operacional. Para 
operacionalizar os Programas de Manejo, muitas tarefas deverão ainda ser desdobradas 
dentro das atividades estratégicas, dos mecanismos de planejamento anual, dos planos 
específicos (de uso público, de proteção, entre outros), que funcionarão como elos entre o 
Plano de Manejo e o planejamento anual do PNS. No entanto, essas tarefas mais operacionais 
e específicas, consequentemente mais sujeitas às mudanças de contexto e ajustes não serão 
detalhadas no Plano de Manejo, nem mesmo enquanto documento anexo, justamente para 
manterem a possibilidade de dinamismo, avaliação e correção.  

 
Figura 61: Níveis Estratégico, Tático e Operacional do Planejamento da Unidade de 
Conservação. 

Fonte: Roteiro Metodológico de Planejamento (Mota et al., 2011). 

 

Os indicadores e as metas institucionais do ICMBio juntamente com os Planos de Ação 
Nacional (PAN) que contam com a participação do PNS foram internalizados na estratégia da 
unidade para garantir seu alinhamento e coerência com a sede do Instituto.
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2. HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO E ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1 O Início 

O histórico de planejamento do PNS é anterior ao processo de elaboração formal do Plano de 
Manejo da Unidade. Em abril de 2011, iniciou-se a preparação para a gestão estratégica da 
UC através da elaboração da planilha do Instrumento para Avaliação da Gestão Pública 
(IAGP) 250 pontos, tendo como base o Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEPG), 
proposto pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública) para 
o ano de 2006 (Brasil, 2006). Essa ferramenta foi importante, como ponto de partida, para 
determinar o grau de amadurecimento da gestão do PNS. 

O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEPG), proposto pelo Programa Nacional de 
Gestão Pública e Desburocratização, serviu de referencial para o PNS uma vez que 
representa o indicativo oficial de melhoria para o serviço público brasileiro. Apesar da grande 
distância das UC para o nível de gestão de classe mundial, representou para o PNS uma 
reflexão sobre as etapas de melhoria contínua da gestão, os princípios constitucionais do 
GesPública e seus fundamentos (Brasil, 2009), tendo em vista que a unidade ainda não se 
integrou ao Programa. 

Já em maio de 2011 a equipe do PNS refletiu sobre a missão e a visão de futuro do PNS, 
quando foram considerados para a elaboração da missão: os objetivos contemplados no seu 
Decreto de criação e as razões de existência da UC, que se concentraram nos títulos de 
relevância, nas espécies endêmicas, na paisagem e na relação com as comunidades 
tradicionais locais. Por sua vez, a visão de futuro representa uma situação altamente almejada 
para o curto prazo (5 anos), cujos os temas concentraram-se na gestão, pesquisa e na 
participação comunitária, onde couber. 

Para os valores organizacionais, foi ampliada a participação para toda equipe incluindo os 
terceirizados de administração, condução de embarcação, vigilância, limpeza e conservação, 
tanto por fazerem parte da equipe quanto por serem da comunidade da Barra do Superagui. 

Em julho de 2011, por meio da técnica de tempestade de ideias, foram analisados os aspectos 
bons e “não bons” do ambiente do PNS segundo os seguintes fatores: ambientais, 
socioeconômicos, legais, contexto político e institucional, insumos e recursos, planejamento, 
processos e produtos. 

Ainda em 2011, foi realizada a técnica conhecida por FOFA, DAFO ou Matriz SWOT que trata 
da análise do ambiente externo e suas ameaças e oportunidades, e do ambiente interno do 
PNS e seus pontos fortes e pontos fracos. Na sequência, as principais ameaças da UC foram 
priorizadas, considerando os seguintes parâmetros pontuados de 1 a 5 pontos: abrangência, 
intensidade, urgência e tendência.  

Nessa análise da ambiência da UC delineados os grupos primários e secundários de interesse 
para o PNS, baseados nas percepções do cotidiano da equipe do PNS. O grupo primário 
contemplou: comunidades no interior e no entorno (população tradicional), pescadores 
artesanais, titulados no interior da UC, veranistas no interior, funcionários da Prefeitura de 
Guaraqueçaba, funcionários dos órgãos ambientais (IAP, BPamb, MPF, ICMBio e IBAMA), 
SPU e a Biodiversidade. O grupo secundário foi composto por: comerciantes locais, ONGs 
(SPVS, MATER NATURA), instituições de pesquisa (UFPR, UFPR-CEM, UFPR Litoral e 
Instituto Federal do Paraná, IPEC), associações de moradores e turistas. 

O passo seguinte tratou de um grande exercício de abstração com o objetivo de se ter em 
mente os resultados de todas as análises descritas anteriormente e ao mesmo tempo de 
extrema objetividade e priorização indicadas na visão de futuro da UC, dessa forma foi 
elaborado o Mapa Estratégico do PNS com a identificação dos objetivos estratégicos nas 
perspectivas do ambiente/sociedade, beneficiários, processos internos, aprendizado/ 
inovação e recursos. 
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Para a formulação dos objetivos estratégicos foi realizada a análise de ambiência da seguinte 
forma: a análise positiva e negativa do ambiente, a matriz FOFA, a priorização das ameaças, 
o levantamento das necessidades e expectativas dos grupos primários e secundários, as 
oficinas que subsidiaram o Plano de Manejo, os PAN, entre outros documentos do PNS.  

Os objetivos estratégicos foram desdobrados em atividades estratégicas, planos e programas, 
com indicadores, metas e responsáveis. Cada atividade estratégica possuia tarefas descritas 
separadamente. Esse momento consumiu parte do ano de 2011 e do ano de 2012, por meio 
de reuniões da equipe de planejamento e coincidiu com a implantação da Gestão Estratégica 
do ICMBio, através do Sistema Integrado de Gestão Estratégica (SIGE). Portanto representou 
um exercício para que as metas institucionais previstas para o PNS alcançar no SIGE e as 
ações (tarefas) do PNS nos Planos de Ação Nacional (PAN), dialogassem com os objetivos 
estratégicos do PNS.  

Em 2013 a equipe compôs por meio do Balanced Scorecard (BSC) (Kaplan & Norton apud 
Cabral et al., 2012), um sistema de acompanhamento do desempenho estruturado num 
conjunto consistente, ou seja, com indicadores e metas, desdobrado em tarefas, planos e 
projetos (Cabral et al., 2012). 

 

2.2 O Plano de Manejo 

O Plano de Manejo veio para complementar o planejamento já executado pela Unidade. A 
primeira etapa para sua elaboração foi o Diagnóstico do Plano de Manejo do PNS. Optou-se 
por contratar consultorias de Pessoa Física para o Diagnóstico Geral e pela construção do 
Planejo do Manejo por meio da própria equipe do PNS/ICMBio e COMAN/Sede-ICMBio. Para 
a elaboração do Diagnóstico Geral foram contratados três estudos: Estudos 
Socioeconômicos, Plano de Uso Público e Diagnóstico Específico do Plano de Manejo, 
incluindo este último as informações obtidas nos outros dois estudos, como também 
informações oriundas de pesquisas já realizadas, levantamento de campo, oficinas 
consultivas, abertas para todas as comunidades e das oficinas de planejamento participativo 
e com pesquisadores. 

A contratação por meio de consultorias de Pessoa Física, iniciada em janeiro de 2012 e 
finalizada em dezembro de 2013, propiciou que o Diagnóstico Geral fosse realizado de uma 
forma mais adequada e interativa do que por Pessoa Jurídica, na qual, algumas vezes 
empresas são contratadas, mas não detêm o conhecimento da região. Essa escolha foi 
motivada justamente pela riqueza cultural do PNS, com o objetivo de construir um Plano de 
Manejo com ampla participação das comunidades. 

Além das contratações, foram realizadas a partir de 2011 várias reuniões e oficinas baseadas 
no Diagnóstico Rural Participativo (DRP) junto às comunidades e instituições, bem como 
reuniões do Conselho Consultivo do PNS, a saber: 

− Curso sobre Plano de Manejo para comunitários do litoral do Paraná: realizado no 
período de 17 a 19/10/2011, na Pousada Chauá em Guaraqueçaba, com 31 participantes. 
Objetivou trabalhar o Plano de Manejo como uma estratégia de desenvolvimento de território; 

− Enriquecimento Prático sobre Plano de Manejo, com o objetivo de explicar 
didaticamente o que é um Plano de Manejo: realizado no período de 19 a 24/03/2012, no total 
foram 9 oficinas direcionadas para 15 comunidades, com 275 participantes. Cada comunidade 
recebeu um mapa do PNS com o compromisso de realizar anotações;  

− Elaboração de uma Cartilha sobre Plano de Manejo. A cartilha foi uma demanda dos 
próprios comunitários e foi amplamente distribuída nas comunidades. O objetivo da cartilha 
foi explicar didaticamente o que é o Plano de Manejo do PNS; 
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− Oficina de Apresentação das Consultoras do Diagnóstico do Plano de Manejo: realizada 
no período de 13 a 18/08/2012, no total foram sete oficinas direcionadas para 14 
comunidades, com 149 participantes. A equipe do PNS apresentou as consultoras 
contratadas para as comunidades justamente para que entendessem a importância do Plano 
de Manejo e da sua participação, além de outros objetivos. Os trabalhos posteriores, em 
especial o levantamento socioeconômico e o plano de uso público, realizados pelas 
consultoras não tiveram a presença do ICMBio para que os comunitários pudessem participar 
sem qualquer interferência da equipe do Parque;  

− Reconhecimento de Campo, também conhecido como levantamento de campo, que foi 
realizado no período de 3 a 13/09/2012, sendo uma etapa prevista no Roteiro Metodológico. 
Por meio de reuniões junto às instituições que têm vínculo com o PNS e às comunidades seu 
objetivo principal foi comunicar o início da elaboração do Plano de Manejo e aprofundar o 
conhecimento da área e dos interessados. No total foram 10 oficinas direcionadas para 13 
comunidades. Ocasião em que foram elaborados mapas com os pontos positivos e negativos 
em relação ao PNS e os calendários sazonais de atividades (uso de recursos) dos 
comunitários. Nas comunidades foram 115 participantes. Contemplaram-se as seguintes 
instituições: SPU, MPF, SEEC, Secretaria de Estado da Saúde, SEED, SFB, UFPR - 
Departamento de Etnobotânica e Centro de Estudos do Mar, Instituto de Terras, ITCG, no 
extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, Capitania dos Portos do Paraná (Marinha do Brasil), 
Instituto Ambiental do Paraná – Escritório Regional do Litoral, COPEL, Batalhão da Polícia 
Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente do Município de Paranaguá, Secretaria de Meio 
Ambiente do Município de Guaraqueçaba, Secretaria de Planejamento do Município de 
Guaraqueçaba, Secretaria de Educação do Município de Guaraqueçaba, Instituto Paranaense 
de Assistência Técnica e Extensão Rural, Colônia de Pescadores, Fundação Grupo Boticário 
de Proteção à Natureza (FGB), SPVS, Instituto Mater Natura, IPÊ, Estação Ecológica e APA 
de Guaraqueçaba/ICMBio; 

− Oficina de Planejamento Participativo do Plano de Manejo: realizada no período de 7 a 
9/11/2012, na Pousada Chauá em Guaraqueçaba, com 27 participantes. Acompanhou 
orientações do Roteiro Metodológico, principalmente por meio: da análise situacional (pontos 
fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades) e sua priorização; bem como de mapas 
situacionais. Objetivou principalmente o levantamento de propostas de planejamento, 
incluindo o zoneamento, normas e o potencial de cooperação; 

− Oficina de Pesquisadores: realizada no período de 12 a 13/11/2012, no Museu 
Paranaense em Curitiba, com 33 participantes. Acompanhou orientações do Roteiro 
Metodológico, principalmente por meio de mapas situacionais. Objetivou principalmente o 
levantamento de propostas de zoneamento, normas e de linhas de pesquisas prioritárias; 

− Reuniões do Conselho Consultivo do Parque (CONPARNA), realizadas nos dias 
30/10/2012, 07/05/2013 e 10/12/2013. Ressalta-se que nas reuniões do Conselho de: 
24/11/2011 a 25/11/2011 e 10/05/2012 a 11/05/2012, o tema do Plano de Manejo já havia 
permeado suas pautas e na de 30/10/2012 foram escolhidos três Conselheiros, sendo dois 
de comunidades, para seguir mais diretamente as etapas do Plano de Manejo. Na reunião de 
10/12/2013 foram discutidos aspectos do planejamento e na de 2/12/2014 foi debatido o 
zoneamento do Plano de Manejo. O CONPARNA teve um importante papel de 
acompanhamento e contribuição ao Planejamento Estratégico do PNS e ao Plano de Manejo 
da UC; 

− Entrega dos estudos preliminares elaborados pelas consultoras dos Levantamentos 
Socioeconômico e de Uso Público para pontos focais em todas as comunidades. 

− comunidades do entorno imediato e de dentro do PNS, realizada no período de 15 a 
17/10/2013, além de distribuí-los aos demais representantes do CONPARNA. O objetivo 
principal foi receber contribuições aos levantamentos preliminares. 
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Em relação às Metodologias Participativas realizadas na fase de diagnóstico do Plano de 
Manejo em 2012, optou-se por:1) Tempestade de Ideias, por estimular todos os membros de 
um grupo a expressar seu ponto de vista sobre determinado assunto, nesse caso problemas 
e pontos positivos em relação ao PNS; 2) Mapa Falado, uma vez que através de uma base 
cartográfica fornecida, as comunidades perceberam o meio ambiente ao desenhar 
espacialmente os recursos naturais, infraestrutura, tipos de uso do solo, conflitos e ainda, pelo 
3) Calendário de Atividades, pois amplia o conhecimento da variação, durante o ano dos 
fenômenos ambientais, uso de recursos, cultivos, festividades e modo de vida em geral das 
comunidades (Drumond, 2002).  

Esses momentos garantiram ampla participação comunitária e institucional e, além de 
apresentarem subsídios para o Diagnóstico do PM, levantaram mais de 300 demandas para 
o planejamento e mais de 100 para o zoneamento do Plano de Manejo do PNS, incluindo 
percepções das instituições e práticas tradicionais, bem como necessidades de infraestrutura 
citadas pelos comunitários. Estas foram devidamente registradas em planilha eletrônica, que 
facilitou o compartilhamento, atualização das informações e integrou o diagnóstico ao 
planejamento. 

A Planilha eletrônica serviu como registro dos encaminhamentos para o Planejamento e o 
Zoneamento do PM do PNS. Dessa forma é possível identificar: a origem da proposta; sua 
localização nos documentos elaborados (memória relatório ou plano); se complementou ou 
foi incorporada ao planejamento estratégico elaborado previamente; se originou novos 
objetivos e/ou atividades estratégicos; e em alguns casos, quando não se aplicou ao 
instrumento de Plano de Manejo.  Algumas demandas ficaram repetidas, no entanto foram 
mantidas justamente para possibilitar a sua identificação. Portanto, cada comunidade ou 
instituição pode localizar suas propostas e de que forma foram encaminhadas no documento. 
A planilha não foi anexada ao presente documento para não gessá-lo, mas é um importante 
documento de consulta para se entender melhor os aspectos operacionais de tarefas. 

As principais fontes de demandas inseridas na Planilha, referentes ao Planejamento e ao 
Zoneamento do Plano de Manejo, trabalhadas durante 2013 e 2014 foram: memórias das 
reuniões de Enriquecimento Prático sobre Plano de Manejo; memórias das reuniões da 
Oficina de Apresentação das Consultoras do Plano de Manejo do PNS; Relatório da Oficina 
de Planejamento Participativo do Plano de Manejo; Estudos Socioeconômicos da Região e 
do PNS (consultoria); Plano de Uso Público e Turismo do PNS (consultoria); memória da 
Oficina de Pesquisadores; relatório de Reconhecimento de Campo; ata de Reunião do 
Conselho do PNS; e ainda o Diagnóstico da Unidade de Conservação e sua Região. Ficou 
caracterizado que muitas das demandas se referiram a questões que fogem a governança do 
ICMBio ao mesmo tempo em que demonstraram as complexidades do cenário regional para 
a gestão da Unidade e sociedade. Essas informações foram trabalhadas, resultando em uma 
proposta de Plano de Manejo que foi finalizada em maio de 2015.  

Um mês antes, em abril de 2015, as Defensorias Públicas da União e do Estado do Paraná, 
em Paranaguá, solicitaram a abertura de uma ação civil pública (ACP), de número 5000742-
88.2015.4.04.7008/PR, que vem tramitando na justiça desde então. Em respeito a esse 
processo judicial, o processo admistrativo foi pausado desde maio de 2015 até o 
posicionamento judicial.  

Três anos depois, em maio maio de 2018 foi proferido despacho saneador, que entre outras 
informações dizia: “Em virtude do exposto, conheço dos embargos de declaração 
apresentados no evento 27, porque tempestivos e a eles dou parcial provimento para 
esclarecer que o réu pode continuar o processo de elaboração do plano de manejo desde que 
incorpore aos estudos as práticas tradicionais elencadas no evento 105 e detalhadas no 
parecer que a instrui.” Com base nesse despacho, o processo de elaboração do Plano de 
Manejo foi retomado. 

Nessa retomada do plano de manejo, e para manter o processo de sua elaboração 
transparente, a equipe da UC aproveitou a reunião, já agendada, do Conselho da Unidade, 
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em julho de 2018, para apresentar o histórico de elaboração do Plano, bem como o histórico 
da ACP.  

Após a reunião, com o objetivo de atender ao despacho saneador e dar continuidade ao 
processo de elaboração do Plano de Manejo, foi realizada uma reunião entre os dias 22 e 26 
de outubro de 2018, com a presença de servidores atuais e aposentados da UC e da COMAN. 
Nessa reunião, foram inseridas as práticas tradicionais ao Diagnóstico do Plano de Manejo, 
como solicitado, bem como foram atualizadas as informações desse mesmo diagnóstico e 
planejamento devido ao período decorrido entre sua elaboração e a retomada da elaboração 
do Plano. Tais adequações foram realizadas baseadas nas melhores informações disponíveis 
e não ensejaram novos estudos ou alocação de custos adicionais, resultando no Plano de 
Manejo do Parque Nacional do Superagui.
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3. A AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA E AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO PNS: A MISSÃO, A 
VISÃO DE FUTURO, OS VALORES ORGANIZACIONAIS E OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

As diretrizes estratégicas foram constituídas no PNS oriundas da Missão, da Visão de Futuro 
e dos Valores Organizacionais. Segundo Cabral et al, 2012, a Missão é a razão de ser da UC 
e o seu foco fundamental de atividades; a Visão de Futuro é o estado que a UC deseja 
alcançar e propicia direcionamento; os Valores Organizacionais tratam de comportamentos 
que baseiam as relações organizacionais. Inicialmente é importante descrever a Análise 
Estratégica do PNS. 

3.1 A Análise Estratégica do PNS 

De acordo com o Roteiro Metodológico (2011), a Análise Estratégica constitui uma base para 
os cenários prováveis dos ambientes externos e internos da UC, devendo ser interpretada e 
orientar o planejamento estratégico. 

O levantamento, agrupamento e priorização dessas informações foram produtos da Oficina 
de Planejamento Participativo (OPP) realizada na cidade de Guaraqueçaba no período de 7 
a 9/11/2012, como também da oficina de planejamento estratégico da equipe gestora do PNS 
em 20/07/2011 (Quadros 18 e 19)  

Quadro 18: Resultados e priorização da OPP e da Oficina de Planejamento Estratégico da 
equipe do PNS – Forças Restritivas. 

Fonte: Relatório da OPP (Beserra, 2012) e Oficina de Planejamento Estratégico do PNS (2011). 

 Ambiente Interno Ambiente Externo 
Premissas de 
Recuperação 

 Pontos Fracos Ameaças  

F
o
rç

a
s
 R

e
s
tr

it
iv

a
s
 

Número reduzido de pessoal no 
PNS (25) 

Políticas públicas efetivas 
incipientes, descontínuas 

e desarticuladas (16) 

Articular o aumento do 
número de servidores e 
terceirizados no PNS; 

  
Estimular a aplicação dos 

recursos do ICMS 
ecológico nas 

comunidades locais; 
 

Ampliar infraestrutura 
para a visitação, 

pesquisa e proteção; 
 

Finalizar e implementar o 
Plano Integrado de 

Proteção do PNS e de 
emergências ambientais; 

 
Estimular pesquisas e 
trabalhos de educação 
ambiental voltados ao 

manejo do PNS; 
 

Incentivar os trabalhos da 
Câmara Técnica de 
Pesca conjunta dos 
Conselhos das UC.  

 
 
 
 
 

Infraestrutura deficitária para gestão 
do PNS (20) 

 Infraestrutura deficitária 
nas comunidades (6) 

Ambiente insular dificulta acesso e a 
gestão 

Pressão do tráfico de 
drogas sobre as 
comunidades (6) 

Áreas sujeitas à erosão marinha 
Gestão e ordenamento da 

pesca deficientes (7) 

Falta de conectividade entre a Ilha 
do Superagui e o continente (Canal 

do Varadouro) 

Risco de acidente 
ambiental em função do 
porto de Paranaguá (2) 

Extração dos recursos naturais do 
PNS (24)  

Correntes marinhas 
aportam resíduos no PNS 

(2) 

Saneamento básico crítico (24) 
Dificuldade de divulgação 

do PNS (2) 

Riscos à saúde ambiental devido a 
animais domésticos: cavalos, cães e 

gatos (4) 

Pressão da especulação 
imobiliária (14) 

Descontinuidade das pesquisas em 
relação ao mico-leão-da-cara-preta 

Pressão sobre os recursos 
naturais do PNS (14) 

Educação ambiental voltada às 
populações 

tradicionais/comunidades deficiente 
(4) 

Turismo desordenado (15) 

Consolidação territorial não 
efetivada e dependente de decisão 

judicial (7) 
 

Recepção e infraestrutura para o 
uso público incipientes (6) 
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Quadro 19: Resultados e priorização da OPP e da Oficina de Planejamento Estratégico da 
equipe do PNS – Forças Impulsoras 

Fonte: Relatório da OPP (Beserra, 2012) e Oficina de Planejamento Estratégico do PNS (2011). 

As premissas de recuperação e avanço elaboradas embasaram a concepção dos objetivos 

 Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas de Avanço 

 Pontos Fortes Oportunidades  
F

o
rç

a
s
 I
m

p
u

ls
o
ra

s
 

Biodiversidade protegida (15) 

Recursos do ICMS 
Ecológico e de 

compensação ambiental 
(13) 

Implementar o Plano de 
Uso Público do PNS;  

 
Manter parcerias 

estabelecidas e ampliar 
nas áreas de turismo, 

alternativas econômicas e 
histórico-culturais; 

 
Dar continuidade à 

capacitação dos 
servidores do PNS;  

 
Estimular a gestão 

integrada das UC por 
meio dos conselhos e do 

Mosaico Lagamar. 

Espécies endêmicas e/ou 
ameaçadas (mico-leão-da-cara-
preta, papagaio-da-cara-roxa, 
toninha e aves migratórias) (2) 

Parcerias com SPU, 
IBAMA, SFB, SEEC, IAP, 

BPAMB, EMATER, 
Prefeitura de 

Guaraqueçaba, UFPR, 
CEM, SPVS, 

MaterNatura, IPÊ e IPeC 
(24) 

Praias arenosas conservadas 
Projetos de resgate 

cultural (fandango) (4) 

Grande valor pré-histórico 
(sambaquis), histórico (colonização 

suíça e relatos de viajantes 
estrangeiros) e cultural (população 

tradicional caiçara) (18) 

Instituições de pesquisa 
de qualidade, próximas e 

comprometidas (8) 

Equipe gestora comprometida e com 
conhecimento da realidade local (14) 

Gestão integrada 
(Mosaico Lagamar e 

Unidades de 
Conservação vizinhas (9) 

Conselho Consultivo atuante 
envolvendo várias instituições e 

comunidades 

Interface com Legislação 
de ocupação da orla (1) 

Comunidades organizadas em 
associações (6) 

Potencial para o turismo 
de base comunitária, 

ecológico e de aventura 
(11) 

Educação ambiental contínua em 
relação ao papagaio-da-cara-roxa 

(4) 

Localização turística 
privilegiada em relação à 
Serra do Mar, Lagamar, 
Ilha do Cardoso, Ilha do 
Mel e cidades com boa 

infraestrutura (6) 

Diversidade de paisagens com 
potencial de visitação: praias, 

manguezais, restingas, ilhas, canais 
e rios (Lagamar) (19) 

Alternativas econômicas 
(pesca artesanal, 

aquicultura, turismo e 
artesanato) (10) 

Turismo local com perfil de base 
comunitária, ecológico e de aventura  

 

Desenvolvimento de pesquisas 
gerando conhecimento e 

monitoramento sobre à UC (8) 
 

Estudos sobre uso de recursos 
naturais (cataia, caxeta e 

caranguejo) 
 

Glebas tituladas pelo Estado do 
Paraná não foram ocupadas 

 

Títulos de reconhecimento: 
Tombamento pelo Estado do 

Paraná, Reserva da Biosfera e Sítio 
do Patrimônio Natural pela UNESCO 
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específicos e estratégicos e a definição de planos e atividades quando do estabelecimento 
dos Programas de Manejo do PNS. 

3.2 Objetivos Específicos e a Missão do PNS 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei Federal no 9.985/2000) 
define como objetivo básico de uma Unidade de Conservação na categoria Parque Nacional: 

“A preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 
natureza e de turismo.” 

Com base nesse recorte legal, nas ferramentas e nos estudos que subsidiaram o presente 
Plano de Manejo, foram definidos os seguintes objetivos específicos para o PNS: 

• Proteger uma área significativa do Lagamar no Estado do Paraná, que representa uma 
área núcleo do Sítio do Patrimônio Natural da Humanidade Floresta Atlântica: Reservas 
do Sudeste e Reserva da Biosfera (UNESCO); 

• Reduzir o risco de extinção do mico-leão-da-cara-preta L. caissara, do papagaio-da-cara-
roxa A. brasiliensis, das aves marinhas migratórias e residentes e da palmeira juçara ao 
proteger a área do PNS; 

• Ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade do PNS, estimulando o desenvolvimento 
de pesquisas prioritárias para o manejo da UC;  

• Promover a visitação do PNS, respeitando as características locais; 

• Proteger os sítios os arqueológicos e históricos, bem como a cultura material e imaterial 
no PNS e seu entorno; 

• Promover a educação ambiental no PNS e em seu entorno como forma de integração 
dos atores sociais à gestão; 

• Incentivar o desenvolvimento da região do PNS por meio da difusão de alternativas 
econômicas sustentáveis para as comunidades;  

• Valorizar os costumes e o conhecimento das comunidades inseridas na região do PNS. 

A partir da construção dos objetivos específicos procurou-se consolidar a Missão do PNS. A 
base da Missão do Parque Nacional do Superagui foi construída, inicialmente, pela equipe 
gestora em 2011, foi apreciada pelo Conselho Consultivo e sofreu poucas modificações. Uma 
das contribuições diz respeito à pesquisa de praias arenosas, especialmente após os 
desdobramentos do Diagnóstico do Plano de Manejo do PNS e da Oficina de Pesquisadores, 
conforme redação a seguir:  

Proteger área significativa do Lagamar, Patrimônio da Humanidade, por 
meio da pesquisa, especialmente com o mico-leão-da-cara-preta, o 
papagaio-de-cara-roxa, a palmeira juçara e as praias arenosas, do turismo 
responsável e da integração com as comunidades, considerando seus 
valores históricos e culturais. 

 

3.3 Valores Organizacionais do PNS 

A equipe do PNS considera os seguintes Valores Organizacionais para orientar o seu trabalho: 

• Respeito: compreensão e honestidade para consigo, para com os colegas e para 
com os beneficiários (pesquisadores, visitantes, comunidades tradicionais no interior 
e no entorno, pescadores artesanais e funcionários públicos); 
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• Generosidade: ser amigo com a equipe, gostar do que se faz e atender bem aos 
beneficiários; 

• União: ser prestativo e companheiro; 

• Persistência: motivação e coragem para trabalhar. 
Os valores organizacionais, apesar de alguma oscilação de importância, foram os que mais 
motivaram a equipe de terceirizados e foram afixados em vários ambientes de trabalho. 

 

3.4 Visão de Futuro do PNS 

A Visão de Futuro não sofreu alteração de seu foco durante a construção do Plano de Manejo, 
no entanto, acompanhou a evolução da discussão da Coordenação Geral de Visitação 
(CGVIS) do ICMBio, que tratou do TBC no Parque Nacional do Cabo Orange. Por ser objetiva, 
garante um contínuo exercício de priorização e adequação às demandas emergenciais da UC 
para os próximos 5 anos:  

Ser referência nacional em pesquisas aplicadas à gestão de unidade de 
conservação e em visitação considerando aspectos do Turismo com Base 
Comunitária (TBC).  

No momento em que se construiu a planilha de encaminhamentos participativos para o 
planejamento e o zoneamento do PNS em 2013 e 2014, surgiram novos objetivos e atividades 
estratégicas, que foram incorporados ao curto e ao médio prazo, principalmente em 
decorrência do quadro de pessoal escasso do PNS e da complexidade da governabilidade de 
cada objeto de análise.  Em função disso, estruturou-se uma Visão de Futuro de médio prazo, 
conforme segue: 

Ser referência nacional em pesquisas aplicadas à gestão de unidade de 
conservação e em alternativas econômicas para as comunidades (visitação 
considerando aspectos do TBC, pesca artesanal e aquicultura). 

 

3.5 Planejamento da Estratégia do PNS: Objetivos Estratégicos, Mapa Estratégico e 
Balanced Scorecard  

De acordo com o Roteiro Metodológico (2011), para o alcance da Visão de Futuro e o 
consequente avanço da UC rumo ao cumprimento de sua Missão e de seus Objetivos 
Específicos, são definidos os Objetivos Estratégicos, que expressam o que se planeja realizar 
na Unidade num determinado horizonte de tempo. 

A elaboração dos objetivos estratégicos foi um importante exercício para buscar as mais 
diversas opiniões das Coordenações do ICMBio, dos técnicos, das ONGs, dos terceirizados, 
do CONPARNA e dos comunitários, uma vez que os conceitos ficaram mais claros e 
adequados à linguagem institucional. 

O alicerce de planejamento estratégico, incluindo seu Mapa Estratégico, que existia no PNS 
não foi desconsiderado e serviu de eixo norteador para receber as contribuições do 
Diagnóstico do Plano de Manejo e das diversas oficinas participativas realizadas, que foram 
consolidadas na Planilha de Demandas para o Planejamento do PNS. Essa construção foi um 
momento enriquecedor e propiciou ao mesmo tempo a complementação e a consolidação dos 
Objetivos e Atividades Estratégicos já formulados e a proposição de outros, que foram 
inseridos no horizonte de curto e médio prazo. Essa estruturação forneceu maior consistência 
ao conjunto. 

Os Objetivos Estratégicos, que representam os principais resultados a serem alcançados pelo 
PNS, foram dispostos em 5 perspectivas: ambiente/sociedade, beneficiários, processos 
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internos, aprendizado e recursos, que possuem relação de causa e efeito e uma lógica que 
deve traduzir a hipótese estratégica do PNS, segundo a metodologia do BSC (Figura 62). 

 

Figura 62: Mapa Estratégico e Visão de Futuro do Parque Nacional do Superagui. Os itens de 
médio prazo foram destacados em cor salmão. 

O Mapa Estratégico do PNS propõe 11 objetivos estratégicos de curto prazo e 3 de médio 
prazo, sendo um na perspectiva do ambiente/sociedade, quatro na perspectiva dos 
beneficiários, cinco na perspectiva dos processos internos, dois na perspectiva do 
aprendizado e dois na perspectiva dos recursos. 

Conforme o Roteiro Metodológico (2011), os Objetivos Estratégicos são dotados de metas 
quantificáveis e indicadores, e constituem o eixo em torno do qual são concebidos os 
Programas de Manejo da Unidade de Conservação, que foram descritos no item 6 do 
planejamento.  

O Mapa Estratégico representa uma série de hipóteses estratégicas a serem testadas na 
implantação do Plano de Manejo, caso essas hipóteses não se demonstrarem válidas, elas 
devem ser corrigidas, da mesma forma os ajustes nos indicadores, metas e programas 
(MMA/ICMBio, 2009).
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4. ZONEAMENTO DO PNS 

O Zoneamento de uma unidade de conservação é a divisão da área da unidade em vários 
setores, onde é possível realizar algumas atividades e outras não, colocando a localização 
das zonas num mapa de tal forma que as pessoas possam saber o que podem fazer naquela 
determinada área, facilitando, assim, a gestão da unidade.  

A categoria Parque Nacional, por ser uma das categorias de unidades de conservação mais 
antigas foi contemplada por uma regulamentação própria (Decreto 84017/79), onde foram 
explicitadas as Zonas que devem conter. Segundo a Lei 9985, de 18 de junho de 2000, a qual 
consolida o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), no seu 
Artigo 2°, inciso XVI, entende-se por Zoneamento “a definição de setores ou zonas em uma 
unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de 
proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser 
alcançados de forma harmônica e eficaz.” 

No caso do PNS, o Zoneamento foi resultado das inúmeras Oficinas e Reuniões envolvendo 
todos os atores da região, especialmente as comunidades tradicionais, denominadas 
caiçaras, gestores e pesquisadores, dentre as quais é possível citar: Enriquecimento Prático, 
de 19 a 24/03/2012; Oficina de Apresentação dos Consultores do PM, de 13 a 18/08/2012; 
Reconhecimento de Campo, de 6 a 12/09/12; Oficina de Planejamento Participativo, de 7 a 
9/11/12; Oficina de Pesquisadores, de 12 a 13/11/12; Reuniões do Conselho Consultivo do 
Parque Nacional do Superagui e reuniões de planejamento da equipe do PNS. 

Procurou-se atender a versão do Roteiro Metodológico de Planejamento: parque nacional, 
reserva biológica e estação ecológica (Galante et al, 2002), pois está respaldada pelo Decreto 
84017/79. Esse Roteiro Metodológico preconiza que a cada espaço identificado como Zona, 
haverá um conjunto de normas a atender.  

Quanto ao entorno das unidades de conservação, o SNUC, no seu Artigo 25 diz que: “as 
unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural, devem possuir uma Zona de Amortecimento e, quando conveniente, 
corredores ecológicos.” Ainda, no parágrafo 1o explicita que “o órgão responsável pela 
administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o 
uso dos recursos da Zona de Amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de 
conservação. Em relação aos limites da Zona de Amortecimento e dos corredores ecológicos 
e as respectivas normas de que trata o parágrafo 1o poderão ser definidas no ato de criação 
da unidade ou posteriormente.” A Zona de Uso Intangível não foi proposta em função da 
insuficiência de conhecimento científico. Houve apenas uma indicação na Oficina de 
Pesquisadores para a Serra do Rio dos Patos, consequentemente, a maior parte da unidade 
foi considerada como Zona Primitiva. 

Para o PNS, foram definidas: Zona Primitiva, Zona de Uso Extensivo, Zona Histórico-Cultural, 
Zona de Recuperação, Zona de Uso Especial, Zona de Uso Conflitante, Zona de Ocupação 
Temporária (Tabela 21 e Figura 63). O plano também contempla uma proposta de Zona de 
Amortecimento (Figura 64). 

Tabela 21: Área das zonas do PNS em hectares. 

Zonas Área (ha) 

Zona Primitiva 25146,72 

Zona de Uso Extensivo 3837,55 

Zona de Uso Especial 0,70 

Zona de Uso Conflitante 410,66 

Zona de Recuperação 27,19 

Zona de Ocupação Temporária 4476,83 
Sub - Zona de Ocupação Temporária Manguezal 4129,46 

Sub - Zona de Ocupação Temporária 347,37 
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4.1 Zona Primitiva:  

É aquela onde ocorreu pequena ou mínima intervenção humana, contendo espécies da flora 
e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico. O objetivo geral do manejo é 
preservar o ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa científica 
e educação ambiental, permitindo-se formas primitivas de recreação. 

Localização: 

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas na Ilha do Superagui, na Ilha das Peças e Vale 
do Rio dos Patos, Serra do Rio dos Patos, Ilha dos Pinheiros, Ilha do Guacá, Ilha do 
Pinheirinho e Ilha ao sul da Ilha do Pinheirinho.  

Compreende principalmente 3 grandes polígonos localizados no Vale do Rio dos Patos e nas 
áreas centrais da Ilha das Peças e da Ilha do Superagui, bem como outros que compreendem 
quase a totalidade das ilhas menores citadas. 

Justificativa:  

A Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas na Ilha do Superagui e no Vale do Rio dos Patos 
é área de ocorrência do mico-leão-da-cara-preta L. caissara. Além disso, a área de serra do 
Vale do Rio dos Patos é bem conservada, inclusive com queda d’água. A Ilha dos Pinheiros 
é o principal dormitório do papagaio-da-cara-roxa A. brasiliensis, bem como as outras ilhas 
menores. As áreas centrais das ilhas das Peças e Superagui estão em bom estado de 
conservação, capazes de abrigar alta biodiversidade.  

O trecho final da trilha do Rio dos Patos, que compreende o Morro do Bico Torto, ainda 
precisará ser demarcado, bem como a trilha de acesso à cachoeira, conhecida como Pedra 
Chata. Na área da trilha de Barbados à praia Deserta observa-se a Floresta Ombrófila Densa 
de Terras Baixas e várzeas, com extensas áreas de musgo. É possível observar espécies de 
primatas como macaco-prego, bugio e mico-leão-da-cara-preta.  

Normas: 

1. As atividades permitidas na ZOP são proteção, pesquisa, monitoramento ambiental e 
visitação de baixo grau de intervenção. 

2. É permitida a visitação de baixo impacto nas trilhas para o mirante no Morro das Pacas; 
caminhada Barbados – Praia Deserta; caminhada do Vale do Rio dos Patos, na parte 
continental, apenas quando elas forem demarcadas em campo; 

3. É permitido pernoite tipo bivaque1 ou acampamento primitivo apenas nos casos de 
pesquisa e na caminhada do Vale do rio dos Patos em local a ser definido; 

4. É permitida atividade de montanhismo com controle no Morro do Bico Torto; 
5. É permitida a instalação de infraestrutura física, quando estritamente necessária às 

ações de busca e salvamento, contenção de erosão e deslizamentos, segurança do 
visitante, bem como outras indispensáveis à proteção do ambiente da zona. 

6. Para as atividades de pesquisa, onde se comprove a necessidade de fixação de 
equipamentos e instalações para o bom desenvolvimento do trabalho, tal previsão deve 
constar do projeto de solicitação da autorização da pesquisa e devem ser retirados da 
área, uma vez findados trabalhos e quando não for do interesse da UC. 

7. O uso de fogueiras é permitido em casos excepcionais, quando indispensáveis à 
proteção e à segurança da equipe da UC e de pesquisadores; 

8. No que concerne às trilhas e transectos para pesquisa, devem ser, prioritariamente, 

 

1 Bivaque é o pernoite ao ar livre, com ou sem uso de equipamentos de campismo (barracas, tendas, saco de 
dormir etc.) e sem nenhuma estrutura permanente associada. Toda a estrutura de acampamento só estará armada, 
enquanto estiver sendo utilizada para pernoite. 
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utilizados os já existentes.  
9. É proibido o desembarque de visitantes na ilha do Pinheiro; 
10. O sambaqui da Ilha do Pinheirinho é uma área restrita à observação, sendo permitido 

o desembarque somente para as atividades de pesquisa e visitas educacionais; 
11. Nos sítios pré-históricos e históricos existentes nesta zona, a visitação somente será 

incentivada após a garantia da segurança ao patrimônio.  
12. É proibido retirar, mover ou danificar qualquer objeto, peça, construção e vestígio do 

patrimônio cultural, histórico e arqueológico da UC, exceto para fins de pesquisa ou 
resgate do material, desde que com autorização do órgão gestor da UC. 

 

4.2 Zona de Uso Extensivo: 

É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar algumas 
alterações humanas. Caracteriza-se como uma transição entre a Zona Primitiva e outras 
com maior uso. O objetivo do manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo 
impacto humano, apesar de oferecer acesso ao público com facilidade, para fins educativos 
e recreativos. 

Localização:  

Praias: na Ilha do Superagui a Praia Deserta e os rios próximos; Banco de areia da Barra do 
Ararapira (Coroa da Barra do Ararapira) e Canal do Ararapira; na Ilha das Peças, a área entre 
a Ponta das Peças e o rio Bandarra, em frente à Barra do Superagui. 

Trilhas: da Praia Deserta e lagoa na Barra do Superagui, do Rio do Engenho, do Rio 
Paciência, de Ararapira à Barra do Ararapira, do Morro das Pacas. Na Ilha das Peças a Praia 
Deserta e a trilha de Tibicanga até Bertioga. 

Rios e Baías: da Ilha do Superagui: Cerquinho, Real, Engenho, do Segredo, do Meio, 
Paciência, Varadouro e Conha. Área dos rios da Ilha das Peças: Laranjeiras, Boguaçu, 
Papagaios, Pescada e rio das Peças. Área dos rios da parte continental do PNS: Patos e dos 
Costa. Baía dos Pinheiros nas proximidades da Ilha do Pinheiro. Manguezal da Ilha do 
Pinheirinho, próximo a Barbados.  

Justificativa: 

Nas praias arenosas das ilhas das Peças e do Superagui ocorrem aves de ambientes 
aquáticos e espécies migratórias. São áreas propícias para recreação de baixo impacto, como 
caminhadas, ciclismo e observação noturna da paisagem. A porção central da Praia Deserta 
da Ilha do Superagui é adequada para construção de um Refúgio para apoiar atividades de 
visitação. O banco de areia da Barra do Ararapira (Coroa) representa uma área de indiscutível 
beleza e propícia para banho, por suas águas cristalinas.  

A trilha da Praia Deserta na Ilha do Superagui é usada por visitantes e por moradores da Barra 
do Superagui, sendo importante para interpretação ambiental. Em algumas épocas do ano, 
especialmente no inverno, observa-se um grupo de mico-leão-da-cara-preta Leontopithecus 
caissara. As lagoas próximas são integradas à trilha da Praia Deserta. O local da trilha do rio 
do Engenho é bem conservado e possui uma queda d’água. A trilha entre Tibicanga e Bertioga 
passa por áreas em bom estado de conservação, na sua maioria de ambiente de Floresta 
Ombrófila Densa de Terras Baixas, como também de manguezal. Durante o percurso 
observam-se espécies de aves, tal como o papagaio-da-cara-roxa A. brasiliensis. A entrada 
da trilha do Rio Paciência possui manguezais seguidos por Floresta Ombrófila Densa de 
Terras Baixas. Durante o percurso são observados tapetes de musgos, bem como espécies 
de primatas como o macaco-prego, bugio e o mico-leão-da-cara-preta. A trilha entre Ararapira 
e Barra do Ararapira apresenta predominância de bromélias e orquídeas nas extensas áreas 
de restinga. A trilha do Morro das Pacas é uma das poucas áreas onde o foco da interpretação 
ambiental é a Floresta Ombrófila Densa Submontana, leva ao cume do Morro das Pacas, 



 

181 

 

possibilitando contemplar os diferentes elementos da paisagem, como a praia e a Serra do 
Mar. 

O rio das Peças está próximo à comunidade da Vila das Peças, é uma importante área de 
berçário dos botos-cinza Sotalia guianensis e de outros organismos aquáticos. Os rios citados 
são propícios para as atividades de canoagem, interpretação ambiental e observação do 
jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris. Os rios da parte continental do PNS, Patos e dos 
Costa, são interessantes para banho bem como, os rios Cerquinho, Real, Varadouro e Conha. 
Neste último é possível observar ninhos de guacho Icterus pyrrhopterus.  

A Baía dos Pinheiros nas proximidades da Ilha do Pinheiro é uma área propícia para 
observação de papagaios-de-cara-roxa A. brasiliensis e de botos-cinza Sotalia guianensis, 
desde que controlada em função da sua fragilidade. No manguezal da Ilha do Pinheirinho 
próximo a Barbados, é possível observar grande concentração de flores de orquídeas e 
bromélias.  

Normas: 

1. As atividades permitidas na ZUEx são a proteção, a visitação, a pesquisa e o 
monitoramento ambiental. 

2. É permitida a instalação de infraestrutura de apoio às atividades de uso público, tais 
como, passarelas, pontilhões, sanitários, pequenos mirantes, trapiches e o refúgio da 
Praia Deserta, sempre em harmonia com a paisagem; 

3. O acampamento é permitido apenas na área do refúgio rústico previsto para a Ilha do 
Superagui e na área da trilha dos Rio dos Patos, após definição de local e 
regulamentação específica, sendo proibido em outras áreas da zona. 

4. Os passeios usando apenas embarcações a remo são permitidos na baía dos 
Pinheiros, canal do Ararapira e nos rios: das Peças, das Laranjeiras, da Pescada, do 
Papagaio e Boguaçu, localizados na Ilha das Peças; do Cerquinho, Real, da Paciência, 
do Conha e do Varadouro, localizados na Ilha do Superagui; 

5. Os passeios de barco são permitidos: na Baía dos Pinheiros, no canal do Ararapira e 
nos rios: do Papagaio, Boguaçu e da Pescada, localizados na Ilha das Peças; do 
Cerquinho, Real, da Paciência, do Conha e Varadouro, localizados na Ilha do 
Superagui; 

6. Os passeios de barco e usando embarcações a remo são permitidos no rio Bandarra, 
na ilha das Peças.  

7. O banho é permitido na foz dos rios Cerquinho, Real, Varadouro, dos Patos e Conha, 
bem como nas praias arenosas, bancos de areia e baía dos Pinheiros; 

8. No entorno da Ilha do Pinheiro: os barcos devem permanecer atracados a, no mínimo, 
100 metros da margem, com motor desligado. 

9. Serão permitidas, inicialmente, 30 embarcações simultaneamente para a atividade de 
observação do papagaio, até serem definidas conforme Número Balizador da Visitação 
e monitoramento dos impactos, posteriormente. 

10. É proibida qualquer ação que perturbe os animais, como por exemplo, jogar fachos de 
luz em sua direção ou a utilização de aparelhos sonoros; 

11. É proibido pernoitar embarcado no entorno da Ilha do Pinheiro; 
 

4.3 Zona de Recuperação:  

É aquela que contém áreas consideravelmente antropizadas. Trata-se de uma zona 
provisória, pois uma vez restaurada, será incorporada novamente a uma das zonas 
permanentes. As espécies exóticas deverão ser removidas e a restauração deverá ser natural 
ou naturalmente induzida. O objetivo geral de manejo é deter a degradação dos recursos ou 
restaurar a área. Esta zona permite uso público somente para a educação. 
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Localização: 

Área com aproximadamente 2km de extensão às margens do Canal do Varadouro na Ilha do 
Superagui, ao norte da entrada para a comunidade do Varadouro . 

Justificativa:  

Nessa área houve retirada de areia para aterro e construção em Ariri/SP, necessitando de 
recuperação. 

Normas: 

1. Fica expressamente proibida a retirada de areia nessa área. 
2. O ambiente deve recuperar-se naturalmente. 

 

4.4 Zona de Uso Especial:  

É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços da 
Unidade de Conservação, abrangendo habitações, oficinas e outros. Estas áreas serão 
escolhidas e controladas de forma a não conflitarem com seu caráter natural e devem 
localizar-se, sempre que possível, na periferia da Unidade de Conservação. O objetivo geral 
de manejo é minimizar o impacto da implantação das estruturas ou os efeitos das obras no 
ambiente natural ou cultural da Unidade. 

Localização:  

Parte de Ararapira (Velha), localizada na Ilha do Superagui, próximo à foz do rio da Fonte e 
parte da Ilha do Pinheiro, voltada para a Ilha do Pinheirinho, onde se localizava uma casa de 
veraneio. 

Justificativa: 

A primeira área é estratégica para a gestão da porção norte da unidade, que é divisa com o 
estado de São Paulo, necessitando de uma maior proteção em função da facilidade de acesso 
e da grande distância da sede do PNS. A parte da Ilha do Pinheiro, voltada para a Ilha do 
Pinheirinho é estratégica para proteção da Baía dos Pinheiros e pesquisa do papagaio-de-
cara-roxa. 

Normas: 

1. Aproveitar a infraestrutura já existente quando possível; 
2. É permitida a construção de alojamentos para apoio à proteção, pesquisa e 

monitoramento, além de estruturas de apoio;  
3. A iluminação a ser utilizada na infraestrutura deverá ter uma projeção de maneira que 

não perturbe o dormitório dos papagaios. 
 

4.5 Zona de Uso Conflitante:  

Constituem-se em espaços localizados dentro de uma Unidade de Conservação, cujos usos 
e finalidades, estabelecidos antes da criação da Unidade, conflitam com os objetivos de 
conservação da área protegida. São áreas ocupadas por empreendimentos de utilidade 
pública, como gasodutos, oleodutos, linhas de transmissão, antenas, captação de água, 
barragens, estradas, cabos óticos e outros. Seu objetivo de manejo é contemporizar a 
situação existente, estabelecendo procedimentos que minimizem os impactos sobre as 
Unidades de Conservação. 

Localização: 

Canal do Varadouro e a interseção dos rios que desembocam nesse Canal, até chegar a 
Ararapira Velha. Cabe ressaltar que quando os limites do Parque passam a acompanhar a 
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divisa dos Estados de São Paulo e Paraná, a zona de uso conflitante, naturalmente respeita 
os limites da UC. Dessa forma, a porção do canal do Varadouro que pertence ao Paraná é 
zona de uso conflitante e a porção pertencente a São Paulo, não faz sequer parte da UC. 

Na Ilha do Superagui: compreende a barragem para captação da água no Morro das Pacas e 
a canalização até a comunidade da Barra do Superagui. Canalização de água proveniente de 
Poruquara, no continente, para abastecer as comunidades de Guapicum, Laranjeiras, Vila das 
Peças, Tibicanga e Bertioga. Sistema de abastecimento de água do Morro dos Costa, no 
continente, até a comunidade da Barra do Ararapira, atravessando o Canal do Varadouro e a 
Ilha do Superagui. E sistema de abastecimento de água proveniente da região do Abacateiro, 
atravessando o Canal do Varadouro até a comunidade de Vila Fátima. 

Na Ilha das Peças inclui os cabos para condução de energia elétrica existentes na Praia 
Deserta. Cabos entre Tibicanga e Bertioga. 

Justificativa: 

A Ilha do Superagui tratava-se de uma península e, portanto, estava ligada ao continente. Em 
1953 o Canal do Varadouro foi aberto para facilitar a navegação entre os estados do Paraná 
e São Paulo. Com a ampliação do PNS, o Canal ficou dentro dos seus limites. É uma hidrovia 
que ainda possibilita às comunidades da Barra do Ararapira, Varadouro e Ariri, acessarem 
Guaraqueçaba e Paranaguá. Devido ao fluxo de barcos pelo Canal iniciou-se um processo 
erosivo, intensificado pela retirada de areia em suas margens. 

Trata-se de serviço básico de abastecimento de água para as comunidades da Barra do 
Superagui, Barra do Ararapira, Vila Fátima, Vila das Peças, Guapicum, Tibicanga e Bertioga. 
O reservatório que abastece as comunidades da Ilha das Peças está localizado na Zona de 
Amortecimento, em Poruquara, porém, parte da rede de distribuição passa dentro do PNS e 
necessita de constante manutenção.  

A condução de energia elétrica para as comunidades de Vila das Peças, Guapicum, Tibicanga 
e Bertioga dá-se por cabos subterrâneos e submarinos. 

Normas: 

4. Os passeios de barco e a canoagem são permitidos no Canal do Varadouro; 
5. É permitido o tráfego de embarcações no Canal do Varadouro, em função da hidrovia, 

cujos limites de velocidade, calado e demais normas serão estabelecidos por 
instrumento específico;  

6. É proibida a retirada de areia e a pesca esportiva; 
7. É permitida a manutenção das trilhas dos sistemas de abastecimento de água, 

mediante autorização do órgão gestor da UC; 
 

4.6 Zona de Ocupação Temporária:  

São áreas dentro das Unidades de Conservação onde ocorrem concentrações de populações 
humanas residentes e as respectivas áreas de uso.  

No caso do Parque Nacional do Superagui, em função das características do Tombamento 
realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e das peculiaridades das comunidades 
tradicionais caiçaras enraizadas, com poucos deslocamentos populacionais e uma pesca 
altamente específica, a equipe gestora da unidade cogitou integrar cinco comunidades à Zona 
Histórico-Cultural. No momento da Oficina de Planejamento Participativo e da Oficina de 
Pesquisadores do Plano de Manejo, participantes discordaram da denominação corrente e 
sugeriram o zoneamento dessas comunidades em Zona de Uso Tradicional. Finalmente, a 
Coordenação Geral de Criação, Planejamento e Avaliação de Unidades de Conservação 
(CGCAP/ICMBio), aludiu a possibilidade de denominar essas áreas enquanto Zona de Uso 



 

184 

 

Intensivo. Contudo, essas possibilidades contrariam os Roteiros Metodológicos vigentes. A 
opção pela Zona de Ocupação Temporária (ZOT) foi, então, determinada por ser a única zona 
que permite a permanência das comunidades tradicionais e o acesso aos recursos naturais 
realizado por estas, a ser regulamentado em Termo de Compromisso (TC), conforme definido 
pela Lei 9.985/2000.  

Localização:  

A ZOT está subdividida duas. A primeira é a Sub -Zona de Ocupação Temporária, que inclui 
a área das  comunidades da Barra do Ararapira, Barbados, Colônia do Superagui, Vila Fátima, 
Canudal, Abacateiro e parte de Ararapira (Velha), a área limítrofe da comunidade de Bertioga, 
onde existem aproximadamente seis ocupações antigas dentro do PNS e as quatro 
ocupações ao longo da Praia Deserta da Ilha do Superagui e as duas ocupações da Ilha do 
Pinheiro. A segunda é a Sub-Zona de Ocupação Temporária Manguezal, que como o próprio 
nome diz, é composta pelos mangues situados dentro do PNS, locais onde há captura de 
caranguejo e extração de ostras. A diferença entre as sub-zonas é que a Sub-Zona de 
Ocupação Temporária permite a moradia e o uso dos recursos naturais e a Sub-Zona de 
Ocupação Temporária Manguezal só permite o uso dos recursos naturais, sem fixação de 
residência. 

Justificativa: 

São áreas ocupadas por comunidades tradicionais, a saber: Barra do Ararapira, Barbados, 
Vila Fátima, Canudal e Abacateiro, Colônia e Ararapira. Quando o PNS foi criado, a 
comunidade de Bertioga ficou fora dos limites da unidade, porém seis ocupações 
permaneceram no seu interior, inclusive algumas cadastradas na SPU.  

As ocupações isoladas existentes ao longo da Praia Deserta da Ilha do Superagui e da Ilha 
do Pinheiro são recentes de, no máximo, cinquenta anos, com casos de crianças em idade 
escolar, idosos que necessitam de tratamento de saúde, como também situações de 
especulação imobiliária. 

A captura de caranguejo é uma atividade tradicional executada por moradores locais nos 
manguezais dentro do PNS. Em determinadas áreas de manguezais de dentro do PNS, 
especialmente onde existem grandes concentrações do mangue-vermelho Rhizophora 
mangle, em cujas raízes aéreas desenvolvem-se as ostras, alguns moradores extraem ostras 
jovens para engorda e adultas para sua própria alimentação ou para venda. 

Normas: 

1. Os passeios de barco e a canoagem são permitidos no rio Mãe Luzia, na ilha das 
Peças;  

2. Nas ocupações existentes na Praia Deserta é proibida a construção de pousadas ou 
uso do terreno para camping. 

3. As atividades existentes podem ser mantidas, porém sem aumento do volume de 
usuários ou da área utilizada.  

4. O uso de recursos naturais florestais pelas comunidades será permitido, conforme 
regras a serem definidas em Termo de Compromisso e observando-se as restrições 
impostas pela legislação vigente no caso das espécies ameaçadas, cujos acordos 
serão construídos em conjunto com as comunidades. 

5. A elaboração dos termos de compromisso está condicionadas aos estudos de uso dos 
manguezais, sendo que apenas as pessoas beneficiadas por Termo de Compromisso 
terão acesso a essas áreas;  

6. Será definido um mínimo de 30% da área total dos manguezais como áreas de 
exclusão de pesca, fixas ou rotativas, até serem realizados estudos de impacto e 
monitoramente dessa atividade sobre os manguezais e a manutenção das suas 
espécies, quando esse percentual será ajustado 

7. O ordenamento das atividades deve obedecer à legislação de pesca vigente (épocas 



 

185 

 

do ano, petrechos, tamanho, entre outros). 
8. É permitida a implantação da Trilha Caminhos de Michaud, em Barbados, na Ilha do 

Superagui; 
9. A visitação aos sítios históricos e pré-históricos ocorrerá somente após a garantia da 

segurança ao patrimônio; 
10. O sambaqui localizado em Canudal é uma área destinada às atividades de pesquisa, 

visitas educacionais e turismo de observação; 
11. É permitida a manifestação cultural da Festa de São José, que ocorre no mês de março 

em Ararapira; 
12. É proibido retirar, mover ou danificar qualquer objeto, peça, construção e vestígio do 

patrimônio cultural, histórico e arqueológico da UC, exceto para fins de pesquisa ou 
resgate do material, desde que com autorização do órgão gestor da UC. 

13. É proibida a fixação de residências na Sub-Zona de Ocupação Temporária Manguezal. 
14. Outras regras quanto ao uso de recursos naturais ou instalação de moradias e 

infraestrutura pelas comunidades tradicionais será objeto de discussão e 
regulamentação por Termo de Compromisso. 
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Figura 63: Zoneamento do Parque Nacional do Superagui
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4.7 Proposta de Zona de Amortecimento:  

De acordo com a Lei n◦ 9985 (2000), Art. 2◦, inciso XVIII, é o entorno de uma Unidade de 
Conservação onde as atividades humanas estão sujeitas às normas e restrições específicas, 
com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. 

Entretanto, desde 2006 o ICMBio está impossibilitado de instituir e normatiza as zonas de 
amortecimento das UC Federais, conforme determina a Nota AGU/MC n° 07/2006, que proíbe 
a criação das ZA por ato infralegal, como as portarias. Desta forma, a ZA do PNS constitui 
uma proposta, onde estão descritos somente os seus limites, sendo que não se deteve à 
definição das suas normas de funcionamento e implantação, que serão discutidas quando for 
possível o estabelecimento desta Zona.  

Enquanto a ZA do PNS não for oficializada, permanece a determinação da Resolução 
CONAMA Nº 428, de 17/12/2010, atualizada pela Resolução CONAMA Nº 473, de 
11/12/2015, que prevê que o licenciamento de empreendimento de significativo impacto 
ambiental, localizados em uma faixa de 3km a partir do limite da UC sujeitar-se-á a autorização 
do órgão responsável pela sua administração (ICMBio). 

Critérios utilizados para definição da Zona de Amortecimento: 

Os critérios mais relevantes na definição da Zona de Amortecimento (ZA) do PNS foram 
quatro. Primeiramente a existência de outras unidades de conservação adjacentes à unidade. 
Ou seja, o PNS, não sobrepôs os limites da ZA aos do Parque Estadual da Ilha do Mel, da 
Estação Ecológica da Ilha do Mel, da Estação Ecológica de Guaraqueçaba, do Parque 
Estadual Lagamar de Cananeia, do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, APA de 
Guaraqueçaba e APA Marinha do Litoral Sul. 

Outros critérios considerados importantes foram as áreas litorâneas com significativa relação 
biológica, especialmente ligadas à pesca de arrasto de camarão (mar aberto) e a pesca de 
sardinha (Baía das Laranjeiras), por ser o PNS uma UC costeira. Da mesma forma, locais de 
nidificação do papagaio-da-cara-roxa (Ilha Rasa) e áreas das comunidades insulares com 
risco de expansão urbana sobre o PNS, em função da especulação imobiliária.  

Localização: 

Compreende uma faixa de mar aberto, em frente às ilhas do Superagui (Mangue Seco) e das 
Peças, incluindo o Banco de Areia da Maria em frente a Ponta das Peças (Coroa da Barra do 
Superagui). Álém das comunidades insulares do entorno do PNS: Barra do Superagui, Vila 
das Peças, Laranjeiras, Guapicum, Tibicanga e Bertioga.  

Justificativa: 

O mar aberto nas proximidades do PNS é área de ocorrência da toninha Pontoporia blainvillei, 
espécie ameaçada de extinção. A pesca industrial é uma atividade reconhecidamente 
predatória e impactante tanto para a biodiversidade marinha do entorno do PNS, quanto para 
a socioeconomia das comunidades de pescadores artesanais. A pesca artesanal em mar 
aberto representa a principal atividade econômica das comunidades tradicionais da Barra do 
Superagui, Vila das Peças e Barra do Ararapira. 

Nas áreas marinhas do entorno do PNS a pesca artesanal tem enfrentado sérias dificuldades 
em função da redução dos estoques. Sendo assim, projetos de aquicultura representam um 
relevante alternativa de renda, desde que os proponentes sejam os próprios comunitários, 
além de minimizar as pressões para o interior da unidade.  

As comunidades insulares do entorno citadas são intimamente ligadas ao Parque Nacional do 
Superagui, portanto, qualquer alteração advinda dessas áreas afetará diretamente a unidade, 
como por exemplo, a supressão da vegetação em função da especulação imobiliária, a 
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interrupção do fluxo gênico decorrente da fragmentação e os problemas com resíduos sólidos 
e zoonoses. 

Algumas áreas, embora importantes e possuindo relação direta com o PNS não foram 
incluídas na proposta de ZA. São elas: a Bahia das Laranjeiras e a foz do Rio das Peças, as 
Ilhas Rasa e das Gamelas, o Banco de Areia da Maria e as ilhas de manguezais. A área da 
Baía das Laranjeiras, incluindo a foz do Rio das Peças, é de ocorrência da raia-jamanta Manta 
birostris, bem como do boto Sotalia guianensis e tartarugas. É um local propício para atividade 
de canoagem. Apresenta-se como uma área de conflito com a pesca embarcada de sardinha. 
As redes capturam sardinhas em grande quantidade, que são espécies essenciais na cadeia 
alimentar marinha, portanto, podem causar desequilíbrio ambiental e prejuízo econômico aos 
pescadores artesanais. As Ilhas Rasa e das Gamelas são importantes áreas para reprodução 
e alimentação dos papagaios-de-cara-roxa A. brasiliensis. Considera-se o Banco de Areia da 
Maria um local propício para banho de mar e observação de aves migratórias e residentes, 
consequentemente, com importância para o uso público e a conservação da biodiversidade. 
As ilhas de manguezais configuram-se em importantes áreas para observação do Guará 
Eudocimus ruber. 

 
Figura 64: Proposta da zona de amortecimento do PNS, a ser definida posteriormente.
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5. NORMAS GERAIS DO PNS 

1. Os horários de funcionamento da UC serão definidos pelo órgão gestor do PNS, que os 
divulgará amplamente; 

2. O uso das trilhas é exclusivo para pedestres, exceto na trilha da Praia Deserta e nas 
Praias Desertas, que podem ser compartilhadas com ciclistas, resguardada a preferência 
para pedestres; 

3. Todo resíduo gerado na UC deverá ser destinado para local adequado. 
4. Não é permitido acampar, exceto nos locais determinados para essa atividade;  
5. Devem ser respeitadas as normas de segurança para banhistas, caso necessário o uso 

de colete salva vidas e boias;  
6. Deve-se atender aos regulamentos da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) e 

da Marinha do Brasil; 
7. Nos rios, canais e baías, sempre que possível, as embarcações de passeio devem 

permanecer com motores desligados para evitar ruído, que é prejudicial às espécies a 
serem observadas e à interpretação ambiental; 

8. Nas trilhas e praias a presença de condutores é recomendada por questões de 
segurança, contudo não é obrigatória; 

9. Não é permitida a utilização de veículos terrestres com motores à combustão interna, 
exceto quando para finalidades científicas e proteção mesmo nesses casos, deve ser 
priorizada a utilização de motores elétricos ou outras fontes alternativas sustentáveis; 

10. O uso de animais de carga e montaria é permitido em caso de combate à incêndios, busca 
e salvamento, bem como no transporte de materiais para áreas remotas e de difícil 
acesso, em situações excepcionais para proteção, pesquisa e manejo da visitação da UC 
e quando se tratar de acesso de ocupantes de áreas não indenizadas. 

11. Não é permitida a presença de animais domésticos no interior do PNS, exceto nas Zonas 
de Ocupação Temporária e cães de assistência para pessoas com deficiência; 

12. É proibida a circulação de cavalos, cães e gatos em áreas públicas ocupadas pelas 
comunidades sem o acompanhamento dos responsáveis;  

13. Embarcações motorizadas são permitidas nos locais com restrição, quando para ações 
de proteção do PNS, pesquisa ou em casos de emergência; 

14. É proibido o uso de fogo na UC, exceto nas seguintes situações: a) Emprego da queima 
controlada, em conformidade com o estabelecido neste plano de manejo ou 
planejamentos específicos e nos Termos de Compromisso; c) Em atividades da UC 
relativas ao manejo do fogo, como ações de prevenção, combate e controle dos incêndios 
florestais, bem como ao manejo integrado do fogo (MIF); d) Em atividades de pesquisa 
científica devidamente autorizada e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, 
mediante prévia autorização do órgão gestor da UC (exclusivo para estações ecológicas); 

e) Nas atividades de visitação, conforme previsto nas normas do zoneamento.  
15. É proibido tocar e perseguir as tartarugas marinhas, cetáceos, entre outros animais, com 

exceção da população tradicional em atividade de pesca, conforme definido em termo de 
compromisso, em toda a UC. 

16. O material utilizado para pesquisas e estudos deve ser retirado e o local reconstituído 
após a finalização dos trabalhos, exceto aqueles de interesse do PNS; 

17. Todas as obras de engenharia ou infraestrutura necessárias à gestão da UC devem 
considerar a adoção de alternativas de baixo impacto ambiental durante a construção e 
o funcionamento, incluindo economia de materiais e alternativas quanto ao suprimento 
de água, produção de energia e sua transmissão subterrânea, aquecimento solar, 
ventilação cruzada, disposição e tratamento de resíduos e efluentes, harmonização com 
a paisagem, entre outros; 

18. Toda infraestrutura existente na UC que possa gerar resíduos e efluentes sanitários 
deverá contar com um tratamento adequado, evitando a contaminação do solo e dos 
recursos hídricos; 

19. Quando for necessária a instalação ou melhoria de linha de distribuição de energia dentro 
da UC, ela deverá ser preferencialmente subterrânea; 

20. É proibida a instalação de placas ou quaisquer formas de comunicação visual ou de 
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publicidade e propaganda que não tenham relação direta com atividades desenvolvidas 
ou com os objetivos do PNS, sem prejuízo para os casos que se aplicarem às áreas não 
indenizadas. 

21. É permitida a veiculação do crédito a parceiros das iniciativas do PNS, em qualquer 
material confeccionado pela UC. 

22. O subsolo integra os limites da UC, sendo proibida a exploração direta de recursos 
minerais. 

23. Espécies consideradas ameçadas de extinção só poderão ser manejadas, caso não 
inviabilizem a conservação da espécie, condicionadas a um monitoramento.
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6. PROGRAMAS DE MANEJO DO PNS 

Os Programas de Manejo são distribuídos em temas, reúnem as ações necessárias para que 
a UC alcance a sua Visão e avance no cumprimento da sua Missão e de seus Objetivos 
Específicos. Conforme o Roteiro Metodológico (2011), a itemização proposta para os 
Programas de Manejo pode atender as especificidades de cada UC.  Esse arranjo resulta que 
alguns Programas de Manejo tenham Objetivos Estratégicos compartilhados, o que acontece 
também com as Atividades Estratégicas. Portanto, algumas Atividades Estratégicas podem 
estar repetidas em mais de um Programa de Manejo, porém, possuem tarefas (operacional), 
indicadores e metas diferenciados. Isso acontece porque na gestão de uma UC as atividades 
dos Programas de Manejo estão interligadas e, algumas vezes, se sobrepõem. 

É importante ressaltar que cada Objetivo Estratégico possui indicadores gerais, metas e 
responsáveis pela execução. Para minimizar os impactos de mudanças de conjuntura social, 
política, econômica e ambiental, procurou-se não chegar ao nível operacional, portanto, cada 
Objetivo Estratégico foi desdobrado até as chamadas “Atividades Estratégicas/ Planos/ 
Programas”, que por sua vez, também possuem seus indicadores, metas e responsáveis 
específicos. Os indicadores e metas ainda facilitam a compreensão do significado das 
“Atividades Estratégicas”. Cada Atividade Estratégica é composta por um conjunto de Tarefas 
especificas (operacionais), que foram detalhadas em separado ao Plano de Manejo, 
denominado Plano de Tarefas. O Plano de Tarefas é um documento que embasará os 
planejamentos anuais do PNS, que juntamente com outros planos, como por exemplo, o Plano 
de Proteção, podem ser flexíveis, sofrer ajustes e ser negociados a cada ano com as 
instâncias superiores, observadas as disposições do Plano de Manejo.  

O conjunto dos indicadores gerais associados aos seus respectivos Objetivos Estratégicos foi 
inserido no item 1.8, por meio de um Sistema de Medição para facilitar sua visão integrada. 

6.1 Programa de Pesquisa e Monitoramento  

O conhecimento é uma das principais ferramentas para o estabelecimento das ações e o 
cumprimento dos objetivos de criação do PNS. Dessa maneira, está relacionado à ampliação 
e aprofundamento dos estudos e pesquisas científicas sobre aspectos ambientais e culturais 
do PNS e ao monitoramento, referente ao contínuo registro e avaliação de informações 
(Tabela 22). O PNS é uma unidade de conservação prioritária para o monitoramento por 
possuir espécies raras e endêmicas, por ser costeira e por ter uma localização central na 
região do Lagamar. A priorização é dada pelas lacunas de conhecimento do PNS, pelas 
espécies alvo, pelo ambiente de praias arenosas e pelos aspectos socioeconômicos ligados 
às comunidades tradicionais locais. O monitoramento é sistematizado dentro do Programa de 
Gestão Orientado para Resultados construído para o PNS. 

Objetivos Estratégicos Atendidos 

• Estimular as pesquisas aplicadas ao manejo do PNS (a); 

• Consolidar a gestão orientada para resultados (monitoramento) do PNS(b). 
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Tabela 22: Matriz do Programa de Pesquisa e Monitoramento 

Atividades Estratégicas / 
Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos 
e Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de 
Cálculo (fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

Explicitar e divulgar as 
lacunas de conhecimento e 
demandas prioritárias do 
PNS levantadas no 
Diagnóstico do Plano de 
Manejo (a) 

Analista 
ambiental 

X X X X X X Número de Universidades informadas 
por meio de palestras por ano  

∑ número de 
Universidades 
informadas por 
meio de palestras 
por ano 

2 Universidades 
informadas por 
meio de palestras 
por ano 

Número de pesquisadores contatados 
por ano 

∑ número de 
pesquisadores 
contatados por ano 

2 pesquisadores 
contatados por ano 

Dar prioridade de apoio 
logístico às pesquisas de 
interesse do PNS e dos PAN 
(a) 

Analista 
ambiental e 
chefe PNS 

X X X X X X Número de vagas no alojamento para 
pesquisadores por ano (pesquisas de 
interesse do PNS e dos PAN) 

∑ número de vagas 
no alojamento para 
pesquisadores por 
ano (pesquisas de 
interesse do PNS e 
dos PAN) 

Ano I=5 vagas 

Ano III em diante= 
9 vagas 

Manter o PNS integrado ao 
Programa de Monitoramento 
da Biodiversidade da Mata 
Atlântica (DIBIO) (a) 

Analista 
ambiental 

X X X X X X PNS integrado ao Programa de 
Monitoramento da MA anualmente 

NA NA 

Integrar o PNS ao Projeto de 
Monitoramento de Praias da 
Bacia de Santos (PMP/BS)* 
(a) 

Analista 
ambiental e 
chefe PNS 

X X X X X X PNS integrado no PMP/BS 
anualmente 

NA NA 

Sistematizar informação, 
monitorar e melhorar a 

Chefe PNS e 
analista 

X X X X X  Divulgação anual de procedimentos do 
PNS para comunitários 

NA NA 
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Atividades Estratégicas / 
Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos 
e Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de 
Cálculo (fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 

P
ra

z
o

 

   

comunicação em Gestão 
Orientada para Resultados 
do PNS (b) 

ambiental Manutenção anual dos dados de 
pesquisa e monitoramento em rede 
(internet) 

NA NA 

Atualização mensal do Painel Gestão 
a vista na sede do PNS  

NA NA 

Alimentação mensal do Mapa 
Estratégico do PNS e do SAMGe do 
ICMBio  

NA NA 
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6.2  Programa de Visitação e Interpretação Ambiental 

Visa ordenar, direcionar e orientar o uso do PNS pelo público visitante, promovendo o 
conhecimento do meio ambiente como um todo e principalmente do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, situando a Unidade e seu entorno. Este programa também prevê 
ações no que diz respeito à recepção e atendimento ao visitante (Tabela 23). 

O PNS busca considerar aspectos do Turismo de Base Comunitária (TBC) em elaboração no 
ICMBio, mas é importante ressaltar que não é uma condicionante obrigatória, uma vez que 
algumas atividades propostas podem não ser de interesse das comunidades locais do entorno 
e não possuir identidade com o contexto local. Ressalta-se que existe toda uma gama de 
enquadramentos administrativos e legais para ser respeitada dentro desse Programa. 

Objetivo Estratégico Atendido 

▪ Organizar a visitação do PNS, considerando aspectos do TBC (c). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

195 

 

Tabela 23: Matriz do Programa de Visitação e Interpretação Ambiental 

Atividades Estratégicas / 
Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos e 
Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de Cálculo 
(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

Dar continuidade às ações de 
visitação existentes no PNS 
(c) 

Chefe PNS X X X X X X Número de reuniões nas 
comunidades para organização da 
visitação no PNS 

∑ número de reuniões 
nas comunidades para 
organização da visitação 
no PNS por ano 

ano I = 2 
reuniões  

ano II em 
diante= 3 
reuniões 

Contratar serviços para 
manutenção e revitalização 
de trilhas do PNS (c) 

Analista 
Ambiental 

    X X Contratação de serviços para 
manutenção/ revitalização de 
trilhas 

NA NA 

Elaborar Projetos de 
Interpretação e Sinalização 
Ambiental do PNS, incluindo 
o do Centro de Visitantes (c) 

Analista 
Ambiental  

 

X X X X X X Elaboração de Projetos de 
Interpretação e Sinalização 
Ambiental 

NA NA 

Implementar o Plano de Uso 
Público do PNS (c) 

Chefe PNS X X X X X X Número de atividades de uso 
público disponíveis no PNS que 
consideram aspectos do TBC 

∑ número de atividades 
de uso público 
disponíveis no PNS que 
consideram aspectos do 
TBC 

Ano I= 4 
atividades  

Ano III em 
diante= 8 
atividades  

X X X X X X Implantação dos Projetos de 
Interpretação e Sinalização 
Ambiental (incluindo o CV) 

NA NA 
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Atividades Estratégicas / 
Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos e 
Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de Cálculo 
(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

  X    Elaboração do Estudo de 
Viabilidade Econômica das 
atividades de uso público do PNS 

NA NA 

   X   Elaboração de Plano de Trabalho 
para agrupar as propostas de 
concessão, autorização e 
permissão de uso das atividades 
de uso público do PNS 

NA NA 

Organizar sistema de 
monitoramento do Plano de 
Uso Público do PNS de 
acordo com a demanda dos 
atrativos (c) 

Chefe PNS    X  X Organização do sistema de 
monitoramento do Plano de Uso 
Público do PNS 

NA NA 

 



 

197 

 

6.3  Programa de Integração com a Região do PNS 

Busca evitar a insularização e ao mesmo tempo potencializar o papel do PNS como agente 
catalisador de ações conservacionistas na região onde está inserido. Para isso, faz-se 
necessário a integração com a população do entorno, envolvendo nas atividades os dirigentes 
locais, as diferentes formas de organização locais (Associação de Moradores, de Mulheres, 
de Pescadores, entre outras), as organizações que fazem parte do Conselho Consultivo, as 
comunidades caiçaras ou de pescadores artesanais locais (Tabela 24). O Programa de 
Integração com a Região do PNS abrange as quatro seguintes esferas: 

• Gestão Participativa: Visa mobilizar e integrar os representantes das comunidades 
locais para participação na gestão da UC, por meio do Conselho Consultivo do PNS 
(CONPARNA); 

• Sensibilização Ambiental: Visa criar e/ou incrementar atitudes de respeito e proteção 
aos recursos naturais e culturais da Unidade de Conservação e entorno. No contexto de 
carência de pessoal, essa atividade foi inserida junto à Gestão Participativa do PNS e 
trabalhada com instituições parceiras. Um plano específico de Educação Ambiental 
poderá atender algumas demandas levantadas no Planejamento no médio prazo ou com 
a resolução do problema de efetivo de pessoal. Um dos objetivos é a integração do PNS 
no contexto educacional da Região, através do desenvolvimento de atividades que visem 
o desenvolvimento da consciência crítica sobre a problemática ambiental e cultural, 
levando ao desenvolvimento de atitudes que auxiliem na conservação dos recursos 
naturais; 

• Voluntariado: Tem como objetivo a implementação do trabalho voluntário na Unidade 
de Conservação, por meio de atividades que possibilitem a colaboração da sociedade na 
gestão da área protegida.  

• Comunicação: Tem como objetivo dar visibilidade ao PNS, por meio da divulgação 
contínua da UC, dos seus Objetivos, Normas Gerenciais Gerais e atividades nela 
desenvolvidas, buscando uma maior e melhor relação com as comunidades, operadores 
de turismo e outros beneficiários da UC. 

Objetivos Estratégicos Atendidos 

• Apoiar o desenvolvimento socioambiental das comunidades locais do PNS dentro da 
governabilidade do ICMBio (d); 

• Estabelecer bases de comunicação contínua com os beneficiários do PNS (e); 

• Promover a Educação para a Gestão Ambiental do PNS voltada aos comunitários (f); 
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Tabela 24: Matriz do Programa de Integração com a Região do PNS  
Atividades Estratégicas / 

Planos / Programas 
Responsável Prazo (Curto até 5 anos e 

Médio de 5 a 10 anos) 
Indicadores Método de Cálculo 

(fórmula) 
Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

Estimular a Educação para a 
Gestão Ambiental do PNS voltada 
aos comunitários (d) 

Analista 
ambiental e 
chefe PNS 

X X X X X  Número de participações 
da equipe do PNS em 
reuniões de Associações 
Comunitárias anualmente 

∑ número de 
participações da equipe 
do PNS em reuniões de 
Associações 
Comunitárias por ano 

10 participações 
em reuniões de 
Associações 
Comunitárias 
anualmente 

X X X X X X Número de participações 
da sociedade em ações de 
educação e sensibilização 
ambiental por ano 
(comunitários) 

∑ número de 
participações da 
sociedade em ações de 
educação e sensibilização 
ambiental (comunitários) 

Ano I= 50 
participações 

Ano II em diante= 
80 participações 

Estimular o pertencimento das 
comunidades em relação ao 
Conselho Consultivo do PNS (d) 

Analista 
ambiental e 
chefe PNS 

X X X X X  Percentual de presença 
dos conselheiros nas 
reuniões ordinárias a cada 
ano 

∑ número de conselheiros 
presentes /  ∑ número de 
representações previstas 
no Conselho x 100 

75% de presença 
a cada ano 

Orientar a ocupação humana nas 
comunidades locais mantendo 
suas características culturais e 
ambientais (d) 

Analista 
ambiental e 
chefe PNS 

  X X X X Procedimentos de 
ordenamento do território 
oficializados junto à SPU, 
SEEC, MPF, COLIT, ITCG 
e Prefeitura de 
Guaraqueçaba 

NA NA 

Elaborar e executar o Plano de 
Comunicação do PNS com foco 
em todos os beneficiários (e) 

Analista 
ambiental 

     X Elaboração de Plano de 
Comunicação do PNS 

NA NA 

Elaborar e executar Plano 
específico de Educação para a 
Gestão Ambiental do PNS com 
foco nos comunitários (f) 

Analista 
ambiental 

     X Elaboração de Plano 
específico de Educação 
para a Gestão Ambiental 
do PNS com foco nos 
comunitários 

NA NA 
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6.4 Programa de Incentivos a Alternativas de Desenvolvimento 

Objetiva a disseminação de técnicas produtivas de baixo impacto nas comunidades do 
entorno da Unidade de Conservação. No PNS está baseado principalmente no incremento da 
Pesca Artesanal e da Aquicultura. Uma vez que muitas dessas atividades fogem da 
governabilidade do ICMBio e fazem parte da agenda de outras instituições de fomento, esse 
programa deve ser desenvolvido por meio de parcerias, atuando o ICMBio apenas como 
propulsor (Tabela 25). 

Objetivos Estratégicos Atendidos 

• Apoiar o desenvolvimento socioambiental das comunidades locais do PNS dentro da 
governabilidade do ICMBio (d); 

• Apoiar o desenvolvimento da Pesca Artesanal e da Aquicultura no entorno do PNS 
(g). 
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Tabela 25: Matriz do Programa de Incentivos a Alternativas de Desenvolvimento 

Atividades Estratégicas / Planos 
/ Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos 
e Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de Cálculo 
(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

    

Identificar, ordenar e/ou estimular 
alternativas econômicas para as 
comunidades locais (d) 

Analista 
ambiental e 
chefe PNS 

X X X X X X Número de Estudos 
realizados para subsidiar 
Termos de Compromisso 
com população tradicional  

∑ número Estudos 
realizados para 
subsidiar Termos de 
Compromisso por ano 

Ano II= Estudo 
sobre a Cataia 
Ano III= Estudos 
sobre a Caxeta 

X X X X X X Número de capacitações 
em TBC junto às 
comunidades locais 

∑ número de 
capacitações em TBC 
junto às comunidades 
locais 

Ano I em diante= 1 
capacitação por 
ano 

Levantar e ordenar o uso de 
recursos oriundos dos manguezais 
do PNS (d) 

Analista 
ambiental e 
chefe PNS 

  X    Elaboração de Estudo 
sobre o uso de recurso do 
manguezal para subsidiar 
Termos de Compromisso 
com população tradicional 

NA NA 

Apoiar o ordenamento da Pesca 
Artesanal e de Aquicultura na área 
do entorno do PNS (g) 

Chefe PNS e 
analista 
ambiental 

     X Pesca em processo de 
ordenamento 

NA NA 

Ordenar a Pesca amadora no 
entorno do PNS em consonância 
com os moradores (g) 

Chefe PNS e 
analista 
ambiental 

     X Conflito com a Pesca 
Amadora no entorno  do 
PNS gerenciado  

NA NA 

Buscar alternativas para favorecer 
a pesca artesanal (g) 

Chefe PNS e 
analista 
ambiental 

   X   Estabelecimento de 
alternativa para favorecer 
a pesca artesanal 

NA NA 
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6.5 Programa de Manejo dos Recursos Naturais 

Visa o manejo dos recursos naturais englobados pela UC, como forma de garantir a dinâmica 
dos ecossistemas e possibilitar a manutenção da biodiversidade e sociodiversidade da área 
protegida (Tabela 26). Objetiva proporcionar condições que favoreçam a evolução natural dos 
ecossistemas ou suas amostras, habitats, biótipos e biocenoses e a manutenção da 
biodiversidade da Unidade de Conservação. Deve prever, quando couber, ações de manejo, 
embasadas cientificamente, para a recuperação das condições primárias das áreas que 
sofreram alterações antrópicas antes da criação da Unidade de Conservação. No PNS, esse 
Programa de Manejo está associado aos Planos de Ação Nacionais (PAN), com várias tarefas 
previstas para o PNS executar ou acompanhar execução. Atividades de recuperação e 
controle estão previstas somente no médio prazo em função da sua complexidade, demanda 
de estudos e de pessoal especializado. Tratam-se de pequenas áreas de extração de areia 
localizadas próximas ao Canal do Varadouro; de áreas invadidas por braquiária no processo 
de ocupação da Empresa Capela próximas a Comunidade da Barra do Superagui e Canal do 
Varadouro; além da área integral do PNS que sofreu com a extração ilegal da palmeira juçara.   

Objetivos Estratégicos Atendidos 

• Proteger e reduzir o risco de extinção do mico-leão-da-cara-preta, do papagaio-de-
cara-roxa e da palmeira juçara no PNS (h); 

• Estimular as pesquisas aplicadas ao manejo do PNS (a). 
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Tabela 26: Matriz do Programa de Manejo dos Recursos Naturais  

Atividades Estratégicas / 
Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos e 
Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de Cálculo 
(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
.P

ra
z
o

 

   

Executar as atividades previstas 
nos Plano de Ação para os 
Papagaios (h) 

Analista 
ambiental PNS  

X X X X X  Número de ações do 
Plano de Ação (PAN) 
dos Papagaios iniciadas 

∑ número de ações 
do PAN dos 
papagaios iniciadas 

Ano I= 4 ações do PAN 
dos papagaios iniciadas  

 

Ano III= 6 ações 
iniciadas 

Executar as atividades previstas 
no Plano de Ação dos 
Mamíferos da Mata Atlântica 
Central e atividades 
complementares (h) 

Analista 
ambiental PNS 

X X X X X  Número de ações do 
PAN dos Mamíferos da 
Mata Atlântica Central 
iniciadas 

∑ número de ações 
do PAN dos 
mamíferos iniciadas 

Ano I= 6 ações do PAN 
dos mamíferos iniciadas  

Ano III= 8 ações do 
PAN dos mamíferos 
iniciadas  

Restaurar áreas de extração de 
areia, de palmeira juçara e das 
áreas invadidas por braquiária, 
além de controlar outras 
espécies exóticas no PNS (h) 

Analista 
ambiental e chefe 
PNS 

     X Implantação dos Planos 
de Recuperação e 
Controle 

NA NA 

Acompanhar as ações previstas 
nos PAN: Lepidópteros, 
Toninha, Grandes Cetáceos e 
Penípedes, Pequenos 
Cetáceos, Tartarugas Marinhas, 
Manguezais e Projeto dos 
Pinguins de Magalhães e 
Primatas da Mata Atlântica e 
Preguiça de coleira (a) 

Analista 
ambiental e chefe 
PNS 

X X X X X  Número de 
PAN/Projetos com 
acompanhamento anual 

∑ número de 
PAN/Projetos com 
acompanhamento /  
∑ número de 
PAN/Projetos (7)* 

Ano II= 3/7 
PAN/Projetos com 
acompanhamento anual 

 

Ano IV= 7/7 
PAN/Projetos com 
acompanhamento anual 
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6.6 Programa de Proteção 

É direcionado para a proteção dos recursos da Unidade de Conservação. Tem como objetivo 
desenvolver ações (informativas/educativas e fiscalizatórias) que visam o controle, 
fiscalização e monitoramento do entorno da Unidade de Conservação, de modo a prevenir e 
minimizar impactos ambientais, fazendo cumprir a legislação ambiental. Além disso, destina-
se a proteger as áreas pertencentes ao PNS dos crimes e infrações ambientais definidos em 
Lei. Visa ainda coibir, na Unidade de Conservação, ações que comprometam seus recursos 
culturais. 

Trata-se basicamente da implementação do Plano de Proteção do PNS (Tabela 27). As 
principais demandas referem-se às questões da especulação imobiliária, extração da palmeira 
juçara e caça. Além da fiscalização, algumas atividades conflitantes como a captura do 
caranguejo uçá e ostra no manguezal necessitam de gerenciamento do conflito, estudos e 
ordenamento.  

O PNS trabalha as questões de ordenamento territorial no seu entorno em conjunto com a 
Superintendência do Patrimônio da União (SPU), em função das áreas da União, e com a 
Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), em função do tombamento da ilha do Superagui. No 
entorno merece destaque o conflito da pesca industrial com a pesca artesanal, que é a 
principal fonte de renda dos moradores locais. Historicamente o PNS possui baixa ocorrência 
de incêndios florestais que não justificam, até o momento, programas específicos de 
prevenção e combate.  

Nesse Programa é importante a parceria com o Batalhão da Polícia Ambiental (BPAmb) do 
Paraná e são levados em conta os aspectos preventivos e educacionais da Proteção do PNS. 

Objetivos Estratégicos Atendidos 

▪ Proteger e reduzir o risco de extinção do mico-leão-da-cara-preta, do papagaio-de-
cara-roxa e da palmeira juçara no PNS (h); 

▪ Apoiar o desenvolvimento socioambiental das comunidades locais do PNS dentro da 
governabilidade do ICMBio (d). 
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Tabela 27: Matriz do Programa de Proteção 

Atividades Estratégicas / 
Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos e 
Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de Cálculo 
(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
é
d

io
 

P
ra

z
o

 

   

Proteger as espécies alvo 
(mico-leão-da-cara-preta, 
papagaio-da-cara-roxa e 
palmeira juçara) por meio do 
Planejamento de Ações de 
Fiscalização do PNS (h) 

Chefe PNS  X      Elaboração do Plano de 
Proteção do PNS 

NA NA 

X X X X X X Elaboração do 
Planejamento (semestral) 
de ações de fiscalização 

∑ número de 
Planejamento de 
ações de fiscalização 

2 Planejamentos de 
ações de fiscalização 
por ano 

Orientar a ocupação humana 
nas comunidades locais 
mantendo suas características 
culturais e ambientais (d) 

Analista ambiental 
e chefe PNS 

X X X X X  Elaboração da 
Modelagem e do 
Fluxograma do Processo 
Autorização de Obras nas 
Comunidades  

NA Ano I= Matriz Suplliers 
/ Inputs / Process / 
Outputs / Customers 
(SIPOC) e 
Fluxograma 
elaborados 

Chefe PNS X X X X X  Elaboração do Relatório 
Técnico de 
Acompanhamento do TAC 
(MPF/Prefeitura) sobre os 
resíduos sólidos urbanos 
e saneamento  

NA NA 

Levantar o uso de recursos 
oriundos dos manguezais do 
PNS (d) 

Chefe PNS e 
analista ambiental 

X X X X X  Elaboração de um 
planejamento de operação 
de fiscalização com foco 
no caranguejo uçá 
anualmente 

NA NA 
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6.7 Programa de Consolidação Territorial 

Tem por objetivo garantir a posse da área de forma gradativa e priorizada, por meio do 
conhecimento da situação fundiária da Unidade de Conservação e a definição das estratégias. 
Esse Programa prioriza a regularização das áreas propostas para visitação, por se tratar de 
um Parque Nacional (Tabela 28).  

Objetivos Estratégicos Atendidos 

▪ Promover a Consolidação Territorial da unidade (PNS) (i) 
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Tabela 28: Matriz do Programa de Consolidação Territorial 

Atividades Estratégicas / 
Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos 
e Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de Cálculo 
(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

Levantar e encaminhar a 
situação fundiária das casas de 
veraneio no interior do PNS 

Analista ambiental 
e chefe PNS 

X X     Nº de Processos de 
Regularização 
Instruídos para 
Reintegração de 
Posse/ Pagamento/ 
Doação/ (veranistas 
no interior do PNS) 

∑ número de processos 
instruídos 

Ano II= 9 processos 
instruídos 

Promover junto à SPU, INCRA, 
ITCG e Coordenação Geral de 
Consolidação Territorial 
(CGTER/ICMBio) a cessão das 
terras públicas do interior do 
PNS para o ICMBio, com 
priorização das áreas de 
interesse para uso público 

Analista ambiental 
e chefe PNS 

X X     % de terras públicas 
concedidas pela 
SPU, INCRA e ITCG 
ao ICMBio 

∑ áreas de terras públicas 
concedidas pela SPU, 
INCRA e ITCG ao ICMBio /  
∑ áreas de terras do PNS x 
100 

Ano II= 
aproximadamente 
30% (Ilha das 
Peças) 

 X     Identificação das 
áreas públicas 
dentro da Ilha do 
Superagui e do Rio 
dos Patos junto a 
SPU, INCRA e ITCG 

NA NA 

Sinalizar o perímetro do PNS de 
acordo com o Plano de 
Sinalização 

Chefe PNS e 
analista ambiental 

  X   X PNS com perímetro 
sinalizado 

NA Ano III= PNS 
sinalizado 

Indenizar as áreas privadas do 
PNS ou utilizar outros 
mecanismos efetivos (ação 
judicial), priorizando aquelas de 
interesse para uso público 

Analista ambiental 
e chefe PNS 

 X X X X  Definição de 
estratégia de 
consolidação 
territorial para áreas 
privadas no interior 

NA Ano III= estratégia 
de consolidação 
territorial de áreas 
privadas definida 
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Atividades Estratégicas / 
Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos 
e Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de Cálculo 
(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

do PNS  

Gerenciar conflito de 
territorialidade no PNS em 
relação às comunidades 
tradicionais por meio de estudos 
sobre o uso de recursos 
naturais 

Chefe PNS e 
analista ambiental 

X X X X X X Número de Estudos 
realizados para 
subsidiar TC com 
população tradicional  

Número de TC 
assinados 

Número de TC 
monitorados 

∑ Estudos realizados para 
subsidiar TC por ano 

∑ de TC assinados 

∑ de TC monitorados 

Ano II= 1 (Estudo 
sobre a Cataia) 

Ano III= 2 (Estudos 
sobre a Caxeta e 
Caranguejo) 

Ano V = No mínimo 
1 TC assinado 

Ano V = TC 
assinados em 
monitoramento 
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6.8 Programa de Administração  

O objetivo é garantir o funcionamento do PNS, por meio de atividades de organização, 
controle e manutenção. Abrange os procedimentos relativos à captação e execução de 
recursos financeiros, obtenção e capacitação de recursos humanos (servidores e 
terceirizados). Considera os esforços realizados pela equipe da UC em busca da gestão de 
excelência. De certa forma o Programa de Administração atende a todos os Objetivos 
Estratégicos (Tabela 29). 

Objetivos Estratégicos Atendidos 

• Consolidar a gestão orientada para resultados do PNS (b); 

• Capacitar a equipe do PNS continuadamente em geoprocessamento, pesquisa, 
gestão da excelência e turismo (j); 

• Otimizar e ampliar o efetivo de pessoal e contratos do PNS (k); 

• Apoiar a execução, acompanhar e articular junto à sede do ICMBio recursos de 
compensação ambiental para o PNS (l). 
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Tabela 29: Matriz do Programa de Administração 

Atividades Estratégicas / 
Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos 
e Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de Cálculo 
(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

Implantar Planos de Melhoria 
Contínua de Gestão e rotina 
de reuniões no PNS (b) 

Chefe PNS e 
analista 
ambiental 

X X X X X X Número de reuniões da equipe 
gestora do PNS  

∑ número de 
reuniões da equipe 
gestora por ano 

4 reuniões da equipe 
gestora por ano 

Número de reuniões de toda 
equipe do PNS (ICMBio e 
terceirizados)   

∑ número de 
reuniões de toda 
equipe do PNS 
(ICMBio e 
terceirizados)  por 
ano 

1 reunião de toda 
equipe do PNS 
(ICMBio e 
terceirizados) por 
ano  

Elaboração de Plano de 
Melhoria de Gestão anualmente 

NA NA 

Internalizar e divulgar a gestão 
da excelência do PNS (b) 

Chefe PNS X X X X X X Integração do Planejamento 
Institucional do ICMBio, dos 
PAN, do Plano de Manejo e a 
Gestão da Excelência do PNS   

∑ número 
planejamentos 
integrados por ano / 
4 

Ano II em diante= 
4/4 planejamentos 
integrados 

Número de reuniões/palestras 
com divulgação da Gestão de 
excelência do PNS  

∑ número de 
reuniões/palestras 
com divulgação da 
Gestão de 
excelência do PNS 
por ano 

Ano II em diante= 3 
reuniões/palestras 
com divulgação da 
Gestão de 
excelência do PNS 
por ano 

 X  X  X Autoavaliação da gestão a cada 
2 anos por meio do Instrumento 
de Avaliação da Gestão do 
ICMBio (IAGE) ou similar 

NA NA 
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Atividades Estratégicas / 
Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos 
e Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de Cálculo 
(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

X      Elaboração do Mapa Estratégico 
e Sistema de Medição do PNS 

NA NA 

X      Mapeamento de processo crítico 
do PNS 

NA NA 

Capacitar continuadamente os 
servidores considerando suas 
competências e a visão de 
futuro do PNS (j) 

Analista 
ambiental 

X X X X X X Número de capacitações dos 
servidores 

∑ número de 
participações em 
eventos de 
capacitação por ano 
/ número de 
servidores 

2 eventos/servidor/ 
ano    

Capacitar continuadamente os 
terceirizados do PNS 
considerando suas 
competências inclusive sobre 
Unidade de Conservação (j) 

Analista 
ambiental e 
chefe PNS 

X X X X X X Número de capacitações dos 
terceirizados  

∑ número de 
participações em 
eventos de 
capacitação por ano 
/ número de 
terceirizados 

1 
evento/terceirizado/a
no 

Implementar um programa de 
voluntariado (k) 

Chefe PNS e 
analista 
ambiental  

X X X X X X Número de voluntários por ano ∑ número de 
voluntários por ano 

Ano I em diante= 1 
voluntário por ano 

Dotar o PNS de serviços 
mínimos de qualidade e 
manter os contratos existentes 
(k) 

Chefe PNS, 
Técnico 
Administrativo, 
UAAF e 
Diretorias 
envolvidas 

X X X X X X Atendimento serviço piloto de 
embarcação (sede B. do 
Superagui e base Ararapira) 

NA Ano IV em diante= 2 
postos piloto de 
embarcação 

X X X X X X Atendimento serviço de 
vigilância patrimonial (sede B. 
do Superagui e base Ararapira) 

NA Ano IV em diante= 2 
postos de vigilância 
patrimonial 
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Atividades Estratégicas / 
Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos 
e Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de Cálculo 
(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

X X X X X X Atendimento serviço Recepção/ 
técnico administrativo (sede B. 
do Superagui) 

 

NA NA 

X X X X X X Atendimento serviço de limpeza 
e conservação (2 postos 
/mesmo efetivo para sede B. do 
Superagui e alojamento Vila das 
Peças)   

NA NA 

     X Atendimento serviço de Guarda-
parques ou pessoal de campo 

NA Médio e longo 
prazo= 3 
postos/setores 
(Barra do Superagui, 
Vila das Peças e 
Ararapira) 

X X X X X X Atendimento de telefonia fixa e 
interurbano (sede B. do 
Superagui e alojamento Vila das 
Peças) 

NA NA 

X X X X X X Atendimento de energia elétrica 
(sede B. do Superagui e 
alojamento Vila das Peças) 

NA NA 

     X Atendimento de água e esgoto 
(quando implantarem na sede B. 
do Superagui e alojamento Vila 
das Peças) 

NA NA 

   X X X Atendimento de energia 
fotovoltaica (alojamento Ilha do 

NA NA 
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Atividades Estratégicas / 
Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos 
e Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de Cálculo 
(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

Pinheiro e base Ararapira/pode 
ser complementada por gerador 
a combustão) 

X X X X X X Atendimento de serviço de 
abastecimento e manutenção da 
frota  

NA Ano I=3 
atendimentos  

Ano IV= 4 
atendimentos de 
serviço de 
abastecimento e 
manutenção da frota 

X X X X X X Atendimento de serviço de 
garagem náutica na cidade de 
Guaraqueçaba 

NA NA 

X X X X X X Atendimento de serviço de 
expediente e infoware 

NA NA 

X X X X X X Atendimento de serviço de 
internet (sede B. do Superagui e 
alojamento Vila das Peças) 

NA NA 

 X X X X X Atendimento de sistema de 
radiofonia móvel e fixa 
(embarcações, sede e base) 

NA NA 

Elaborar Planos de Trabalho e 
auxiliar a execução dos 
recursos de compensação 
ambiental do PNS 
(implementação e 
Consolidação Territorial) (l) 

Chefe PNS e 
analista 
ambiental 

X X X X X X % de execução de recursos de 
Implementação liberados 

∑ recursos 
executados / total de 
recursos de 
implementação x 100 

Ano II= 50%  

Ano IV= 70% 

(atividades do PNS 
executadas e saldo 
redirecionado se 
houver) 
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Atividades Estratégicas / 
Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos 
e Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de Cálculo 
(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

X X X X X X % de execução recursos de 
Consolidação Territorial 
liberados 

∑ recursos 
executados / total de 
recursos de 
Consolidação 
Territorial x 100 

Ano II= iniciado  

(atividades do PNS 
executadas e saldo 
redirecionado se 
houver) 

Acompanhar andamento dos 
recursos previstos para o PNS 
junto à sede do ICMBio e 
Câmara de Compensação 
Ambiental (l) 

Chefe PNS, 
analista 
ambiental e 
Diretorias 
envolvidas 

X X X X X X % de acompanhamento dos 
recursos de compensação 
ambiental 

∑ recursos com 
acompanhamento/ 
total de recursos de 
compensação 
ambiental x 100 

Ano I= 100 % de 
acompanhamento 
dos recursos de 
compensação 
ambiental 

Articular junto à sede do 
ICMBio a complementação de 
recursos de compensação 
ambiental para o PNS, caso os 
previstos não sejam 
suficientes (l) 

Chefe PNS e 
analista 
ambiental 

X X X X X X Destinação de recursos de 
compensação ambiental (caso 
necessário) 

NA NA 
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6.9 Programa de Infraestrutura e Equipamentos 

Este programa destina-se a garantir a instalação e manutenção da infraestrutura adequada 
ao atendimento das atividades previstas nos outros programas. Deve prever as atividades 
relacionadas à reforma, construção e manutenção de estruturas físicas, bem como à 
aquisição e recuperação dos materiais e equipamentos permanentes necessários ao 
funcionamento do PNS. De certa forma, o Programa de Infraestrutura e Equipamentos atende 
a todos os Objetivos Estratégicos (Tabela 30). 

Objetivo Estratégico Atendido 

▪ Consolidar infraestrutura mínima no PNS para proteção, pesquisa e visitação (m). 
 

Estruturas Físicas Propostas para o PNS 

A seguir são descritas suscintamente, as estruturas e alguns equipamentos necessários para 
a PNS. Com o incremento de pessoal e de recursos financeiros, essas propostas serão melhor 
detalhadas e especificadas, principalmente no que concerne aos equipamentos. As estruturas 
pré-existentes da sede da Barra do Superagui e do Alojamento de servidores em Vila das 
Peças foram tratadas anteriormente. 

 

Infraestrutura de apoio à Gestão: 

▪ Alojamento de apoio à Gestão na Comunidade da Barra do Superagui (setor sul 
do PNS) 

Atenderá preferencialmente a hospedagem de fiscais e de policiais ambientais. Obra 
localizada na Comunidade da Barra do Superagui, na Ilha do Superagui, entorno do PNS, 
junto à sede administrativa. A área total a ser construída, conforme projeto elaborado, é de 
aproximadamente 126 m2. A edificação é composta dos seguintes ambientes: varanda, sala 
de estar, sala de refeições, cozinha, circulação, quatro quartos e dois banheiros, mais anexo 
para lavar roupas. Basicamente em madeira-de-lei tipo pré-fabricada, exceto a área dos 
banheiros em alvenaria. É preciso adquirir móveis e utensílios de quarto, cozinha, 
sala/escritório.  

▪ Alojamento de apoio à Gestão em Ararapira (setor norte do PNS) 
Existe a possibilidade de se ocupar a casa de um veranista nessa localidade, a ser indenizada 
por meio do Programa de Consolidação Territorial. Pode ter ainda a finalidade de um Centro 
de Apoio ao Visitante, apenas para oferta de material de divulgação do PNS. Justifica-se em 
função do setor norte do PNS não contar com presença institucional e pelos danos ao 
patrimônio histórico do local. Há necessidade somente de contrato de serviço de vigilância 
patrimonial e de se reformar a casa/alojamento com a rampa de acesso de embarcação. É 
preciso adquirir equipamentos de radiocomunicação; móveis e utensílios de quarto, cozinha, 
sala/escritório; gerador de energia e/ou sistema fotovoltaico. 

▪ Alojamento de apoio à Gestão na Ilha do Pinheiro 
Existe a possibilidade de se ocupar uma pequena casa de um veranista nessa localidade, a 
ser indenizada por meio do Programa de Consolidação Territorial. Sem demanda de novos 
contratos de serviços terceirizados. Justifica-se em função da facilidade e condições de 
acesso e ancoragem de embarcação de apoio à Proteção. É preciso apenas reformar a 
pequena casa/alojamento e o trapiche. É necessário adquirir equipamentos de 
radiocomunicação; móveis e utensílios de quarto, cozinha, sala; sistema fotovoltaico de 
fornecimento de energia. 
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Infraestrutura de apoio ao Uso Público: 

Estas propostas estão melhor detalhadas no Plano de Uso Público do PNS.  

▪ Centro de Visitantes na Barra do Superagui 
Localizado junto à sede do ICMBio, trata-se de uma estrutura multiuso com garantia de 
acessibilidade. A estrutura deve conter minimamente: auditório, espaço de interpretação 
ambiental, sala de reuniões, cozinha, almoxarifado e banheiro. É preciso adquirir: móveis e 
utensílios de auditório, espaço de interpretação ambiental, sala de reuniões, cozinha e 
almoxarifado. Sem demanda de novos contratos de serviços terceirizados.  

▪ Refúgio da Praia Deserta da Ilha do Superagui 
Para apoio às caminhadas e ao cicloturismo na Praia Deserta da Ilha do Superagui, trata-se 
de um local rústico para hospedagem simples em redes (redário) ou para sacos de dormir, 
além de área de camping, cozinha para preparação de alimentos, banheiros e apoio de 
comunicação. A estrutura pode ser aberta para favorecer a ventilação, ao mesmo tempo com 
proteção para insetos. O local deve ser preferencialmente próximo à metade do percurso da 
Praia Deserta, com facilidade de acesso e com disponibilidade de água para banheiro e 
saneamento.  

▪ Trilhas e Caminhos 
A implantação de infraestrutura como pontilhões e passarelas, além da interpretação e 
sinalização ambiental independe da regularização fundiária das áreas propostas. A 
implantação das trilhas segue a seguinte sugestão de priorização : Trilha Barra do Superagui 
– Praia Deserta da Ilha do Superagui; Caminhada Tibicanga – Bertioga; Caminhada Rio da 
Paciência – Praia Deserta; Trilha Rio do Engenho; Caminhada Vale do Rio dos Patos e Morro 
do Bico Torto; Caminhada Ararapira Velha – Barra do Ararapira; Caminhada Barbados – Praia 
Deserta; Trilha Caminhos de Michaud. 

▪ Mirantes da Barra do Superagui e Morro das Pacas 
É prevista a implantação de dois mirantes: um localizado junto ao Centro de Visitantes (sede 
do PNS), próximo à Barra do Superagui, e outro no Morro das Pacas, ambos na Ilha do 
Superagui. As estruturas são simples a serem detalhadas em projetos específicos. 
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Tabela 30: Matriz do Programa de Infraestrutura e Equipamentos  

Atividades Estratégicas 
/ Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos e 
Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de Cálculo 
(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

Garantir infraestrutura e 
equipamentos mínimos 
para implantação do PNS 
(m) 

Chefe PNS e 
analista 
ambiental 

 X     Construção do alojamento de na 
Barra do Superagui 

NA NA 

   X   Implantação de alojamento de 
apoio à proteção e visitação em 
Ararapira. 

NA NA 

  X    Implantação de alojamento de 
apoio proteção e pesquisa na 
Ilha do Pinheiro  

NA NA 

 X    X Reforma da sede/escritório do 
PNS na Barra do Superagui          

NA NA 

X X X X X X Aquisição e manutenção de 
veículos e embarcações 

NA NA 

X X X X X X Aquisição e manutenção de 
materiais e equipamentos 

NA NA 

Implantar infraestrutura 
mínima de Uso Público no 
PNS prevista no PUP (m) 

Chefe PNS e 
analista 
ambiental 

X X X X X X % Construção de infraestrutura 
de uso público (listadas a seguir) 

∑ infraestrutura 
implantada / total de 
infraestrutura proposta 
x 100 

Ano III= 30% 

Ano V=40% 
Infraestrutura 
de uso publico 
implantada  

  X    Construção do Centro de 
Visitantes na Barra do Superagui 

NA NA 
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Atividades Estratégicas 
/ Planos / Programas 

Responsável Prazo (Curto até 5 anos e 
Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de Cálculo 
(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

   X   Construção do Refúgio da Praia 
Deserta da Ilha do Superagui 

NA NA 

X X X X X X Construção de infraestrutura das 
Trilhas e Caminhos (passarelas 
e pontilhões) 

NA NA 

  X    Construção de Mirantes da sede 
da Barra do Superagui e da trilha 
do Morro das Pacas 

NA NA 
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6.10 Programa de Cooperação Institucional 

Visa o estabelecimento de relações interinstitucionais que catalisem ações voltadas para a 
implementação do Parque Nacional do Superagui (Tabela 31). 

Objetivo Estratégico Atendido 

▪ Fortalecer parcerias direcionadas à proteção de espécies alvo do PNS (mico-leão-
da-cara-preta, papagaio-da-cara-roxa e palmeira juçara), à pesquisa e à visitação (n). 
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Tabela 31: Matriz do Programa de Cooperação Institucional 

Atividades Estratégicas / Planos / Programas Responsável Prazo (Curto até 5 anos e 
Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de 
Cálculo 

(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

Fortalecer parceria com a Superintendência do 
Patrimônio da União (SPU/PR) na área de 
ordenamento territorial das comunidades do entorno do 
PNS (n) 

Analista 
ambiental 

X X X X X  Estabelecimento de 
parceria (não formal: 
atividades em curso) 

NA NA 

Fortalecer parceria com o Batalhão de Polícia 
Ambiental (BPAmb) na área de Proteção do PNS (n) 

Chefe PNS e 
analista 
ambiental 
PNSHL 

 X     Formalização de parceria NA NA 

Fortalecer parceria com o Centro de Estudos do Mar 
(CEM) / Universidade Federal do Paraná (UFPR) na 
área de pesquisa com a fauna marinha do PNS (n) 

Analista 
ambiental 

X      Formalização de parceria  NA NA 

Verificar possibilidade de parceria com a Pontifícia 
Universidade Católica (PUC/PR) junto ao PNS (n) 

Analista 
ambiental 

 X     Verificação da 
possibilidade de parceria 

NA NA 

Fortalecer parceria com a Sociedade de Pesquisa em 
Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) junto ao 
PNS, especialmente com o papagaio-da-cara-roxa e 
turismo (n) 

Analista 
ambiental e 
chefe PNS  

X X X X X  Estabelecimento de 
parceria (não formal: 
projeto em curso) 

NA NA 

Fortalecer parceria com o Instituto de Estudos 
Ambientais (Mater Natura) na área de pesca e 
fortalecimento do Conselho do PNS (n) 

Analista 
ambiental e 
chefe PNS  

X X X X X  Estabelecimento de 
parceria (não formal: 
projeto em curso) 

NA NA 

Buscar parcerias para apoio às atividades relacionadas 
ao Turismo no PNS, especialmente o TBC junto aos 
parceiros: Secretaria de Turismo do Paraná, 
Cooperativa de Ecoturismo de Guaraqueçaba - 
COOPERGUARA e com o Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER (n) 

Chefe PNS  X X X    Início das parcerias (não 
formais: projetos em curso) 

NA NA 
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Atividades Estratégicas / Planos / Programas Responsável Prazo (Curto até 5 anos e 
Médio de 5 a 10 anos) 

Indicadores Método de 
Cálculo 

(fórmula) 

Metas 

  

A
n

o
 I

 

A
n

o
 I
I 

A
n

o
 I
II

 

A
n

o
 I
V

 

A
n

o
 V

 

M
. 
P

ra
z
o

 

   

Buscar a consolidação do Sitio do Patrimônio Natural 
Floresta Atlântica: reservas do sudeste, por meio do 
fortalecimento de parcerias com a Organização das 
Nações Unidas para Educação, Ciência e a Cultura 
(UNESCO), Instituto Ambiental do Paraná (IAP), 
Instituto Florestal (IF), Fundação Grupo Boticário de 
Proteção à Natureza (FGB) (n) 

Chefe PNS X X X X X  Efetivação das parcerias 
(atendimento às demandas 
da UNESCO e 
internalização do “sítio” 
pelos parceiros) 

NA NA 

Fortalecer parceria com o Instituto de Pesquisas 
Ecológicas (IPê) na área de turismo, artesanato e 
mico-leão-da-cara-preta no PNS (n) 

Analista 
ambiental e 
chefe PNS  

X X X X X  Estabelecimento de 
parceria (não formal: 
projeto em curso) 

NA NA 

Fortalecer parcerias com as instituições do Conselho 
do PNS: Prefeitura de Guaraqueçaba, Companhia 
Paranaense de Saneamento - SANEPAR, SEMA/IAP, 
EMATER e Universidades para garantia do 
abastecimento de água e sobre resíduos sólidos 
urbanos, resíduos orgânicos e saneamento na região 
do PNS (n) 

Chefe PNS e 
analista 
ambiental 

     X Estabelecimento de 
parcerias (não formais: 
projetos em curso) 

NA NA 

Fortalecer parceria com a Prefeitura de Guaraqueçaba 
na área de saúde, educação, cultura e saneamento na 
região do PNS (n) 

Chefe PNS e 
analista 
ambiental 

X X X X X X Estabelecimento de 
parceria (não formal: 
projetos em curso) 

NA NA 

Fortalecer parceria com a Secretaria de Estado da 
Cultura (SEEC) por meio de pesquisas e ordenamento 
dos atrativos pré-históricos e histórico-culturais do PNS 
(n) 

Analista 
ambiental e 
chefe PNS 

 X X X X X Estabelecimento de 
parceria (não formal: 
projetos em curso) 

NA NA 

Fortalecer parceria com EMATER e Fundação Mokiti 
Okada para fomentar o cultivo de ostra nativa no 
entorno do PNS (n) 

Chefe PNS e 
analista 
ambiental 

  X X X X Estabelecimento de 
parceria (não formais: 
projeto em curso) 

NA NA 
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7. SISTEMA DE MEDIÇÃO 

O Sistema de Medição apresenta os indicadores gerais e as metas principais, que estão 
associadas mais diretamente aos Objetivos Estratégicos, dentro de suas perspectivas. 
Excepcionalmente algum indicador de um Objetivo Estratégico pode servir 
concomitantemente para uma atividade estratégica. 

Tabela 32: Atividades Estratégicas, com Indicadores e Metas 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

S
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES GERAIS E 
FÓRMULA 

METAS 

A
m

b
ie

n
te

 /
 S

o
c
ie

d
a

d
e
 

Proteger e reduzir o risco 
de extinção do mico-leão-
da-cara-preta, do 
papagaio-de-cara-roxa e 
da palmeira juçara no PNS 

Número de indivíduos de 
papagaio-da-cara-roxa na 
Ilha do Pinheiro 

∑ número de indivíduos do 
censo anual realizado pela 
SPVS  

2.000 indivíduos por ano 
até Ano V 

Número de dias de 
presença institucional no 
interior e/ou no entorno da 
Unidade de Conservação 

∑ número de dias de 
presença institucional no 
interior e/ou no entorno da 
Unidade de Conservação 
por mês 

20 dias por mês 

B
e

n
e

fi
c

iá
ri

o
s
 

Estimular as pesquisas 
aplicadas ao manejo do 
PNS 

% de pesquisas com 
resultados aplicáveis ao 
manejo da UC 

∑ número de pesquisas 
com resultados aplicáveis 
ao manejo da UC /  ∑ total 
de pesquisas UC x 100 

Ano I= 50% 

Ano II= 70% 

Número de pesquisas 
efetivamente realizadas. 

∑ número de pesquisas 
efetivamente realizadas no 
PNS  

Ano I= 4 pesquisas 

Ano II= 6 pesquisas 

Ano V= x 

Apoiar o desenvolvimento 
socioambiental das 
comunidades locais do 
PNS dentro da 
governabilidade do ICMBio 

Percentual de reuniões do 
conselho previstas no 
regimento interno que 
foram realizadas por ano 

∑ número de reuniões 
realizadas /  ∑ número de 
reuniões previstas do 
regimento x 100 

100% de reuniões 
realizadas 
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Número de eventos de 
educação e sensibilização 
ambiental por ano 

∑ número de eventos de 
educação e sensibilização 
ambiental 

2 eventos  de EA  por ano 

Número de Estudos 
realizados para subsidiar 
TC com população 
tradicional  

∑ número Estudos 
realizados para subsidiar 
TC por ano 

Ano II= Estudo sobre a 
Cataia (1) 

Ano III= Estudos sobre a 
Caxeta e o Caranguejo (3) 

Número de participações 
da equipe do PNS em 
reuniões de Associações 
Comunitárias anualmente 

∑ número de participações 
da equipe do PNS em 
reuniões de Associações 
Comunitárias 

10 participações em 
reuniões de Associações 
Comunitárias anualmente 

Fortalecer parcerias 
direcionadas à proteção 
das espécies alvo do PNS 
(mico-leão-da-cara-preta, 
papagaio-da-cara-roxa e 
palmeira juçara), à 
pesquisa e à visitação  

Número de parcerias 
institucionais formalizadas  

∑ número de parcerias 
institucionais formalizadas 

Ano II= 2 parcerias 
formalizadas 

Número de parcerias 
estabelecidas (não 
formais: Projeto em curso) 

∑ número de parcerias 
estabelecidas (não 
formais: Projeto em curso) 

Ano I= 4 parcerias não 
formais 

Ano II= 6 parcerias não 
formais 

In
te

rn
o

s
 

Organizar a visitação do 
PNS, considerando 
aspectos do TBC 

Número de visitantes 
registrados nas unidades 
de conservação 

∑ número de visitantes 
registrados na UC 
(estimativa ocupação 
semanal das pousadas e 
camping) 

 Ano III= Aumentar 10% 

Número de atividades de 
uso público disponíveis no 
PNS que consideram 
aspectos do TBC 

∑ número de atividades de 
uso público disponíveis no 
PNS que consideram 
aspectos do TBC 

Ano I= 4 atividades  

Ano III em diante= 8 
atividades 

Número de famílias de 
comunitários atuando com 
uso público 

∑ número de famílias de 
comunitários atuando com 

Meta a ser definida 
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uso público 

Promover a Consolidação 
Territorial do PNS 

Nº de Processos de 
Regularização Instruídos 
para Reintegração de 
Posse/ Pagamento/ 
Doação/ (veranistas no 
interior do PNS) 

∑ número de processos 
instruídos 

Ano II= 9 processos 
instruídos (veranistas) 

% de terras públicas 
concedidas pela SPU, 
INCRA e ITCG ao ICMBio  

∑ áreas de terras públicas 
concedidas pela SPU, 
INCRA e ITCG ao ICMBio /  
∑ áreas de terras do PNS 
x 100 

Ano I= aproximadamente 
30% (Ilha das Peças) 

Consolidar infraestrutura 
mínima no PNS para 
proteção, pesquisa e 
visitação 

% de execução da 
infraestrutura mínima para 
o PNS 

∑ infraestrutura implantada 
/ total de infraestrutura 
proposta x 100 

Meta a ser definida 

A
p

re
n

d
iz

a
d

o
 

Consolidar a gestão 
orientada para resultados 
do PNS 

Pontuação na 
Autoavaliação da gestão 
conforme modelo do  
ICMBio, ou seja, 
Instrumento de Avaliação 
da Gestão do ICMBio 
(IAGE) ou similar 

Meta a ser definida após a 
1ª avaliação do IAGE 

Número de Planos de 
Melhoria de Gestão 
elaborados  

NA 

1 Plano de Melhoria de 
Gestão elaborado 
anualmente   

Capacitar a equipe do PNS 
continuadamente em 
geoprocessamento, 
pesquisa, gestão da 
excelência e visitação 

Número de capacitações 
dos servidores 

∑ número de participações 
em eventos de 
capacitação por ano / 
número de servidores 

2 eventos/servidor/ ano 

Número de capacitações 
dos terceirizados 

∑ número de participações 
em eventos de 
capacitação por ano / 
número de terceirizados 

1 evento/ terceirizado/ ano 
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R
e

c
u

rs
o

s
 

Otimizar e ampliar o 
efetivo de pessoal e 
contratos do PNS 

Número de serviços 
básicos com grau de 
atendimento satisfatório  

∑ número anual de 
serviços básicos com grau 
de atendimento satisfatório 

 

Ano I= 10 

Ano II= 11  

Ano IV= 12  

Médio prazo= 14 
atendimentos satisfatórios 
de serviços 

Apoiar a execução, 
acompanhar e articular 
junto à sede do ICMBio 
recursos de compensação 
ambiental para o PNS 

% de execução de 
recursos de 
Implementação liberados 

∑ recursos executados / 
total de recursos de 
implementação x 100 

Ano II= 50%  

Ano IV= 70% 

(atividades executadas e 
saldo redirecionado se 
houver) 

% de execução recursos 
de Consolidação Territorial  
liberados 

∑ recursos executados / 
total de recursos de 
Consolidação Territorial x 
100 

Ano II= iniciado  

(atividades executadas e 
saldo redirecionado se 
houver) 



 

225 
 

8. PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS (EXECUÇÃO) 

Um fator indicado por Amar-Touati (2006), ao abordar a racionalização simultânea da ação e 
dos aprendizados principalmente para atividades complexas, foi o reforço da fase de 
acompanhamento da execução. Essa questão, normalmente minimizada, exige dos 
interlocutores internos e externos uma real capacidade de interpretar o funcionamento 
organizacional. Os gestores de UC, normalmente expostos a um ambiente de incertezas, não 
devem se sentir frustrados frente aos desafios e aos fracassos da execução, inerentes a 
qualquer iniciativa, mas ao contrário, estimulados. 

Essa etapa de execução apresenta-se em tópicos por meio de Projetos, Planos e Programas 
que fazem parte do Planejamento do Plano de Manejo do PNS, mas que não são detalhados 
em tarefas para possibilitar sua flexibilização em função de mudanças de cenário.  Esses 
tópicos não seguem uma ordem de priorização.   

8.1 Planejamentos Anuais 

Cada atividade estratégica foi desdobrada em tarefas, que se distribuem nos planejamentos 
anuais de curto e médio prazo num documento em separado, que nada mais é que um 
conjunto de Tarefas e que representa uma sugestão de operacionalização. Ressalta-se que 
não faz parte do corpo do Plano de Manejo do PNS, porém, é importante para que se 
localizem as contribuições das Oficinas Participativas num enfoque mais pragmático. 

8.2 Programa de Monitoramento da Biodiversidade da Mata Atlântica 

O PNS participa desse programa de nível nacional (DIBIO/ICMBio) e possui uma trilha 
implantada na Ilha das Peças com monitoramento iniciado em 2014. 

8.3 Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP/BS) 

Trata-se de um projeto de longo prazo em decorrência da exploração das reservas do pré-sal 
na bacia de Santos. No PNS é viabilizado por meio da parceria com o CEM/UFPR. 

8.4 Plano de Uso Público e Turismo do PNS 

Encontra-se concluído e compreende tanto o diagnóstico da visitação, quanto propostas de 
atividades para o Parque Nacional do Superagui. 

8.5 Projetos de Interpretação Ambiental e de Sinalização 

Existe um projeto para a Trilha da Praia Deserta concluído e outros podem ser elaborados de 
acordo com a demanda, com a disponibilização de recursos e com a organização dos 
empreendedores do setor e comunitários. Engloba ainda a exposição do Centro de Visitantes 
junto à sede do PNS. 

8.6 Plano de Comunicação  

Com foco em todos os beneficiários é previsto apenas para o médio prazo no PNS. 

8.7 Plano Específico de Educação para a Gestão Ambiental 

Com foco nos comunitários é previsto apenas para o médio prazo no PNS. 

8.8 Programa de Voluntariado 

No PNS encontra-se implantado e segue as diretrizes institucionais do ICMBio/MMA. 

8.9 Plano de Ação Nacional para os Papagaios 

O PNS possui diversas ações em função da ocorrência do papagaio-da-cara-roxa. 
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8.10 Plano de Ação Nacional dos Mamíferos da Mata Atlântica Central e dos Primatas 
da Mata Atlântica e da Preguiça de Coleira  

O PNS possui diversas ações, principalmente em função da ocorrência do mico-leão-da-cara-
preta. 

8.11 Planos de Ação Nacionais para os Lepidópteros; Toninha; Grandes Cetáceos e 
Penípedes; Pequenos Cetáceos; Tartarugas Marinhas; Manguezais e Projeto dos 
Pinguins de Magalhães 

O PNS possui papel indireto nesses planos, mas necessita acompanha-los periodicamente.  

8.12 Plano de Proteção 

O Plano de Proteção do PNS encontra-se em fase final de consolidação. 

8.13 Plano de Sinalização 

A sinalização implantada anteriormente no PNS deteriorou-se pelas intempéries. O PNS 
possui um novo Plano de Sinalização elaborado e aprovado junto à Coordenação Geral de 
Consolidação Territorial. 

8.14 Planos de Melhoria Contínua da Gestão 

Elaborados anualmente, objetivam apoiar o acompanhamento da implantação do Plano de 
Manejo.
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9. MONITORIA E AVALIAÇÃO  

Inicialmente foi implantado um modelo de acompanhamento dos resultados do PNS baseado 
no Painel Gestão à Vista (Figura 65), a ser complementado. Serão monitorados tantos os 
indicadores e metas propostos pelo Plano de Manejo, quanto os institucionais, propostos pela 
sede do ICMBio para o PNS. Como exemplo, de indicador institucional, apresenta-se o gráfico: 
número de visitantes registrados nas unidades de conservação/2012 (Figura 66). 

 

Figura 65: Imagem do primeiro Painel Gestão à Vista implantado no PNS 

 

Figura 66: Nº de visitantes registrados no PNS em 2012 – gráfico do Painel Gestão à Vista. 

De acordo com o Roteiro Metodológico (2011), o sucesso do sistema de monitoria, avaliação 
e correção dos desvios e, consequentemente, a eficiência da gestão dependem, 
essencialmente, da adequada documentação e sistematização da implementação das 
atividades do Plano e da rapidez nos seus ajustes. Assim, para a realização das atividades 
de monitoria e avaliação da implementação do Plano de Manejo, além do estabelecimento 
prévio dos indicadores a serem monitorados, foi definido o modelo de funcionamento da 
monitoria a ser executado pela equipe do PNS, sob coordenação dos técnicos responsáveis 
pela execução dos Programas de Manejo e do chefe da Unidade de Conservação, e 
acompanhado por membros do CONPARNA designados para tal função. O modelo de 
funcionamento da monitoria proposto foi baseado em três níveis de avaliações: 
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9.1 Avaliações Trimestrais 

As avaliações trimestrais apresentam o recorte operacional, aferem o desempenho no curto 
prazo e tratam dos problemas emergenciais. Avaliam-se o grau de execução das tarefas 
explicitadas a partir das atividades estratégicas no planejamento anual do ano corrente (ou 
Plano de Tarefas), bem como dos demais Planos, Projetos e Programas. A participação dos 
representantes definidos pelo CONPARNA pode ser semestral para coincidir com a 
frequência das reuniões do Conselho. 

Cada atividade/tarefa do planejamento anual pode ser monitorada através de um Relatório de 
Três Gerações, onde se discutem os Resultados Alcançados (1), os Pontos Problemáticos (2) 
e as Ações Corretivas (3). Além disso, por meio da sinalização de cores, verifica-se a 
execução ou status da tarefa enquanto realizada, não realizada ou parcialmente realizada. 
Nesse aspecto, novas atividades estratégicas ou tarefas podem ser propostas desde que 
sejam compatíveis ao Objetivo Estratégico em questão e ao zoneamento. 

 

9.2 Avaliações Anuais 

As avaliações anuais de efetividade do Plano de Manejo estão relacionadas ao Sistema de 
Medição que apresenta os indicadores gerais e as metas principais, associadas mais 
diretamente ao alcance dos Objetivos Estratégicos. Podem estar integradas ao momento da 
elaboração anual do Plano de Melhoria Contínua, que deve ser pragmático e objetivo.  

Nesse momento, é fundamental refletir se o planejamento está se mostrando eficaz, ou seja, 
ao realizar as atividades planejadas se alcançou as metas previstas para os Objetivos 
Estratégicos.   

Seguindo as orientações do Roteiro Metodológico (2011), caso as monitorias e avaliações 
trimestrais (baseadas na avaliação do grau de realização das atividades) ou anuais da 
efetividade do Plano (baseadas na avaliação do grau de alcance das metas definidas para os 
Objetivos Estratégicos dos Programas de Manejo) apontem para a necessidade de 
readequação das atividades (estratégicas) ou cronograma de execução dos Programas de 
Manejo, as alterações poderão ser feitas pela equipe da Unidade, com conhecimento e 
validação apenas da COMAN, devidamente justificadas e incorporadas numa nova matriz de 
Programas atualizada. O modelo da excelência proposto utiliza o ciclo de gestão PDCA como 
orientador da execução do trabalho gerencial: Planejar, Desenvolver (Executar), Checar e 
Agir Corretivamente. 

Para cada indicador proposto para o Sistema de Medição, são necessárias inúmeras 
reflexões, como as que seguem: 

▪ Relevância: Este indicador é relevante? Por quê? Está associado ao resultado de qual 
objetivo? Ou processo? Evidencia o alcance do objetivo? 

▪ Desempenho do indicador: Os resultados apresentam melhora, piora ou estabilidade? 
Em relação à meta? Em relação ao referencial comparativo (se houver)? Em relação 
aos períodos anteriores? 

▪ Tendência dos resultados: Os resultados sugerem para o futuro, considerando os 
últimos períodos anteriores (mínimo 3) melhora, piora ou estabilidade? 

▪ Conclusão das três análises anteriores: Identificar causas e fatores que provocaram 
estes resultados. Analisar também informações e dados qualitativos.  

▪ Visão Sistêmica: Após analisar os vários indicadores isoladamente, com base na 
relevância, desempenho e tendência, buscar analisar possíveis relações de causa e 
efeito entre os indicadores dos diferentes objetivos estratégicos. 

Na avaliação anual é importante ter sensibilidade para excepcionalmente se constatar a 
necessidade de formulação de uma nova estratégia e consequentemente uma revisão 
aprofundada do plano de manejo. Nesse caso se faz cogente antecipar a avaliação de êxito 
do Plano de Manejo descrita a seguir. 
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9.3 Avaliações de Êxito do Plano de Manejo 

As Avaliações de Êxito do Plano de Manejo acontecem ao final de um ciclo de gestão previsto 
para a UC ou quando verificada a sua necessidade, em função de mudanças nos cenários 
interno e/ou externo à UC, que impliquem na demanda de alteração dos Objetivos 
Estratégicos dos seus Programas de Manejo e/ou do seu zoneamento.  

Nesse momento é necessário refletir se as metas previstas resultaram no alcance dos 
Objetivos Estratégicos propostos para os Programas, se os Objetivos Estratégicos resultaram 
no alcance da Visão de Futuro do PNS e se o zoneamento do PNS foi efetivo. O grau de 
alcance dos Objetivos Estratégicos e sua análise podem ser verificados por meio do Quadro 
20 a seguir.  

Quadro 20: Avaliação de êxito dos Programas de Manejo. 

Programa de Manejo 
Objetivos 

Estratégicos 

Grau de 
alcance: 
A/PA/NA* 

Pontos Problemáticos/ 
Justificativas / Ações 

Futuras 

Pesquisa e Monitoramento  A/PA/NA  

 A/PA/NA  

Visitação e Interpretação Ambiental  A/PA/NA  

Integração com a Região do PNS  A/PA/NA  

Incentivo a Alternativas de 
Desenvolvimento 

 A/PA/NA  

Manejo dos Recursos Naturais  A/PA/NA  

Proteção  A/PA/NA  

Consolidação Territorial  A/PA/NA  

Administração  A/PA/NA  

Infraestrutura e Equipamentos  A/PA/NA  

Cooperação Institucional  A/PA/NA  

* Grau de alcance dos objetivos propostos, com base na avaliação dos Indicadores gerais. A= Alcançado; NA = 
Não Alcançado; PA = Parcialmente Alcançado. 

A avaliação do zoneamento segue a mesma lógica da avaliação de êxito dos Programas de 
Manejo, conforme Quadro 21 apresentado a seguir.  

Quadro 21: Avaliação do Zoneamento do Plano de Manejo do PNS. 

Zona 

Grau de 
Adequação 

dos Limites : 
A/PA/NA2 

Grau de 
Adequação 
das Normas 
: A/PA/NA2 

Grau de 
Adequação do 

Enquadramento 
A/PA/NA2 

Pontos 
Problemáticos / 
Justificativas / 
Ações Futuras 

Primitiva A/PA/NA A/PA/NA A/PA/NA  

Uso Extensivo A/PA/NA A/PA/NA A/PA/NA  

Uso Especial A/PA/NA A/PA/NA A/PA/NA  

Recuperação A/PA/NA A/PA/NA A/PA/NA  

Uso Conflitante A/PA/NA A/PA/NA A/PA/NA  

Ocupação Temporária A/PA/NA A/PA/NA A/PA/NA  

2 Grau de adequação da zona em relação aos aspectos de limites, normas e enquadramento. A= Adequado; NA = 
Não Adequado; PA = Parcialmente Adequado. 
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Fatores que impliquem na necessidade de uma redelimitação, de alteração de normas ou do 
enquadramento das zonas devem ser identificados e devidamente justificados. Caso sejam 
relevantes, esclarecer a ocorrência de conflitos de uso considerando as interfaces entre  
visitação, administração, proteção e pesquisa. A avaliação do zoneamento pode ser baseada 
em informações disponíveis e, se relevante, em pesquisas específicas. 

Com base na avaliação de êxito dos Programas de Manejo e do Zoneamento, verifica-se ao 
final do ciclo de gestão do PNS, se o mesmo atingiu seus Objetivos Estratégicos e, 
consequentemente, sua Visão de Futuro. Possibilitando ainda, a análise do impacto do Plano, 
ou seja, do grau de transformação que se está alcançando com a implementação do 
documento. 

Conforme o Roteiro Metodológico (2011), caso a avaliação de êxito do Plano de Manejo (ao 
final do ciclo de gestão ou quando necessária) aponte para a necessidade de readequação 
de pontos específicos no zoneamento ou nos Objetivos Estratégicos dos Programas de 
Manejo, as alterações podem ser realizadas sem que haja necessidade de se revisar o 
documento como um todo. Neste caso, as modificações no Planejamento da UC devem ser 
apresentadas a COMAN, devidamente justificadas, validadas por meio de portaria e incluídas 
no que seria uma nova versão do Planejamento da UC (revisada e atualizada). Nesse caso, 
o Plano de Manejo pode ter validade indefinida.   Por outro lado, caso a avaliação de êxito 
indique que o Plano de Manejo como um todo precisa ser refeito, serão iniciadas as etapas 
de revisão do Plano propriamente ditas.  

Observa-se finalmente a existência de outras importantes ferramentas de avaliação, como a 
metodologia de avaliação rápida e priorização do manejo de unidades de conservação – 
Rapid Assessment and Priorization of Protected Areas Management (RAPPAM), desenvolvida 
pelo World Wildlife Fund (WWF), e aplicada ao PNS no ano de 2010. Além disso, espera-se 
que o ICMBio consolide seu Instrumento de Avaliação da Gestão (IAGE). 

No ambiente organizacional de uma UC, nesse caso PNS, onde tudo se apresenta como 
emergencial, deve-se educar continuamente toda equipe para a disciplina, uma vez que 
representa o principal alicerce para a excelência da execução. Essa segurança oportuniza o 
amadurecimento da internalização dos conceitos e do Aprender Fazendo. 
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