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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento foi elaborado pela Fundação de Pesquisas Florestais do 

Paraná (FUPEF), como parte dos produtos integrantes do Contrato celebrado entre a 

FUPEF e a Prefeitura Municipal de Antonina - PR, iniciado no dia 18 de janeiro de 2022. 

Refere-se à entrega do Relatório de Análise Integrada – Parte 1, conforme o 

cronograma do Plano de Trabalho, visando reunir e avaliar informações, seguindo as 

diretrizes propostas na Lei Federal nº 10.257/01, que institui o Estatuto da Cidade, bem 

como, na Lei nº 20/2008, que institui o Plano Diretor. 

 

Consta nesse relatório as etapas contidas na Fase 2 – Análise Temática 

Integrada – Parte 1, contendo os seguintes subitens:  

1.1 Avaliação das áreas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupações 

antrópicos; 

1.2 Levantamento do uso e ocupação do solo; 

1.3 Levantamento da capacidade de atendimento e distribuição das 

infraestruturas, equipamentos e serviços públicos. 

 

 

 

Curitiba, 17 de março de 2022 

 

 

 

_________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Ratton 

Coordenador Geral do Projeto 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sustentabilidade, sob a ótica direcionada ao meio urbano, aplica-se ao 

considerar que “a cidade pode ser entendida como um ecossistema, considerando o 

conceito em seu sentido amplo, uma unidade ambiental, dentro da qual todos os 

elementos e processos do ambiente são inter-relacionados e interdependentes, de modo 

que uma mudança em um deles resultará em alterações em outros componentes” (SILVA; 

VARGAS, 2010, p.1). Assim, a visão de sustentabilidade em um município urbano, como 

é destacado no documento Cidades Sustentáveis: subsídios a elaboração da Agenda 21 

Brasileira, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente (BEZERRA, 2000), está 

relacionada com “aperfeiçoar a regulamentação do uso e ocupação do solo urbano e 

promover o ordenamento do território, contribuindo para a melhoria das condições de vida 

da população, considerando a promoção da equidade, da eficiência e da qualidade 

ambiental”.  

No que diz respeito ao Plano Diretor de Antonina, nos termos da Lei nº 20 de 

2008, este deve ser o instrumento de gestão, contínua e básica, da política de expansão 

urbana e do desenvolvimento do município, tendo por finalidade: 

I. estabelecer as diretrizes e as metas globais e setoriais, bem como referência 

obrigatória para a ação do poder público e da sociedade civil nas questões 

de interesse local e, mais especificamente, para a formulação e a 

aprovação dos instrumentos de implementação do Plano Diretor; e 

II. promover o aperfeiçoamento da legislação de uso e da ocupação dos solos 

urbano e rural, visando ordenar a plena realização das funções sociais do 

município e garantir a qualidade de vida da população, considerando a 

promoção da equidade social, da eficiência administrativa e da qualidade 

ambiental. 

 

Além disso, o Plano Diretor do município de Antonina aplica-se em toda a sua 

extensão territorial, e definirá: 

I. a função social da propriedade; 

II. os objetivos e diretrizes gerais de desenvolvimento urbano e rural do Município; 

III. as políticas públicas de desenvolvimento urbano rural; 

IV. as políticas, programas, leis e ações estratégicas; 
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V. o processo de planejamento, acompanhamento e revisão do Plano Diretor; 

VI. o disciplinamento do parcelamento e implantação de loteamentos, assim como do 

uso e da ocupação do solo urbano; 

VII. a delimitação do perímetro urbano; 

VIII. a definição do zoneamento urbanístico; 

IX. a estruturação de instrumentos de planejamento; 

X. o estabelecimento de fundos de investimentos dos recursos do potencial 

construtivo; 

XI. a proposição de diretrizes de drenagem e coleta e destinação final de resíduos 

sólidos; 

XII. a estruturação do plano plurianual e diretrizes orçamentárias; 

XIII. a indicação de políticas, programas e projetos setoriais ou de bairros; 

XIV. a formulação do código de edificações e posturas; 

XV. a formulação do código de meio ambiente; 

XVI.  o estabelecimento de programas de desenvolvimento econômico e social. 

XVII.  a proposição de gestão democrática da cidade. 

 

Diante desse contexto, o Plano Diretor do município de Antonina-PR tem como 

objetivo o levantamento e a análise de dados, buscando conhecer em profundidade os 

principais aspectos relacionados ao município, de forma a melhorar a qualidade de vida 

dos cidadãos, reduzir as desigualdades sociais, promover a gestão democrática e a 

preservação e recuperação do ambiente natural e construído. 

Portanto, este Relatório de Análise Temática Integrada – Parte 1 tem como 

objetivo apresentar as características gerais do município, a fim de compreender os 

diversos aspectos que compõem a realidade municipal, tanto no meio urbano quanto no 

meio rural.  
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2 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

A Revisão do Plano Diretor de Antonina será desenvolvida por um corpo técnico 

multidisciplinar, experiente em estudos de planejamento urbano, envolvendo profissionais 

de diversas áreas do conhecimento e abrangendo as variadas disciplinas envolvidas na 

completude das análises previstas. Os profissionais integrantes da equipe técnica estão 

nominados, com suas respectivas formações e registros profissionais, conforme 

apresentado no QUADRO 2.1.  

 

QUADRO 2.1 – EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR 

Nome Formação Profissional Atividades/ Função no Projeto 

EDUARDO RATTON 
CREA-PR: 7657-D  

Engenharia Civil 
M. Sc. Geotecnia 
Dr. Geotecnia 

Coordenação Geral 

FLÁVIA ALINE WAYDZIK 
CREA-PR:141030-D 

Engenharia Civil 
Esp. em Eng. Logística e de 
Operações 
M.Sc. Eng. de Produção 

Coordenação Executiva 

ALESSANDRA COSTA GOSCH 
CREA-PR: 164597-D 

Técnica em Construção Civil 
Engenharia Civil 
Esp. Análise Ambiental 
Mestrando em Meio Ambiente 
Urbano e Industrial 

Avaliação da expansão urbana  

AMANDA CHRISTINE GALLUCCI 
SILVA 
CREA-PR:109275-D 

Engenharia Civil 
M. Sc. Geotecnia 

Análise de Uso e Ocupação do 
Solo 

ANA GABRIELA TEXEIRA 
CAU-PR: A182428-7 

Arquitetura e Urbanismo 
Mestranda em Planejamento 
Urbano 

Planejamento Urbano 

CAMILA DUTRA DA 
PORCIUNCULA 
CAU-RS: A151246-3 

Arquitetura e Urbanismo 
Mestrando em Planejamento 
Urbano 

Planejamento Urbano 

CAROLINA CARONE MARTINS 
Direito 
Pós-graduanda em Direito 
Constitucional   

Legislações e procedimentos 
administrativos 

CRISTHYANO CAVALI DA LUZ  
CREA-PR: 109275-D 

Engenharia Civil 
M. Sc. Geociências 
Doutorando em Geotecnia 

Plano de Ação e Investimentos 

DYEISON CESAR MLENEK 
CREA-PR: 162790-D 

Eng. Cartográfica e 
Agrimensura 
Eng. Segurança do Trabalho 
M. Sc. Eng. Florestal 

Cartografia Geral 
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Nome Formação Profissional Atividades/ Função no Projeto 

HERMES EDUARDO NICHELE 
CAU-PR: A193914-9  

Arquitetura e Urbanismo 
Mestrando em Planejamento 
Urbano 

Planejamento e Gestão Urbana do 
Município 

LARISSA MILENA PINTO PARRA 
CREA-PR: 197078-D 

Eng. Cartográfica e de 
Agrimensura 
Esp. em Gestão Ambiental 
Mestranda em Desastres 
Naturais  

Cadastro dos elementos viários e 
Cartografia geral 

LUCAS MONTEIRO DILDEY 
Oab: 86707-PR 
CREA-PR: 170418-D 

Direito 
Engenharia Civil 
Esp. Direito Ambiental 
Mestrando em Engenharia de 
Recursos Hídricos e Ambientais 

Legislações e procedimentos 
administrativos 

MARIA PAULA BECK 
CAU-PR: 279979-0 

Arquitetura e Urbanismo 
Mestrando em Planejamento 
Urbano 

Planejamento Urbano 

MAURO LACERDA SANTOS F 
CREA-PR: 8043-D 

Engenharia Civil 
M. Sc. Eng. Estruturas 
Dr. Eng. Estruturas 

Cidades Sustentáveis  

PHILIPE RATTON 
CREA-PR: 108813-D 

Engenharia Civil 
M. Sc.; Dr. Engenharia de 
Recursos Hídricos e Ambiental 

Avaliação das condições gerais  

ROBERTO GREGÓRIO SILVA JR. 
CREA-PR: 9320-D 

Engenharia Mecânica 
M. Sc. Administração 
Dr. Administração 

Mobilidade Urbana 

SANDRA MARTINS RAMOS 
CRBIO: 66.547/07 

Ciências Biológicas 
Mestre em Ecologia 
Dra. em Geologia 

Conservação Ambiental 
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3 ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA 

 

A análise temática integrada é constituída pelas análises temáticas do município, 

tanto na escala regional, quanto na escala municipal, considerando as informações 

disponíveis e necessárias em relação aos diversos aspectos que compõem a realidade 

municipal, nos ambientes urbano e rural. 

O principal objetivo dessa primeira parte da análise temática integrada é o de 

fazer uma leitura das condições atuais do município para, posteriormente, se definirem as 

diretrizes estratégicas para embasar as decisões futuras para o desenvolvimento 

municipal. 

As atividades desenvolvidas para a elaboração da Análise Temática Integrada 

foram definidas no Plano de Trabalho, e incluem: 

a) A identificação e avaliação das áreas aptas, aptas com restrição e inaptas 

ao uso e ocupações antrópicos; 

b) O levantamento do uso e ocupação atual do solo; 

c)   O levantamento e a análise das redes de infraestrutura urbanas: 

capacidade de suporte e de atendimento e distribuição das redes de 

infraestrutura, equipamentos e serviços públicos. 

 

 

3.1 AVALIAÇÃO DAS ÁREAS APTAS, APTAS COM RESTRIÇÃO E INAPTAS AO 

USO E OCUPAÇÕES ANTRÓPICOS  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar as características gerais do município em 

relação à sua realidade físico-geográfica, a fim de avaliar o território quanto à 

possibilidade de uso e ocupação do espaço. 

Para a realização dos estudos, foram utilizadas bibliografias recentes, relativas 

aos assuntos pertinentes, além de informações secundárias publicadas por órgão oficiais, 

como: IBGE, IAT, EMBRAPA, DNPM, MMA, MINEROPAR IAG, entre outros.  
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3.1.1 Condicionantes Físico-Geográficos 

 

3.1.1.1 Geomorfologia 

 

A geomorfologia é base para a compreensão das estruturas espaciais, tanto em 

relação à natureza física quanto na socioeconômica. O mapeamento geomorfológico 

precede o planejamento e ocupação, prevendo e evitando possíveis problemas. A 

caracterização das feições está relacionada com a questão geradora e causal dos fatos 

geomorfológicos derivados dos grandes aspectos geotectônicos, dos grandes arranjos 

estruturais e da predominância de uma litologia bem definida. Tais fatores associados 

geram arranjos regionais de relevos que guardam relações causais entre si (GUERRA; 

CUNHA, 2013). 

O município de Antonina está localizado no sudeste paranaense, na bacia do rio 

Pequeno, e possui grande heterogeneidade geomorfológica, apresentando seis níveis 

taxonômicos (IBGE, 2021), conforme apresentado no QUADRO 3.1 e na FIGURA 3.1. A 

heterogeneidade geomorfológica da bacia do rio Pequeno foi condicionada pela dinâmica 

existente entre o relevo e os demais componentes do meio físico da Serra do Mar 

paranaense. A intensa dissecação promovida pelos cursos fluviais, à influência dos 

lineamentos geológicos ou a deposição de sedimentos nos locais de altitude e declividade 

baixas, condiciona a formação de diferentes unidades geomorfológicas (SILVA, 2013). 



                                                                                                        

 

FIGURA 3.1 – GEOMORFOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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QUADRO 3.1 – FORMAÇÕES GEOMÓRFICAS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA 

Código Tipo de Formação Área (km²) % 

1.1.1 Morros isolados costeiros 39,65 5% 

1.1.2 Rampas de pré-serra e serras isoladas 167,10 20% 

1.1.3 Serra do Mar Paranaense 260,29 31% 

1.1.4 Blocos soerguidos da Serra do Mar 70,82 8% 

1.2.2 
Planalto do Complexo Gnáissico-
Migmatítico 

65,62 8% 

3.5.1 
Planície Litorânea e Planícies 
Fluviomarinhas 

225,27 27% 

- Corpos d´água 10,99 1% 

Fonte: IBGE (2021). 

 

A sub-unidade morfoescultural denominada Morros Isolados Costeiros, segundo 

os dados da Mineropar (2006), apresenta dissecação muito alta, sendo que a classe de 

declividade predominante está entre 30-47%. Em relação ao relevo, apresenta um 

gradiente de 900 metros com altitudes variando entre 20 e 920 m. s. n. m. As formas 

predominantes são topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e vales em “V” 

fechado. A direção geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas do Complexo 

Gnáissico Migmatítico. 

O compartimento denominado de Serra do Mar Paranaense (FIGURA 3.1), 

apresenta dissecação alta e ocupa a maior área da área geográfica municipal. A classe 

de declividade predominante está entre 12-30% e apresenta um gradiente de 1.320 

metros com altitudes variando entre 20 a 1340 m. s. n. m. As formas predominantes são 

topos alongados e em cristas com vertentes retilíneas e vales em “V” encaixado. A 

direção geral da morfologia varia entre NE-SW, N-S e NW-SE, modelada em litologias da 

Suíte Álcali-Granitos e do Complexo Gnáissico Migmatítico (MINEROPAR, 2006; 

SANTOS et. al., 2006). 

As Rampas de Pré-Serra e Serras isoladas são situadas entre a Serra do Mar e a 

Planície Litorânea e apresentam alta dissecação. A classe de declividade predominante 

está entre 6-30%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 400 metros com 

variações entre 200 (mínima) e 600 (máxima) m. s. n. m. As formas predominam topos 

alongados em crista e rampas dissecadas com vertentes retilíneas e vales em “V”, 

modeladas em rochas da Suíte Álcali-Granitos e do Complexo Gnáissico Migmatítico 

(MINEROPAR, 2006). 

De acordo com a Mineropar (2006), os Blocos Soerguidos da Serra do Mar 

(FIGURA) possuem uma dissecação muito alta, com classe de declividade predominante 
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está entre 30% e 47%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 1.360 metros 

com altitudes variando entre a mínima de 320 e a máxima de 1.360 m. s. n. m. As formas 

predominantes são de topos alongados e em cristas, vertentes retilinizadas e vales em “V” 

fechado. A direção geral da morfologia varia entre NNE-SSW, N-S e NW-SE, modelada 

em litologias da Suíte Álcali-Granitos. 

 

FIGURA 3.2 – SERRA DO MAR PARANAENSE 
FIGURA 3.3 – BLOCOS SOERGUIDOS DO 

PRIMEIRO PLANALTO 

  

Fonte: MINEROPAR (2006). Fonte: MINEROPAR (2006). 

 

A unidade morfoescultural do Planalto do Complexo Gnáissico Migmatítico, situa-

se no Primeiro Planalto Paranaense e apresenta dissecação alta, com classes de 

declividade predominantes menores que 6%, mas também variando de 12% a 30%. Em 

relação ao relevo apresenta um gradiente de 740 metros com altitudes variando entre 300 

(mínima) e 1.040 (máxima) m. s. n. m. As formas predominantes são topos alongados e 

arredondados, vertentes convexas e vales em “V” aberto, caracterizando um padrão de 

relevo em “meias-laranjas”, sem uma orientação preferencial, modeladas em rochas do 

Complexo Gnáissico Migmatítico (MINEROPAR, 2006; SILVA, 2013). 

Por último, a Planície Litorânea e as Planícies Fluviomarinhas, apresentam 

dissecação baixa e classe de declividade menor que 6%. A unidade apresenta um 

gradiente de 200 metros com altitudes variando entre 0 (mínima) e 200 (máxima) m. s. n. 

m. (metros sobre o nível do mar). Caracterizam-se por planícies de restinga e 

fluviomarinhas, terraços arenosos, dunas e praias, modeladas em sedimentos marinhos e 

fluviomarinhos (MINEROPAR, 2006). 
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3.1.1.2 Geologia 

 

A geologia é uma ciência interdisciplinar que lida com a composição da Terra, 

estrutura, propriedades físicas, ambientes e exploração de recursos naturais. Para melhor 

entendimento da característica geológica do município de Antonina, foi analisada a 

compartimentação geotectônica no contexto do Estado do Paraná e da bacia do rio 

Pequeno. 

As rochas encontradas na região do Estado do Paraná começaram a ser 

formadas há 2,8 bilhões de anos, passando por inúmeras transformações ao longo das 

Eras Geológicas, transformações estas que seguem acontecendo até o momento 

presente. De forma geral, o Estado está dividido em dois compartimentos geológicos: 

Bacia Sedimentar e Escudo. O escudo paranaense tem formação datada de 570 milhões 

de anos, ou seja, nele encontram-se as porções mais antigas e elevadas do Estado. Por 

sua vez, a Bacia Sedimentar é mais recente, e possui cerca de 400 milhões de anos. O 

Escudo está localizado no leste do Estado, entre o primeiro planalto e a costa marítima, 

onde se encontram a Serra do Mar e o município de Antonina. Este escudo é formado por 

rochas ígneas e metamórficas, da Plataforma Sul-Americana, sendo recoberto a oeste 

pelas rochas da Bacia do Paraná. Por sua vez, na Bacia Sedimentar situam-se as 

formações sedimentares, localizadas a oeste do Estado, mais precisamente no Segundo 

e Terceiro Planalto. (IAT, 2001, p.13). As unidades geológicas do Escudo Paranaense 

podem ser vistas a seguir, na FIGURA 3.4. 
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FIGURA 3.4 – PRINCIPAIS UNIDADES GEOLÓGICAS DO ESCUDO DO PARANÁ 

 

Fonte: IAT (2001). 

 

A Serra do Mar paranaense, no contexto geológico, está inserida no denominado 

Cinturão Orogênico do Atlântico, o qual a evolução está associada a diversos eventos 

tectônicos e magmáticos de sucessivas aberturas oceânicas. Portanto, esses 

dobramentos se originaram a partir de diversos processos tectônicos complexos, com 

formação e colisão de continentes, falhamentos e extenso magmatismo granítico no final 

do Proterozóico, formando bacias preenchidas por rochas vulcânicas e sedimentares. A 

porção paranaense do escudo, que aflora próximo ao litoral e no Primeiro Planalto, é 

constituída por rochas ígneas e metamórficas com idade entre 2,6 bilhões de anos 

(Arqueano) e 450 milhões de anos (Proterozóico Inferior). As rochas mais antigas ocorrem 

na porção sudeste das áreas costeiras, e refere-se à granulitos com alto grau de 

metamorfismo (MINEROPAR, 2001). 
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Na região de Antonina são encontradas 10 (dez) unidades geológicas, 

correspondentes a distintos períodos geológicos. Estas diferentes unidades geológicas, 

períodos e as áreas correspondentes a cada uma estão descritas no QUADRO 3.2: 

 

QUADRO 3.2 – PERÍODO DE FORMAÇÃO DAS DIFERENTES UNIDADES GEOLÓGICAS PRESENTES 
EM ANTONINA E ÁREA CORRESPONDENTES 

Unidade Geológica Código Unidades Litoestratigráficas 
Área 
(km²) 

Porcentagem 

PERÍODO ARQUEANO - PROTEROZÓICO 

Complexo Granítico APIg7 Faxinal 1,68 0,20% 

Complexo Cachoeira 

APIcca 
Anfibolitos, metabasitos e metaultrabasitos, 
hornblenda ganisses indiferenciados. 

2,26 0,28% 

APIcgm 
Sericita- biotita- clorita- quartzo xistos, 
quartzo xistos e quarzitos, parcialmente 
migmatizados. 

0,88 0,11% 

APIcmq Magnetita quartzitos 0,67 0,08% 

APIcq 

Muscovita-biotita quartizitos, fuchsita 
quartizitos, quartzo xistos, metarenitos e 
metarcósios, com intercalções de magnetita-
micas-quartzo xistos, micas-quartzo xistos e 
metacherts. 

7,47 0,91% 

APIcxm 
Xistos magnesianos, anfibolitos, 
metabasitos, metaultrabasitos, gnaisses e 
ectnitos parcialmente migmatizados. 

51,19 6,24% 

Complexo Gnáissico 

APImga 

Gnaisses ocelares, interdigitados com 
migmatitos estromaticos, com ocorrência de 
gnaisses fitados e leucocráticos e xistos 
feldspáticos. 

26,46 3,23% 

APImge 
Migmatitos estromáticos com paleosoma de 
biotita-hornblenda gnaisse, mica-quartzo 
xisto, ultrabasito, metabasito e anfibolito. 

154,11 18,78% 

APImgi 

Migmatitos indiferenciados, com anfibolitos e 
veios quartzo-feldspáticos associados a 
migmatitos "dent de cheval" , localmente 
pegmatitos e aplo-granitos. 

0,13 0,02% 

APImgm 

Migmatitos oftálmicos, com paleosoma de 
biotita gnaisse, biotita-hornblenda gnaisse e 
hornblenda gnaisse, localmente com 
quartizitos. 

33,81 4,12% 

APImgr 
Granitos gnáissicos e anatexitos, incluindo 
biotita-anfibólio tolanitos e biotita anfibolio 
granodioritos. 

73,79 8,99% 

APIsgf 
Suíte granítica foliada, granitos 
metassomáticos ou de anatexia, 
indiferenciados. 

38,50 4,69% 

Complexo 
Metamórfico 

APIrmx 
Biotita-muscovita xistas e clorita-biotita-
muscovita xistos, com ocorrências locais de 
quartzo xistos e quartzitos. 

2,55 0,31% 

Complexo Serra APIsn 

Enderbitos, Opdalitos, granulitos gnáissicos, 
charnockitos, granada- piroxênio- biotita 
gnaisses, biotita gnaisses, kinzigitos, dioritos, 
tonalitos e granodioritos gnáissicos 
indiferenciados, retrometamorfizados e 
localmente migmatitizados. 

12,40 1,51% 
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PERÍODO ORDOVICIANO 

Formação   Egm 
Granófiros, granitos pórfiros, quartzo pórfiros, 
e microgranitos. 

0,15 0,02% 

PERÍODO PROTEROZÓICO SUPERIOR- CAMBRIANO 

Suite Álcali-Granitos 
PEg2 Granito Graciosa 124,44 15,17% 

PEg4 Granito Rio do Salto 19,45 2,37% 

PERÍODO QUATERNÁRIO 

Sedimentos 

QAp Areias de praias atuais. 0,03 0,00% 

QAr Areias marinhas atuais (fundos rasos). 0,02 0,00% 

Qha 

Sedimentos de deposição fluvial (aluviões), 
com areias, siltes, argilas e cascalhos, 
depositados em canais, barras e planícies de 
inundação. 

83,73 10,20% 

QHa1 Aluviões antigos. 7,96 0,97% 

QHa2 Aluviões recentes. 3,12 0,38% 

Qhc 
Argila, silte e areia, seixos e blocos. 
Depósitos de colúvio e talus. 

95,12 11,59% 

QHmg 
Sedimentos flúvio marinhos, associados à 
manguezais. 

39,18 4,78% 

QHmo 
Sedimentos argilo-síltico-arenosos , 
paleoestuarinos. 

31,31 3,82% 

Qm 
Sedimentos marinhos de planície costeira 
indifereciados, com cordões litorâneos. 

0,59 0,07% 

Qt 
Depósitos de talus, blocos em matriz 
argilosa. 

9,40 1,15% 

PERÍODO TERCIÁRIO 

Formação Alexandra  Ta Conglomerados, arcósios, areias e argilitos. 1,79 0,22% 

Grupo São Bento JKdb 
Diques básicos em geral, incluindo basaltos, 
diabasios, gabros e dioritos pórfiros, 
associadas a Formação Serra Geral. 

1,28 0,16% 

    Total 820,51 100,00% 

Fonte: MINEROPAR (2006). 

 

As unidades formadas entre o Arqueano e Paleoproterozoico, datadas entre 2.600 

e 450 M.a., correspondem a 49,47% do município; do Proterozóico Superior – Cambriano, 

datadas entre 542 e 488 M.a., correspondes a 17,54%; e do Quaternário, formadas entre 

11 M.a. e presente, correspondentes a 32,96%; da área do município. Portanto, a maior 

parcela do município está posicionada em áreas de rochas mais antigas. 

A partir da FIGURA 3.5 é possível identificar a distribuição das diferentes 

unidades geológicas. Fica evidente o predomínio das unidades de Granito Graciosa no 

oeste do município, dos diferentes tipos de migmatitos na porção centro-norte e dos 

diferentes tipos de sedimentos ao longo das bordas da baía (PARANACIDADE, 2006). 
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FIGURA 3.5 – GEOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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PERÍODO ARQUEANO – PROTEROZÓICO 

 

Complexo Gnáissico-Migmatítico 

Constituem aproximadamente 40% da formação geológica de Antonina. O 

Complexo é formado por grupo de migmatitos estromatíticos, augengnaisses, gnaisses 

graníticos e fitados, rochas meta-ultrabásicas, metabasitos, anfibolitos e quartzitos. São 

frequentes as intercalações de corpos anfibolíticos, por vezes granatíferos, bem como de 

xistos magnesianos, desde lentes centimétricas até corpos métricos.  

 

Complexo Granítico-Gnáissico 

Monzogranitos e granodioritos gnáissicos, porfiróides, equigranulares. As rochas 

do Complexo Granito-Gnáissico possuem uma foliação principal de caráter planar, plano 

axial de dobras recumbentes e nappes anticlinais, desenvolvida sob condições de médio 

grau metamórfico. Transpõe uma foliação anterior, responsável pelo bandamento 

gnáissico, reconhecida de forma reliquiar em charneiras das dobras que têm como plano-

axial a foliação subsequente 

 

Complexo Cachoeira 

Complexo constituído por rochas gnáissicas, foliadas a bandadas, de cor clara e 

de textura fina a média, que ocorrem na região de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba 

(Cacatu e Serra Negra). Encontram-se associadas, na forma de enclaves, rochas básicas 

eultrabásicas: piroxenitos, meta-gabronoritos, anfibolitos e xistos magnesianos. 

Encontram-se também charnoquitos, enderbitos, granulitos e gnaisses cataclásticos e 

milonitos, e em menor proporção quartzitos, magnetita-quartzitos, formações ferríferas e 

gnaisses kinzigíticos.   

 

Complexo Serra Negra 

O Complexo Serra Negra é formado por rochas de alto grau metamórfico, tendo 

como litotipo principal gnaisses granulíticos, bandados a maciços. São gnaisses 

bandados a foliados, caracterizados pela alternância de níveis quartzo-feldspáticos e de 

minerais máficos (anfibólios, piroxênios e biotitas). Caracterizado pela presença de rochas 

de natureza básica e ultrabásica, que ocorrem associadas aos gnaisses, sob a forma de 

enclaves de dimensões e formas variadas. 
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Complexo Metamórfico  

Composto por rochas que perderam suas características originais, podendo ser 

definidas como tectono-fácies. Predominam as rochas gnáissicas (biotita-anfibólio-

gnaisses e migmatíticas) associadas a anfibolitos, gnaisses graníticos, núcleos de 

gnaisses granulíticos e rochas máfico-ultramáficas toleiíticas.  

 

PERÍODO PROTEROZÓICO SUPERIOR- CAMBRIANO 

 

Granito Graciosa 

O Granito Graciosa tem direção geral NE e faz contatos tectônicos com as rochas 

do domínio Curitiba a oeste e do domínio Paranaguá a leste. A intrusão apresenta uma 

grande variedade de litotipos, predominando rochas claras, com cores cinza-claro e 

rosado, de granulação média, localmente porfiríticas, com porções isentas de minerais 

máficos e outras ricas em biotita e anfibólios. 

 

Granito Rio do Salto 

O Granito Rio do Salto é caracterizado por uma intrusão pós-tectônica, de idade 

brasiliana, que aflora no município de Antonina. 

 

PERÍODO TERCIÁRIO 

 

Formação Alexandra 

Formação constituída por sedimentos de uma planície gradacional inclinada em 

direção ao mar, tendo sido gerada numa época em que seu nível estava mais baixo que o 

atual, durante o Pleistoceno. Tratam-se de depósitos continentais, constituídos na base 

por sedimentos arenosos e rudáceos (grosseiros) predominando no restante da formação 

sedimentos síltico-argilosos e arcoseanos, depositados discordantemente sobre as rochas 

do Embasamento Cristalino. 

 

Grupo São Bento 

Composto por rochas intrusivas relacionadas à abertura do Oceano Atlântico e 

consequentemente o vulcanismo basáltico da Bacia do Paraná.  Caracterizados por 

corpos subverticais, alongados e de direção N50º-70ºW, com idades variando de 136 a 
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113 milhões de anos. Além dos diques, foram mapeados corpos de gabros, de mesma 

idade.  

 

PERÍODO QUATERNÁRIO 

 

Sedimentos Recentes 

Constituem aproximadamente 33% da formação geológica de Antonina. A 

deposição de sedimentos é caracterizada pela presença de colúvios, solos aluvionares, 

tálus, sedimentos paleoestuarinos e sedimentos marinhos. 

As deposições de colúvios são caracterizadas pelos movimentos de massa 

rápidos e lentos a partir das regiões de serra. Os depósitos de tálus são observados ao 

longo das escarpas principais da Serra do Mar, constituídos de blocos angulares e sub-

arredondados de diversos tamanhos, imersos em matriz síltica ou argilosa, sem estruturas 

sedimentares. 

As regiões de aluviões estão localizadas ao longo das encostas inferiores da 

Serra do Mar, nos vales destes rios. São caracterizados por sedimentos areno-síltico-

argilosos, com níveis cascalheiros, depositados num intrincado sistema devido à 

constante mudança do leito dos rios dentro da sua calha. Também são encontrados nos 

trechos altos dos rios, situados acima dos sedimentos atualmente depositados, cuja 

origem está ligada a flutuações recentes do nível do mar. Portanto, os aluviões estão 

associados aos depósitos de várzea e de talude.  

Os sedimentos paleoestuarinos são caracterizados pelo predomínio de areias, 

areias argilosas, areias siltosas e silte argilo-arenoso, depositados em ambiente estuarino 

ou lagunar. Já os sedimentos marinhos são provindos de areias de origem marinha, 

localizadas em fundos rasos e areias de praias atuais. Estes depósitos são bastante 

restritos em Antonina, com sua ocorrência limitada a pequenas ilhas no final da baía de 

Antonina. 

 

3.1.1.3 Recursos Minerais 

 

As principais substâncias requeridas na área geográfica da bacia do Rio Pequeno 

são, em ordem: areia, minério de ferro, minério de ouro, saibro, imenita e migmatito. 

Essas substâncias estão associadas aos diversos litotipos que ocorrem na região. Dos 36 
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(trinta e seis) processos abertos desde 1984 e que ainda se encontram em vigência, 16 

(dezesseis) são para a mineração de areia, 13 (treze) são para minério de ferro e 3 (três) 

para minério de ouro e 12 para turfa, sendo os demais minérios contemplados por menos 

processos de extração.  

Cabe destacar que dos 36 (trinta e seis) processos de requerimento, 29 (vinte e 

nove) são referentes à autorização de pesquisa e 2 (dois) de requerimento de pesquisa, 

sendo apenas duas concessões de lavra: uma de migmatito de 49 ha para utilização no 

setor de construção civil e 46,18 ha de exploração de areia com uso não informado.  

Essas especificidades e a localização de tais recursos podem ser visualizados no 

QUADRO 3.3 e na FIGURA 3.6. 

 

QUADRO 3.3 – RECURSOS MINERAIS EXPLORADOS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA  

Processo 
Área de 

exploração (ha) 
Fase Substância Uso 

820481/1984 1.000,00 REQUERIMENTO DE LAVRA ILMENITA Não informado 

826400/1999 46,18 CONCESSÃO DE LAVRA AREIA Não informado 

826369/2002 49,00 CONCESSÃO DE LAVRA MIGMATITO Construção civil 

826392/2005 2.000,00 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
MINÉRIO DE 
FERRO 

Industrial 

826690/2009 1.920,51 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
MINÉRIO DE 
FERRO 

Industrial 

826358/2011 48,10 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA Construção civil 

826578/2012 48,08 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA Construção civil 

826349/2013 1,36 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
MINÉRIO DE 
FERRO 

Industrial 

826350/2013 22,23 
REQUERIMENTO DE 
PESQUISA 

MINÉRIO DE 
FERRO 

Industrial 

826175/2007 49,96 REQUERIMENTO DE LAVRA 
MINÉRIO DE 
OURO 

Industrial 

826469/2014 1.894,32 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
MINÉRIO DE 
FERRO 

Industrial 

826470/2014 945,64 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
MINÉRIO DE 
FERRO 

Industrial 

826467/2014 1.949,94 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
MINÉRIO DE 
FERRO 

Industrial 

826384/2014 45,99 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA SAIBRO Construção civil 

826431/2013 344,87 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
MINÉRIO DE 
OURO 

Industrial 

826903/2014 1.414,46 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
MINÉRIO DE 
FERRO 

Industrial 

826904/2014 1.506,45 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
MINÉRIO DE 
FERRO 

Industrial 

826175/2015 479,42 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
MINÉRIO DE 
FERRO 

Industrial 

826524/2015 26,51 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA Construção civil 

826231/2015 740,32 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
MINÉRIO DE 
FERRO 

Industrial 
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Processo 
Área de 

exploração (ha) 
Fase Substância Uso 

826655/2015 101,41 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
MINÉRIO DE 
OURO 

Industrial 

826206/2016 1.999,64 
REQUERIMENTO DE 
PESQUISA 

AREIA Industrial 

826152/2016 29,71 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA Construção civil 

826175/2016 1.867,25 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
MINÉRIO DE 
FERRO 

Industrial 

826211/2016 1.957,50 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA Industrial 

826176/2016 1.782,10 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
MINÉRIO DE 
FERRO 

Industrial 

826205/2016 1.965,23 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA Industrial 

826213/2016 1.252,02 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA Industrial 

826208/2016 1.953,46 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA Industrial 

826207/2016 1.115,75 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA Industrial 

826209/2016 1.319,19 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA Industrial 

826212/2016 1.222,81 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA Industrial 

826210/2016 1.989,71 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA Industrial 

826311/2016 1.958,97 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA Industrial 

826335/2017 49,88 
REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO 

SAIBRO Construção civil 

826303/2017 8,51 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA Construção civil 

Fonte: ANM (2021).  



 

 

FIGURA 3.6 – ÁREAS DE EXPLORAÇÃO MINERAL NO MUNICÍPIO DE ANTONINA
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3.1.1.4 Pedologia e Degradação dos Solos 

 

Os solos são resultado do intemperismo natural sobre um material de origem. São 

compostos por uma  

“coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, 
tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos que 
ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso 
planeta, contêm matéria viva e podem ser vegetados na natureza onde ocorrem e, 
eventualmente, terem sido modificados por interferências antrópicas” (SANTOS et 
al., 2018, p.27). 

 

O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) é o sistema taxonômico 

oficial brasileiro. Segundo esse sistema existem 7 (sete) grupos de ordem de solos 

encontrados em Antonina, são eles: Afloramentos Rochosos, Cambissolos Háplicos Tb 

Distróficos, Cambissolo Flúvico Tb Distrófico, Espodossolo Humiluvico Hidromorfico, 

Gleissolo Sálico Indiscriminado, Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico e Argissolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico. 

Os grupos e subgrupos dentro dos quais se dividem esses tipos de solo e suas 

respectivas áreas no município de Antonina são apresentados no QUADRO 3.4 e a 

localização dos tipos de solo pode ser observada no mapa da FIGURA 3.7. 

 

QUADRO 3.4 – DESCRIÇÃO DAS DIFERENTES ORDENS DE SOLO ENCONTRADOS EM ANTONINA E 
SUAS RESPECTIVAS ÁREAS 

Tipo do Solo Código Descrição 
Área 
(km²) 

% 

 -   -  Area Urbana 
0,34 0,04% 

Afloramentos 
Rochosos 

AR2 

Associação AFLORAMENTOS DE ROCHA + 
NEOSSOLO LITÓLICO Hístico típico + CAMBISSOLO 
HÚMICO Distrófico léptico, ambos textura argilosa, álicos, 
fase campo e floresta subtropical perenifólia, relevo 
escarpado e montanhoso, substrato granitos e quartzitos. 

88,47 10,57% 

Cambissolos 
Háplicos Tb 
Distróficos 

CXbd16 

Associação de CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico 
típico + NEOSSOLO REGOLÍTICO Distrófico típico, 
ambos textura argilosa, A moderado, álicos, fase floresta 
subtropical perenifólia altimontana, relevo montanhoso e 
escarpado, substrato migmatitos. 

11,33 1,35% 

CXbd17 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura 
argilosa, A moderado, álico, migmimaitos, fase floresta 
tropical ondulado e forte ondulado, + LATOSSOLO 
VERMELHO-AMARELO Distrófico cambissolo, textura 
argilosa, moderado, floresra tropical, relevo ondulado e 
forte ondulado. 

71,67 8,57% 

CXbd18  
CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura 
argilosa, A moderado, álico, fase floresta tropical 
altimontana, relevo montanhoso, substrato migmatitos. 

169,23 20,23% 
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Tipo do Solo Código Descrição 
Área 
(km²) 

% 

CXbd19 

Associação de CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico 
típico, álico, fase floresta tropical altimontana, relevo 
montanhoso, substrato migmatitos + ARGISSOLO 
VERMELHO-AMARELO Distrófico latossólico, fase 
floresta tropical perúmida, relevo forte ondulado e 
ondulado, ambos textura argilosa, A moderado. 

61,75 7,38% 

CXbd31 
CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico, textura 
argilosa, A moderado, álico, fase floresta tropical 
perúmida, relevo forte ondulado e ondulado. 

80,22 9,59% 

Cambissolo 
Flúvico Tb 
Distrófico 

CYbd  

Associação de CAMBISSOLO FLÚVICO Tb Distrófico 
típico ou gleissólico + GLEISSOLO HÁPLICO Tb 
Distrófico típico, ambos textura argilosa, A moderado, 
fase floresta tropical perenifólia de várzea, relevo plano, 
substrato sedimentos recentes. 

112,36 13,43% 

Espodossolo 
Humiluvico 
Hidromorfico 

EKg 

Associação de ESPODOSSOLO HUMILÚVICO 
Hidromórfico típico, fase floresta hidrófila de restinga + 
ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Órtico típico, A 
moderado, fase floresta de restinga, ambos textura 
arenosa, relevo plano. 

0,77 0,09% 

Gleissolo 
Sálico 
Indiscriminado 

GZ 
Associação de GLEISSOLO SÁLICO + GLEISSOLO 
HÁPLICO, ambos indiscriminados, textura argilosa, fase 
campo subtropical de várzea, relevo plano. 

57,04 6,82% 

Latossolo 
Vermelho-
Amarelo 
Distrofico 

LVAd2 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico 
argissólico, textura argilosa, A moderado, álico, fase 
floresta tropical perúmida, relevo forte ondulado e 
ondulado. 

3,53 0,16% 

Argissolo 
Vermelho-
Amarelo 
Distrofico 

PVAd27 
Associação de ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO 
Distrófico latossólico, álico, fase floresta tropical perúmida 
relevo ondulado e forte floresta tropical perúmida. 

167,88 20,06% 

Fonte: BHERING e SANTOS, (2008), p. 74; MINEROPAR, (2006). 

 
 

 



 

 

FIGURA 3.7 – PEDOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA
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Afloramentos Rochosos com Neossolo Litólico e Cambissolos 

Nas regiões limítrofes de Campina Grande e Paranaguá observa-se a presença 

de Afloramentos Rochosos com Neossolo Litólico e Cambissolos (AR2). Caracteriza-se 

por áreas declivosas nas quais o material proveniente da transformação da rocha logo é 

perdido, dificultando a formação do solo. Dessa forma, nos locais de afloramento 

rochosos, há solos rasos (com menos de 50 cm) como Neossolos Litólicos, ou pouco 

profundos (com 50 a 100 cm) como os Cambissolos. Esses solos são altamente 

suscetíveis a degradação, principalmente em função da perda da vegetação pelos 

desmatamentos ou pela abertura de trilhas nas matas (UFPR, 2013). 

Os neossolos litólicos são solos com contato lítico ou lítico fragmentário, hístico 

sobre rocha ou até mesmo fragmentos grosseiros como cascalheira ou quartzo, são solos 

pouco evoluídos, ou seja, com pouco desenvolvimento pedogenético (SANTOS et al., 

2018).  

 

FIGURA 3.8 – AFLORAMENTO ROCHOSO NA 
REGIÃO DO LITORAL PARANAENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Foto por Valentim da Silva (UFPR, 2013). 

 

FIGURA 3.9 – PERFIL DO NEOSSOLO LITÓLICO 

 
Fonte: SANTOS et al (2018). 

 

Cambissolo Háplico Distróficos 

Os Cambisssolos Háplicos Tb Distróficos (CXbd) são os solos com maior 

presença no município de Antonina, apresentando uma abrangência de 20%, 

caracterizada pela região da Serra paranaense.  

São solos pouco profundos (50 a 100 cm) e que apresentam horizonte B ainda 

em estágio inicial de desenvolvimento (UFPR, 2013). Os cambissolos possuem 



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

33 
 

pedogênese pouco avançada e são constituídos por material mineral possuindo em média 

40 cm de espessura (SANTOS et al., 2018). 

Os Cambissolos Háplicos podem 

ser de várias formas e são solos argilosos 

com atividade baixa e saturação por bases 

menores que 50% (SANTOS et al., 2018). 

A chernozêmico quando o B incipiente 

apresenta argila de atividade alta, assim 

como saturação por bases alta (FIGURA 

3.10). O potencial de cultivo agrícola deste 

solo é bastante variável, dependendo 

principalmente da rocha de origem e do 

relevo. Podem ser encontrados em regiões 

planas ou montanhosas, sendo que nos  

FIGURA 3.10 – PERFIL DO CAMBISSOLO 
HÁPLICO 

 
Fonte: SANTOS et al (2018). 

relevos mais acidentados são muito susceptíveis à erosão, o que facilita o assoreamento 

dos rios. De acordo com UFPR (2013), recomenda-se que nessas áreas declivosas e com 

solos pouco profundos se restrinja a ocupação, permitindo a preservação da fauna e flora, 

pois estas áreas apresentam problemas sanitários e de risco de deslizamento.  

 

Cambissolo Flúvico  

Cambissolos desenvolvidos de 

sedimentos aluviais ao longo de várzeas 

fluviais (FIGURA 3.11) com níveis de 

fertilidade natural variáveis. 

Apresentam argila de baixa 

atividade e de baixa fertilidade (EMBRAPA, 

2022). Solos jovens em início de formação. 

Apresentam menores teores de argila nos 

horizontes, destacando-se a maior 

quantidade de matéria orgânica no 

horizonte e apresentam boa drenagem 

(UFPR, 2013). 

 

FIGURA 3.11 – PERFIL DE CAMBISSOLO 
FLÚVICO 

 
Fonte: SANTOS et al. (2018). 
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Em Antonina esse tipo de solo ocorre na região da baía, inclusive é o solo 

presente no perímetro urbano. 

 

Espodossolo Humiluvico Hidromorfico 

Espodossolo Humiluvico Hidromorfico (EKg) são solos muito arenosos com 

acúmulo de orgânica e/ou óxidos de ferro no horizonte B. São solos predominantes na 

área costeira litorânea, em áreas aplainadas mais próximas ao mar. 

Esse solo ocorre em pequena proporção no município (0,09%), localizado 

apenasem áreas de acumulação de sedimentos na Baía de Paranaguá.  

16Na ocorrência do Espedossolo, o 

horizonte B pode ser duro e pouco 

permeável à água, o qual é localmente 

denominado de “piçarra”. Neste caso, 

esses solos podem apresentar o lençol 

freático mais próximo à superfície, o que 

favorece a contaminação com poluentes 

provindos de resíduos poluentes urbanos 

(lixo ou esgoto) e/ou industriais. Essas 

condições específicas tornam esses solos 

extremamente frágeis e deveriam ser 

considerados apenas para a preservação 

da fauna e flora (UFPR, 2013). 

FIGURA 3.12 – PERFIL DO ESPODOSSOLO 

 
Fonte: SANTOS et al. (2018). 

 
Gleissolo Sálico  

De acordo com UFPR (2013), Gley é um termo russo, que significa “massa 

pastosa” (FIGURA 3.13). Assim, caracteriza-se por solos com cores acinzentadas e/ou 

“esbranquiçada”. Encontram-se permanentemente ou periodicamente saturados por água, 

influenciados pelas marés, que ocorrem nas áreas de manguezais. 

Em Antonina, o Gleissolo Sálico (GZ) é encontrado em relevante proporção, 

caracterizando 6,82% do território municipal na região da Baía de Paranaguá.  

Esse tipo de solo tem acúmulo de matéria orgânica e sais, e, devido à excessiva 

salinidade poucas espécies de plantas conseguem sobreviver nestes solos. Os sais 
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presentes são mais solúveis em água fria que sulfato de cálcio e que tem quantidade 

tóxica à maioria das culturas (SANTOS et al., 2018). 

 

FIGURA 3.13 – PERFIL DO GLEISSOLO SÁLICO 

 
Fonte: SANTOS et al. (2018). 

 

Os gleissolos sálicos então tem caráter sálico em um ou mais horizontes ou em 

camadas de até 100 cm a partir da superfície (SANTOS et al., 2018). Estes solos são 

conhecidos pelos agricultores como “sabão de caboclo”, sendo muito duros quando 

secam, e muito pegajosos quando molham e, por este motivo, são considerados “difíceis 

para trabalhar”. Apresentam excesso de água, o que facilita a contaminação das águas 

subterrâneas e do lençol freático por compostos provenientes de resíduos urbanos e/ou 

industriais, e a utilização de agrotóxicos na agricultura intensifica esse agravante. Devido 

a essa fragilidade ambiental, as leis ambientais vigentes passaram a proteger grande 

parte desses solos, transformando-os em áreas de preservação ambiental, e, portanto, 

ocupação urbana destes solos é desaconselhada (UFPR, 2013). 

 

Argissolo Vermelho-Amarelo  

Os Argilossolos Vermelho-Amarelo Distrófico (PVAd) abrangem uma área de mais 

de 20% do território municipal, localizado à sudoeste, à sudeste e à leste do perímetro 

urbano.  
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Os argissolos são solos de 

evolução avançada com processo 

incompleto da ferralitização. Apresentam 

horizonete B textural imediatamente abaixo 

de A ou E, sendo a argila constituinte de 

atividade baixa ou alta desde que seja 

conjugada através da saturação de bases 

baixas ou com caráter alumínico na maior 

parte do horizonte B e ainda horizonte 

plíntico ou glei que, se presentes, não 

satisfazem os critérios para plintissolos e 

gleissolos, respectivamente. 

Os argissolos vermelho-amarelados, por 

sua vez, são Argissolos ou vermelho– 

FIGURA 3.14 – PERFIL DE ARGISSOLO 
VERMELHO-AMARELO 

 
Fonte: SANTOS et al. (2018). 

 
amarelados ou amarelo-avermelhados, que não se encaixam nas demais classes de 

argissolos.  De acordo com UFPR (2013), são utilizados para uso agrícola no litoral do 

Paraná, geralmente por produtores familiares. Porém, apresentam reduzida capacidade 

de reter nutrientes para as plantas no horizonte A, sendo considerado pelos agricultores 

um solo de baixa fertilidade natural. Normalmente ocupam relevos moderadamente 

declivosos, e elevado teor de areia no horizonte A, o que os tornam mais sujeitos à 

erosão. Portanto, Antonina possui áreas de fraca degradação do solo em mais de 90% do 

seu território, sendo que outros 9% são de degradação forte e o restante corresponde à 

áreas de encostas de rios, como é possível observar na FIGURA 3.15. 

Além da caracterização do solo, outros fatores compõe a avaliação das áreas 

aptas, aptas com restrição e inaptas à expansão urbana, esses fatores serão trabalhados 

nos tópicos a seguir. 

 

 



 

 

FIGURA 3.15 – DEGRADAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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3.1.1.5 Altimetria, Declividade e Suscetibilidade à Movimentação de Terra 

 

A altimetria e a declividade são parcelas da topografia que se destinam a estudar 

os métodos e instrumentos relacionados à representação do relevo. As formas 

diferenciadas do relevo são consequência da combinação entre dois fatores: estrutura da 

litosfera e ações climáticas. Portanto, o relevo está em constante modificação. As 

altitudes e declividades de uma região estabelecem o condicionamento da drenagem 

superficial e a propensão aos movimentos de massa e processos erosivos. 

Em Antonina, as altitudes das áreas emersas variam entre 10 e 1.870 metros, 

sendo distribuídas de forma longitudinal de leste a oeste, em uma crescente que se inicia 

na Planície Litorânea em direção à Serra do Mar. A maior parcela do município encontra-

se na faixa inferior à 500 m de altura e as maiores altitudes acontecem no Noroeste, 

próximas ao limite com Campina Grande do Sul (FIGURA 3.16). 

 

 

 



 

 

FIGURA 3.16 – ALTIMETRIA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA
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A região da Serra do Mar é a que apresenta a maior altimetria e também as 

inclinações mais acentuadas, assim, apresenta inclinações de terreno montanhoso 

(14,75%), podendo ser observadas escarpas (3,24%), como pode ser observado no 

QUADRO 3.5 e FIGURA 3.17.  

No que se refere a baía de Paranaguá, e, nesse contexto, a qual está contido o 

perímetro urbano do município, a característica da Planície Litorânea e Fluvial é de relevo 

Plano, sendo esse o principal tipo de relevo de antonina (19,58%). Quando se analisa as 

classes com declividade até 30% destaca-se que mais de 37% do território encontra-se 

nesse patamar, que segundo a Lei 6.766 de 1979 é um patamar onde é possível realizar 

o parcelamento do solo. 

 

QUADRO 3.5 – CLASSES DE DECLIVIDADE ENCONTRADAS NO MUNICÍPIO E ÁREAS RELATIVAS 

Declividade km² % 

0 - 3% (Plano) 183,34 19,58% 

3 - 8% (Suave Ondulado) 236,62 10,30% 

8 - 20% (Ondulado) 221,00 16,96% 

20 - 30% (Forte Ondulado I) 195,25 15,92% 

30 - 45% (Forte Ondulado II) 241,06 19,25% 

45 - 75% (Montanhoso) 159,49 14,75% 

> 75% (Escarpado) 23,49 3,24% 

Fonte: EMBRAPA, adaptado por FUPEF, (2021); IPARDES/ITCG, (2010). 

 

Notas: A Embrapa classifica a declividade em seis classes, sendo elas: i. Plano (0 

– 3%), ii. Suave ondulado (3 – 8 %), iii. Ondulado (8 – 20%), iv. Forte Ondulado (20 – 

45%), v. Montanhoso (45 – 75%) e vi. Escarpado (>75%). Assim, para adequar a 

classificação de declividade à Lei 6.766/79 que define a impossibilidade de parcelamento 

do solo em terrenos com declividade igual ou superior à 30% a classe Forte Ondulado foi 

dividida em duas. 

 

 



 

 

FIGURA 3.17 – DECLIVIDADE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA
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A partir das características topográficas, foi possível constatar as movimentações 

de massa e a dinâmica erosiva da região da bacia do rio Pequeno. O perímetro urbano de 

Antonina está localizado em uma planície deposicional, cujos sedimentos são lixiviados, 

transportados e sedimentados, de forma natural, pelo escoamento superficial e pela 

dinâmica litorânea e fluvial. 

Nesse contexto, o estudo realizado por Nowatzki (2013) apresenta o potencial 

erosivo da bacia do rio Pequeno. As áreas de forte suscetibilidade erosiva foram 

representadas em vermelho na FIGURA 3.18 , sendo que essas podem ser encontradas 

na porção central da bacia e nas regiões limítrofes à oeste e à leste. Assim, os divisores 

oeste e leste da bacia do rio Pequeno possuem porções com alto índice de capacidade de 

transporte de sedimentos na região da Serra do Mar e das Rampas de Pré-Serra.  

 
FIGURA 3.18 – ÁREAS DE CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS NA BACIA DO RIO 

PEQUENO 

 
Fonte: Nowatzki (2013) 
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Além disso, em estudo do Sistema Geológico do Brasil (CPRM) do ano de 2019 

são apontadas duas áreas com risco à movimentação de massa, ambas localizadas na 

região urbana de Antonina (FIGURA 3.19). Como é possível visualizar, ambos os setores 

estão localizados em áreas de morro próximas ao centro histórico da cidade. 

 

FIGURA 3.19 – SETORES DE RISCO LOCALIZADOS NA ÁREA URBANA DE ANTONINA 

 
Fonte: FUPEF (2022). 

 

O primeiro deles, localizado mais ao norte e também o maior consiste em um 

grande trecho de encosta em declive que teve deslizamentos no ano de 2011 e possui 

diversas casas com alto nível de vulnerabilidade física e social (FIGURA 3.20). O outro 

setor também sofreu com os deslizamentos ocorridos no ano de 2011. Ao lado das casas 

existe uma grande área que foi retaludada com o objetivo de conter novos deslizamentos 

(FIGURA 3.21).  
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FIGURA 3.20 – CASAS LOCALIZADAS NAS MARGENS DO TALUDE  

 
Fonte: CPRM (2019). 

 

FIGURA 3.21 – ÁREA RETALUDADA NO MORRO 

 
Fonte: CPRM (2019). 
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3.1.1.6 Recursos Hídricos, Áreas de Manancial, Captação de Água e Áreas de 

Risco de Enchente 

 

As Bacias Hidrográficas são regiões hídricas superficiais, limitadas por um divisor 

de águas. O paraná possui 12 unidades hídricas, subdivididas em 16 bacias hidrográficas.  

Antonina encontra-se inserida na Bacia Hidrográfica Litorânea, como é possível 

visualizar na FIGURA 3.22, abaixo. A bacia Litorânea abrange os municípios de Antonina, 

Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos e ocupa uma área que corresponde à 

aproximadamente 3% do território do Estado do Paraná. Nessa bacia, os rios e corpos 

d’água fluem diretamente para o Oceano Atlântico, graças ao relevo da Serra do Mar, que 

serve como divisor de águas (SEMA, 2015). 

 

FIGURA 3.22 – UNIDADES AQUÍFERAS DO PARANÁ E LOCALIZAÇÃO DE ANTONINA EM RELAÇÃO À 
ESTA UNIDADE AQUÍFERA 

 

Fonte: MPPR (2021), adaptado por FUPEF (2022). 

 

Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA, 2015), na bacia 

litorânea existe alto potencial de contaminação dos recursos hídricos, em regiões rurais, 

pela proximidade com as áreas de nascentes e na região costeira, nas áreas urbanas, 

pela baixa infraestrutura de esgotos e de drenagem, onde também existem lixões que são 

destino final dos resíduos sólidos. 
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A disponibilidade hídrica é de 77 mil L/s, sendo a demanda hídrica de 

aproximadamente 1,2 mil L/s. Esta demanda corresponde à 1% do restante do Estado. 

Destes, 98% é proveniente de mananciais superficiais e 2% de mananciais subterrâneos; 

em relação ao Estado isso significa 7% da disponibilidade superficial do Estado e 1% da 

disponibilidade subterrânea (SEMA, 2013).  

O QUADRO 3.6 apresenta a demanda hídrica em tipologias de uso em relação a 

1,2 mil L/s. 

 
QUADRO 3.6 – DEMANDA HÍDRICA POR USO 

Usos L/s  % 

Abastecimento Humano 618,2 51,00% 

Mineração 0,7 0,10% 

Indústria 231,5 19,10% 

Agricultura 349,0 28,80% 

Pecuária 12,9 1,00% 

Fonte: SEMA (2013). 

 
Assim, para otimizar a gestão dos recursos hídricos presentes no Paraná, foi 

realizada a regionalização da Bacia Hidrográfica Litorânea que foi dividida segundo as 

características socioeconômicas e de uso e ocupação do solo em cinco sub-bacias, a 

saber: 

i. Bacia do rio Ribeira do Iguape: rios Ribeira, Ribeirão, Ribeirinha e Açungui;  

ii. Bacia da Baía do Laranjeiras: rios Furão, Guaraqueçaba, Morato, Açungui, Serra 

Negra, Tagaçaba e Potinga;  

iii. Bacia do rio Nhundiaquara: rios Nhundiaquara, Ipiranga e Cachoeira;  

iv. Bacia das Baías de Paranaguá e Antonina: rios Saquarema, Jacareí, Ribeirão, 

Olho D’água e Pequerê;  

v. Bacia da Baía de Guaratuba: rios São João, Cubatão e Cubatãozinho. 

 

Além dos rios supracitados, compreende a região das Baías de Paranaguá e 

Antonina o Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá (CEP) que é o maior do Estado do 

Paraná, possuindo extensão total de mais 50 km e área total de 612 km². O CEP conta 

com relevante importância ecológica, pois possui A importância ecológica do CEP é 

determinada pela sua grande diversidade de ambientes, que inclui planícies de maré, 

baixios, ilhas, costões rochosos, marismas, rios de marés (gamboas) e manguezais 

(LANA, 1986 apud RIBAS, 2004). O complexo encontra-se circundado por florestas 
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típicas de mangue (246,4 km²), uma das mais bem preservadas da costa sul-sudeste 

brasileira e apresenta bacias hidrográficas com cerca de 3.900 km² de área, que durante 

a época chuvosa têm papel preponderante nas características hidrográficas da região 

(ANTONINA, 2008).  

A Baía de Antonina compreende as águas oceânicas e mais cinco bacias 

principais, são elas (IAT, 2020): 

 

i. Bacia do Rio Nhundiaquara; 

ii. Bacia do Rio Xaxim;  

iii. Bacia do Rio Faisqueira; 

iv. Bacia do Rio Cacatu; 

v. Bacia do Rio Cachoeira.  

 

A Bacia do Rio Nhundiaquara tem como principais rios, além do Rio 

Nhundiaquara, o Rio Joãozinho Feliz o Rio Sapitanduva, o Rio Monte Alegre que correm 

no sentido oeste leste. Esta bacia desagua na baía de Paranaguá 7.500 metros ao sul do 

porte, à jusante da sede municipal. O rio Nhundiaquara, e seu encontra com a baía 

delimitam os municípios de Antonina e Morretes.  

A Bacia do Rio Xaxim, por sua vez, tem como principais rios o próprio rio Xaxim, o 

Rio Curitibaíba e o Rio Moura que correm no sentido noroeste leste em direção à baía de 

Paranaguá, onde desaguam. Nas cabeceiras da bacia do Rio Xaxim encontra-se o 

manancial e água no qual ocorre a principal captação superficial para abastecimento 

público. 

A Bacia do Faisqueira no sentido nordeste sul e possui como principais rios, além 

do Rio Faisqueira, o Rio do Cedro, como é possível visualizar na FIGURA 3.23. O Rio do 

Cedro tem fragilidade ambiental por ser receptor direto de cargas poluentes relacionadas 

às atividades agrícolas e domésticas desenvolvidas na comunidade Rio do Cedro 

(ANTONINA, 2008). 

A Bacia do Rio Cacatu, por sua vez, tem como principais rios, além do Cacatu, o 

Rio do Meio e o Rio do Nunes. Estes rios e seus afluentes correm no sentido noroeste 

sudeste e também desaguam na Baía de Paranaguá. Tal bacia não tem afluentes 

expressivos, mas diversas sangas contribuem para a vasão mais próxima da cidade. 
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A Bacia do Rio Cachoeira localiza-se na porção norte do município e é a maior 

bacia hidrográfica deste território. Possui diversos rios significativos como Rio do Agudo, 

Rio Água Branca, Rio São Sebastião, Rio Mergulhão e outros, que correm no sentido 

norte sul. O caldal dessa bacia é incorporado também pelas águas da represa do 

Capivari, no Planalto de Campina Grande do Sul que são utilizadas pela Usina 

Hidrelétrica Parigot de Souza, de propriedade da Copel, localizada a 35 Km do centro de 

Antonina. O Rio Cachoeira percorre ao todo 34,5 km de extensão e cruza o território de 

diversas localidades rurais, como Limoeiro, Cachoeira e Bairro alto. Neste rio também, 

graças à grande vasão e declividade em pontos específicos é realizada a prática do 

rafting.  

Na FIGURA 3.23 e FIGURA 3.24, a seguir é possível visualizar os principais rios e 

afluentes em Antonina, bem como as Bacias Hidrográficas do município.  
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FIGURA 3.23 – HIDROGRAFIA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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FIGURA 3.24 – BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE ANTONINA
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Em Antonina existem 41 pontos de outorgas de água ativos emitidos pelo IAT, 

sendo apenas 10 vigentes e os demais vencidos. Destes 41 pontos de outorga 18 

outorgas referem-se à pontos de mina superficial, quatro outorgas são do tipo poço e, as 

demais, do tipo captação em rio. No que diz respeito aos usos desses 41 pontos, um é 

destinado à Secretaria de Meio Ambiente, 23 tem uso na agropecuária, oito na área de 

saneamento, quatro em empresas de comércio e serviços, três na indústria e dois não 

possuem caracterização específica. O município conta ainda com 30 pontos de 

declaração de uso insignificante (DUI) que dispensam a solicitação de outorga. A 

localização destas outorgas e DUI podem ser visualizadas na FIGURA 3.25. 

O município de Antonina não possui áreas de manancial definidas pelo Decreto 

Estadual nº 4.435/2016, que declara as áreas de interesse de mananciais de 

abastecimento público para a região metropolitana de Curitiba e dá outras providências.  

Apesar de não haverem áreas de manancial definidas pelo citado decreto, 

existem quatro áreas de manancial para abastecimento público em Antonina, conforme 

aponta a FIGURA 3.26. Além disso, em Antonina os Índices de Qualidade da Água 

captada são de 0,10 no Rio do Nunes, que se encontra na condição muito boa para 

consumo e de 0,25 no Rio Cachoeira, que comprova um índice de qualidade considerado 

bom (IAT, 2022). 
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FIGURA 3.25 – PONTOS DE OUTORGA DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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FIGURA 3.26 – ÁREAS DE MANANCIAL DE INTERESSE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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Ribeiro (2001) aponta que a região das baías são zonas entremarés, ou seja, 

áreas protegidas de ondas, mas que sofrem influência da ação destas marés. O 

movimento de subida e descida dessas marés pode influenciar no ritmo de mobilidade 

das espécies que compõem o ecossistema deste estuário. Além disso, as marés têm 

influência na geomorfologia do estuário, dependendo da altura em que estiver e podem 

provocar ainda a erosão da costa. 

Os coeficientes de marés indicam a amplitude da maré prevista que é a diferença 

entre a altura entre as consecutivas preias-mar e baixas mar de um lugar O maior 

coeficiente possível é 120, o que corresponde à maior preia-mar e baixa-mar que pode 

ocorrer, excluindo-se fatores meteorológicos. Tal coeficiente considera parâmetros como 

posição terrestre em relação ao sol e lua: ascensão reta, declinação, paralaxe e distância 

da Terra ao astro. No entanto, mesmo que os coeficientes sejam iguai em todo o planeta 

podem afetar de diferentes formas os diferentes lugares. Para referência, em mares 

fechados, como no caso de Veneza a maré é quase nula, variando 1 metro na sua maior 

amplitude, já nas maiores marés do mundo varia entre 17 m na Baía de Fundy, no Canadá 

e 15,5 metros na Baía do Mont Saint-Michel, na França. No caso de Antonina, as marés 

são medidas na Ponta do Félix. A maior preia-mar registrada foi de 2,2 metros e a menor 

de -0,1 metros, sendo que a altura mais frequente de onda medida é de 0,3 metros, com 

altura significativa para ondas de 0,7 metros e altura máxima de ondas de 1,4 metros 

(TABUADEMARES, 2022). 

Segundo estudo do CPRM de 2019, existem cinco setores de alto risco de 

enchente localizados em Antonina, sendo que dois encontram-se na Zona Rural de 

Antonina, nas localidades de Limoeiro e Rio Pequeno e os demais na Área Urbana 

(FIGURA 3.27). Conforme o CPRM (2019) aponta, algumas moradias estão localizadas 

em linhas de drenagem de pequenas bacias e são atingidas por ação direta das águas e 

em caso de chuvas fortes por enxurradas e enxurradas urbanas. 

O Setor Graciosa de Cima, ao norte, na encosta do morro, possui encosta em 

declive e casas construídas no sistema corte/aterro com pouca distância da área de 

talude. Estas casas podem sofrer enchentes pela falta de drenagem nas ruas que 

encontram o telhado das casas (FIGURA 3.28). 

No caso específico do Setor Tucunduva, da Rua Zezito Moreira, no Beco das 

Viúvas, localizado na parte central da área urbana da FIGURA 3.27, os setores de risco 
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são afetados por deslizamentos e pequenas enxurradas que tendem a ser agravadas pela 

existência de tanques e açudes à montante do local. 

 

FIGURA 3.27 – SETORES DE RISCO LOCALIZADOS NA ÁREA URBANA DE ANTONINA 

 

Fonte: FUPEF (2022). 

 

FIGURA 3.28 – CASA LOCALIZADA NAS MARGENS DO TALUDE ENCONTRANDO A RUA DE CIMA 

 
Fonte: CPRM (2019). 
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Por fim, no caso do setor localizado ao sul da FIGURA 3.29, denominado Setor da 

Caixa d´Água ou Alameda Guarapirocaba o local é frequentemente atingido por 

enxurradas. No ano de 2011 um desses eventos vitimou uma pessoa. No local ocorrem 

pequenas bacias de cais com casas assentadas nas encostas íngremes dos morros. 

 

FIGURA 3.29 – CASAS LOCALIZADA NO SETOR DA CAIXA D´ÁGUA 

 
Fonte: CPRM (2019). 

 

Em todos os casos de enchentes da área urbana o CPRM (2019) sugere como 

ação principal a criação de um sistema eficiente de drenagem pluvial e coleta de esgoto, 

além de ações de fiscalização e monitoramento. 

Na área rural, por sua vez, o setor de alto risco de inundação denominado Setor 

2, fica nas margens do Rio Pequeno e possui casas atingidas por inundações de forma 

recorrente. O estudo sugere a criação de sistema de drenagem para o local (CPRM, 

2019) (FIGURA 3.30 à FIGURA 3.33). 

No Setor de Risco número 5, por sua vez, as casas ficam distantes das margens 

do Rio Cachoeira, na localidade do Limoeiro, mas quando ocorrem precipitações intensas 

ocorre a subida do nível da água do rio, tanto que algumas casas são elevadas. A 

recorrência dessas enchentes é anual. O CPRM (2019) sugere a criação de um sistema 

de drenagem efetivo para o local. 

Além das áreas estudadas pelo CPRM, ocorrem ainda áreas de suscetibilidade à 

inundação em toda a Baía, sobretudo nas áreas de manguezais. A localização de tais 

áreas pode ser visualizada na FIGURA 3.34. 
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FIGURA 3.30 – ÁREA DE RISCO DE ENCHENTE MAPEADA PELO CPRM NA MARGEM DO RIO 
PEQUENO, NA LOCALIDADE RURAL DO RIO PEQUENO 

 

Fonte: FUPEF (2022). 

 

FIGURA 3.31 – CASA LOCALIZADA NAS AMRGENS DO RIO PEQUENO 

 

Fonte: CPRM (2019). 
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FIGURA 3.32 – ÁREA DE RISCO DE ENCHENTE MAPEADA PELO CPRM NA MARGEM DO RIO 
CACHOEIRA, NA LOCALIDADE RURAL DO LIMOEIRO 

 

Fonte: FUPEF (2022). 

 

FIGURA 3.33 – CASAS ELEVADAS NA LOCALIDADE RURAL DO LIMOEIRO 

 

Fonte: CPRM (2019). 



 

 

FIGURA 3.34 – ÁREAS COM SUSCETIBILIDADE À INUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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3.1.1.7 Cobertura Vegetal e Áreas Protegidas 

 

3.1.1.7.1 Cobertura Vegetal Municipal 

 

Os remanescentes de cobertura vegetal são os principais representantes da 

biodiversidade dos ecossistemas. Conservar estas áreas é fundamental para preservação 

dos estoques naturais e perpetuação das diferentes formas de vida presentes nesses 

espaços. Segundo o IPARDES (2013) o Paraná é formado por cinco ecorregiões distintas: 

Floresta Ombrófila Densa (FOD) ou Floresta Atlântica; Floresta Ombrófila Mista (FOM) ou 

Floresta de Araucária; Floresta Semidecidual (FES) ou Floresta Pluvial; Campos Naturais 

(CAM); e Cerrados. O relatório sobre os indicadores de desenvolvimento sustentável por 

bacia hidrográfica do Estado do Paraná aponta que ocorre situação positiva na cobertura 

remanescente da Bacia Litorânea, que possui mais de 70% de remanescentes na área da 

bacia, algo que não ocorre nas demais áreas onde há intenso uso agrícola da terra 

(IPARDES, 2013). 

Esta situação positiva é registrada na Floresta Ombrófila Densa (FOD), presente 

em grandes áreas da Serra do Mar e também na Planície Litorânea. As principais 

ocorrências de cobertura vegetal remanescente na Bacia Litorânea são de 

remanescentes vegetais do tipo Restinga, FOD e, em menor quantidade, FOM 

(IPARDES, 2013). 

Ainda, Antonina, assim como a maior parte do Estado do Paraná está presente no 

bioma Mata Atlântica. Este bioma foi reconhecido em 1993 pela UNESCO e engloba 

praticamente todo o Estado do Paraná e Santa Catarina, além de grande parte do leste 

brasileiro atingindo os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Bahia, entre outros. 

Segundo dados do IAT (2020), em relação ao uso do solo do município cruzados 

com a cobertura vegetal, hoje, 9,72 % do município possui áreas antropizadas de alguma 

forma. Destes 72% as Áreas Antrópicas da Agropecuária correspondem à 94,22%; e as 

Áreas de Influência Urbana correspondem à 5,78% Em relação ao restante das áreas não 

antropizadas as Áreas de Vegetação Natural correspondem à 90,08% do município, já os 

outros 0,19% correspondem à corpos d´água e outros.  
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Assim, considerando estes 90,08% de área remanescente de vegetação nativa no 

município, as fisionomias presentes nesta área são apresentadas no QUADRO 3.7 e 

estão localizadas na FIGURA 3.35. 

 

QUADRO 3.7 – FISIONOMIAS VEGETAIS PRESENTES NO MUNICÍPIO 

Tipologias Vegetais Código Fisionomias Área (m²) Porcentagem 

Floresta Ombrófila-
Densa 

1Dl Alto-montana 31597562,51 3,78% 

1Dm Montana 189078287,9 22,60% 

2Dm Montana 7901739,342 0,94% 

1Ds Submontana 346986909,5 41,47% 

1Db Terras baixas 10059777,31 1,20% 

3Vss Vegetação Secundária Sem Palmeiras 99705930,67 11,92% 

Floresta Ombrófila 
Mista 

1Mm- Montana 
4539712,691 0,54% 

Áreas de Formações 
Pioneiras 

1Pfm Vegetação com influência fluvio-
marinha arbórea 63864741,44 7,63% 

Fonte: IBGE (2004). 

 

 



                                                                                                                                                     

 

FIGURA 3.35 – COBERTURA VEGETAL NO MUNICÍPIO DE ANTONINA
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Desta forma é possível compreender que Antonina segue o precedente da Bacia 

Litorânea e possui porcentagem elevada de áreas com remanescente florestais, de fato, 

mais de 85% do território possui área de Florestas Nativas, além de 5,65% de áreas de 

mangue e cerca de 1% de áreas de mangue e restinga, consequência das áreas de 

proteção presentes no município e também das poucas áreas antropizadas. A área com 

maior degradação da vegetação nativa é a parcela urbanizada na ocupação da Baía de 

Paranaguá, na região da sede urbana, além de outras ocupações pontuais de localidades 

rurais e produção agropecuária ao longo do Rio Cachoeira, no centro do município e ao 

longo também das rodovias PR-340, PR-405, PR-410 e PR-408. 

A fisionomia vegetal com maior presença no município são as Florestas 

Ombrófilas Densas de Montana e Submontana, presentes em mais de 65% do município, 

localizadas na porção oeste do território, na Serra do Mar (FIGURA 3.36). 

 

FIGURA 3.36 – ÁREA DE PASTAGEM E FLORESTA AO FUNDO EM ANTONINA 

 
Fonte: IPARDES (2013). 
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3.1.1.7.2  Áreas Protegidas 

 

Como apontado, as áreas de proteção da natureza são fundamentais à 

preservação dos múltiplos tipos de vida nos diferentes ecossistemas, bem como da vida 

humana, já que tais áreas são fundamentais à preservação das fontes de água, controle 

climático, ecológico, entre outros. Para garantir a preservação destas áreas foi instituído 

pela Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC) (ICMBio, 2022). Na lei as Unidades de Conservação 

são definidas como o: 

 
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 
2000). 

 

A lei, caracteriza as unidades de conservação podem ser caracterizadas em dois 

grupos. O primeiro refere-se às unidades de conservação integral, que tem como 

finalidade a preservação da natureza. Neste tipo de unidade de conservação admite-se 

apenas o uso indireto dos recursos naturais, assim as regras de uso são restritivas 

(ICMBio, 2022).  

Deste grupo fazem parte: 

i. Estação Ecológica; 

ii. Reserva Biológica; 

iii. Parque Nacional; 

iv. Refúgio de Vida Silvestre; 

v. Monumento Natural. 

 

A segunda categoria diz respeito às unidades de uso sustentável que tem como 

objetivo final a conciliação entre a preservação da natureza e as atividades de uso 

sustentável dos recursos naturais (ICMBio, 2022). De tal categoria, fazem parte: 

 

i. Área de Proteção Ambiental; 

ii. Área de Relevante Interesse Ecológico; 

iii. Floresta Nacional; 

iv. Reserva Extrativista; 
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v. Reserva de Fauna; 

vi. Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 

vii. Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

O Município de Antonina possui oito áreas que incidem sobre seu território e são 

consideradas como Unidades de Proteção Integral, são elas: 

 

i. O Parque Estadual do Pico Paraná; 

ii. O Parque Estadual Roberto Ribas Lange; 

iii. A Reserva Biológica Bom Jesus; 

iv. RPPN Fazenda Santa Maria; 

v. RPPN Morro da Mina; 

vi. RPPN Águas Belas; 

vii. RPPN Rio Cachoeira; 

viii. RPPN Encantadas; 

 

Além disso, possui uma área considerada como Unidades de Uso Sustentável, 

sendo ela: 

 

i. APA de Guaraqueçaba. 

 

Esta APA foi criada pelo Decreto Estadual nº Decreto nº 90.883 de 31/01/1985. 

Possui um total de 2.824 km², sendo que dentro do município de Antonina atinge uma 

área de aproximadamente 458 km², o que corresponde à 55% da área total do município. 

A região dessa APA engloba diversos tipos de formações como a Serra do Mar, a 

planície costeira, ilhas e manguezais diversos, locais que possuem imensa diversidade de 

fauna e flora, além de abrigar diversas espécies e ameaçadas. Nas ocorrências de serra, 

sobretudo, na porção mais alta das encostas encontra-se o maior e mais representativo 

remanescente florestal de Floresta Ombrófila Densa de toda a costa brasileira (ZEE, 

2015). 

Além destas áreas de proteção, existe ainda a Área Especial de Interesse 

Turístico (AEIT) do Marumbi, que relaciona o desenvolvimento turístico com estas áreas 

de proteção. 
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A localização das áreas de proteção e da AEIT no município podem ser 

visualizadas na FIGURA 3.37.  

Além destas áreas há ainda outras categorias de áreas protegidas; as Áreas de 

Preservação Permanente (APPs); estas áreas consistem em matas ciliares, manguezais, 

topos de morros, restingas, entre outros. A preservação destas áreas é crítica à 

manutenção dos ecossistemas da região. No caso dos manguezais:  

 

a importância do mangue está fundamentada no fato de que esses ecossistemas 
constituem um dos sistemas mais produtivos do mundo, sendo a Baía de Antonina 
o segundo berçário marinho mais importante do Hemisfério Sul funcionando como 
ambiente de criação, proteção e alimentação de diversas espécies de moluscos, 
crustáceos e peixes estuarinos e costeiros. Além disso, os mangues atuam na 
regulação dos ciclos químicos, influenciando na manutenção de nutrientes e 
material orgânico particulado na zona costeira (MICTH & GOSSELINK apud 
ANTONINA, 2008). 

 

As APPs são definidas segundo a Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, também 

conhecida como Novo Código Florestal, como “área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 

a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (BRASIL, 2012).  

A mesma Lei considera, no Art, 4º, que as áreas de APP’s presentes em zonas 

rurais ou urbanas são definidas da seguinte forma: 

 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 
de:  
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura;  
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura;  
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura;  
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 
600 (seiscentos) metros de largura;  
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 
600 (seiscentos) metros;  
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima 
de:  
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 
(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;  
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento;  
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IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que 
seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;  
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 
100% (cem por cento) na linha de maior declive;  
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;  
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;  
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;  
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 
(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da 
curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação 
sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado 
por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do 
ponto de sela mais próximo da elevação;  
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que 
seja a vegetação (BRASIL, 2012, n. p.). 

 

Em Antonina as APP’s estão presentes em um total de 233,87 km² do município, 

sendo que 92,90% (217,27 km²) encontram-se preservados e 7,10% (16,60 km²) 

restantes estão degradados. A FIGURA 3.38FIGURA 3.38, a seguir, aponta onde se 

localizam as APPs do município. 
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FIGURA 3.37 – ÁREAS PROTEGIDAS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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FIGURA 3.38 – SITUAÇÃO DAS ÁREAS DE APP NO MUNICÍPIO DE ANTONINA 



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

70 

3.1.1.8 Sambaquis 

 

Os sambaquis são depósitos de conchas que têm origem artificial. A origem da 

palavra tem origem tupi-guarani e significa algo como “monte de conchas” (BIGARELLA, 

2011). Tais aglomerados de conchas podem ser considerados os sítios arqueológicos 

pré-históricos mais relevantes do litoral brasileiro (BLASI in BIGARELLA, 2011).  

A origem dos sambaquis é ainda estudada, existindo duas teorias sobre sua 

formação, a natural que acredita na força eólica e no recuo das marés (BIGARELLA, 

2011). A segunda teoria acredita na formação artificial destes elementos, através da ação 

dos povos aborígene que aqui viviam podendo tanto construções voltadas às práticas 

diárias, como área de cozinha e restos de alimentos, como monumentos intencionais. No 

campo científico a segunda teoria é mais bem aceita, assim Schmitz (1984 apud 

PARELLADA e GOTTARDI NETO, 1993, p.2) conceitua estas formações como o “local de 

acampamento das populações indígenas que exploravam os recursos do litoral”. São, 

portanto, 

 

acumulações artificiais principalmente de conchas de moluscos, e em menor 
escala de ossos de mamíferos, répteis, aves e peixes; restos da dieta alimentar de 
populações indígenas que habitaram principalmente o litoral, pois no interior 
existem também os chamados "sambaquis fluviais", onde ocorrem vestígios 
arqueológicos associados a gastrópodes terrestres (PROUS 1992 apud 
PARELLADA e GOTTARDI NETO,1993, p.2). 

 

Acredita-se, portanto, que as formações serviam para diversos propósitos dos 

humanos daquele período que podem ser chamados de homem sambaqui ou povos 

sambaquis, como afirma Igor Chmyz, pesquisador do Centro Estudos e Pesquisas 

Arqueológicas da UFPR (CEPA/UFPR) em entrevista concedida à Gazeta do Povo 

(2005). Segundo o pesquisador então, nos sambaquis paranaenses são encontrados 

resquícios de sepultamentos, ossos de animais e, inclusive, adornos e utensílios de pedra 

lascada. Estima-se que o litoral paranaense tenha sido ocupado esses povos entre 6.000 

e 1.000 anos a.C.  

Os sambaquis já eram interesse dos primeiros colonizadores do Paraná “afinal, 

eram grandes amontoados de conchas que se destacavam na paisagem, e sobre alguns 

destes montes ainda haviam assentamentos de populações indígenas” (PARELLADA e 

GOTTARDI NETO,1993, p.1).  
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No entanto, apesar de estarem presentes em vários pontos do litoral, sabe-se que 

até 1950 a maioria dos sambaquis já havia sido destruída (BIGARELLA, 2011). Estas 

conchas eram destinadas à construção de casarios antigos ou até mesmo pela indústria 

de fertilizantes (GAZETA DO POVO, 2005). Outros autores destacam ainda o uso como 

matéria-prima para fabricação de cal e pavimentação de estradas (BIGARELLA, 2011).  

Assim, com o intuito de proteger tais patrimônios culturais e históricos existem 

legislações específicas. A Lei Estadual nº 12.243 de 31 de julho de 1998 descreve as 

áreas de interesse turístico em municípios costeiros do estado e define, entre outras, as 

áreas de interesse turístico como “os locais de interesse histórico, artístico, arqueológico 

ou pré-histórico [...], os locais onde ocorram manifestações culturais ou etnológicas” 

(PARANÁ, 1998, n. p.). 

Por sua vez, a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961, trata dos 

monumentos arqueológicos e pré-históricos definindo que a partir daquela data, tais 

monumentos passam a ser de guarda e proteção do poder público. Entre estes 

monumentos arqueológicos ou pré-históricos estariam, então: 

“as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem 

testemunhos da cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, 
montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos aterrados, estearias e 
quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado idêntico, a juízo da 
autoridade competente” (BRASIL, 1961, n. p.). 
 

Além disso, a mesma lei garante em seu Art. 3º que: 

“São proibidos em todo o território nacional o aproveitamento econômico, a 
destruição ou a mutilação, para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-
históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras ou 
sernambis, e bem assim dos sítios, inscrições e objetos numerados nas alíneas b, 
c e d, do artigo anterior, antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas as 
concessões anteriores e não caducas” (BRASIL, 1961, n. p.). 

 

No entanto, conforme afirma Parellada e Gottardi Neto (1993, p.1), “os sambaquis 

paranaenses, apesar da existência de leis que os protegem desde 1950, continuam a ser 

destruídos”. Segundo os autores isso ocorre em parte pela falta de um inventário realista 

sobre as áreas onde se localizam estes sítios arqueológicos.   

Ainda assim, existem alguns estudos que buscam realizar o levantamento, com o 

intuito de preservação destas áreas. No levantamento realizado por Parellada e Gottardi 

Neto (1993) no litoral paranaense foram encontrados um total de “269 sambaquis, sendo 

34 no município de Antonina, 78 em Guaraqueçaba, 85 em Guaratuba, 3 em Matinhos, 7 

em Morretes e 62 em Paranaguá” (PARELLADA e GOTTARDI NETO, 1993, p.1). 
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Portanto, segundo este levantamento, os sítios localizados em Antonina, registrados pela 

pesquisa no ano de 1993, correspondiam à 12,6% dos sambaquis do litoral paranaense.  

Bigarella (2011) em seu levantamento havia encontrado 23 sambaquis em 

Antonina, 11 a menos que Parellada e Gottardi Neto (1993). Estes últimos foram os dados 

utilizados para realizar o mapeamento deste levantamento, transportado para a base 

atual, que se encontra na FIGURA 3.39. Dentre estes sambaquis destaca-se aquele 

localizado na Ilha do Corisco, está um dos maiores e mais bem conservados sambaquis 

do Paraná. Portanto, Assim, como é possível visualizar na FIGURA 3.39, a maior 

concentração de sambaquis encontra-se ao longo dos rios principais que desembocam na 

Baía de Paranaguá: o Rio Faisqueira no noroeste da Baía de Paranaguá, assim como o 

Rio Cachoeira, no Rio Sapitanduva, ao sul do município, na Ilha do Corisco, do Lessa, no 

interior da Baía de Paranaguá, no Rio Xaxim, no oeste da Baía, assim como uma grande 

concentração na região do Rio Moura, no oeste da Baía e norte do perímetro urbano. 
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FIGURA 3.39 – LOCALIZAÇÃO DOS SAMBAQUIS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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3.1.1.9 Restrições normativas e outros mecanismos de controle ambiental 

 

A proteção do meio ambiente, como das Unidades de Conversação, das Áreas de 

Preservação Permanente, das regiões de Reserva Legal e outras ambientalmente frágeis, 

é regulamentada por um conjunto de normas jurídicas especialmente dirigidas a esse fim. 

Dentre elas pode-se destacar:  

i. Lei Federal nº 11.428/2006 - Utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica;  

ii. Lei nº 9.985/2000 – Trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC); e 

iii. Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal (referente às Áreas de Preservação 

Permanente e Reserva Legal).  

iv. Lei nº 3.924/1961 - Monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

v. Lei nº 6.513/1977 - Áreas Especiais e de Locais de Interesse Turístico. 

vi. Lei nº 7.919/1984 – Área de Especial Interesse Turístico do Marumbi. 

 

A Lei n. 9.985/2000 estabeleceu as categorias das Unidades de Conservação 

(Proteção Integral e Uso Sustentável), espaço territorial e seus recursos ambientais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao 

qual se aplicam garantias adequadas de proteção.  

No Município da Antonina é possível encontrar 09 (nove) Unidades de 

Conservação, sendo dentre elas, 02 (duas) da esfera administrativa federal – Reserva 

Biológica Bom Jesus e Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba (APA) –, 02 (duas) 

da estadual – Parque Estadual Pico Paraná e Parque Estadual Roberto –, e 05 (cinco) 

particulares1 – Reservas Naturais (RPPN): Águas Belas, Encantadas, Fazenda Santa 

Maria, Guaricica e Rio Cachoeira. Além disso, na região também há áreas de sambaquis 

e Área de Especial Interesse Turístico do Marumbi. 

As normas que instituem e regulamentam as citadas Unidades de Conservação e 

a categoria de cada uma delas, conforme a Lei n. 9.985/200 (SNUC), estão detalhadas no 

QUADRO 3.8, a seguir: 

 

 
1 https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Reserva-Particular-do-Patrimonio-Natural-RPPN 
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QUADRO 3.8 – REGULAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 
ANTONINA 

Unidade de 
Conservação 

Instância 
Responsável 

Categorias de 
Unidades de 
Conservação 
(Lei n. 
9.985/2000) 

Informações normativas 

Área de Proteção 
Ambiental de 
Guaraqueçaba 

Federal Uso Sustentável 

Criação: Decreto Federal n. 90.883/1985; 
Plano de Manejo: IBAMA e SEMA/PR n. 
021/1994 
Zoneamento: IPARDES e IBAMA/2001 

Parque Estadual 
Pico Paraná 

Estadual 
Proteção 
Integral 

Criação: Decreto Estadual n. 5.769/2002; 

Parque Estadual 
Roberto Ribas 
Lange 

Estadual 
Proteção 
Integral 

Criação: Decreto Estadual 4.267/1994; 

Reserva Biológica 
Bom Jesus 

Federal 
Proteção 
Integral 

Criação: Decreto Federal s/n - 05/06/2012 

Reserva Natural 
Águas Belas 
(RPPN) 

Privado  
Proteção 
Integral 

Criação: Portaria IAP n. 184 de 02 de setembro 
de 2004. 

Reserva Natural de 
Encantadas (RPPN) 

Privado 
Proteção 
Integral 

Criação: Portaria IAP n. 190 de 02 de setembro 
de 2014. 

Reserva Natural 
Fazenda Santa 
Maria (RPPN) 

Privado 
Proteção 
Integral 

Criação: Portaria IAP n. 58 de 30 de março de 
2011. 

Reserva Natural 
Guaricica (RPPN) 

Privado 
Proteção 
Integral 

Criação: Portaria IAP n. 184 de 02 de setembro 
de 2004 (Águas Belas) e Portaria n. 159 de 30 de 
agosto de 2007 (Rio Cachoeira). 

Reserva Natural Rio 
Cachoeira (RPPN) 

Privado 
Proteção 
Integral 

Criação: Portaria IAP n. 159 de 30 de agosto de 
2007. 

FONTE: COMPILADO POR FUPEF (2022) 

 

Na sequência, observa-se os detalhes e as características gerais de cada uma 

das áreas protegidas existentes no território do município de Antonina: 

 

Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba (do âmbito Federal) 

A região da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba (do âmbito 

Federal) conta com 282.446,36 hectares2 e está localizada nos Municípios de 

Guaraqueçaba (66,93%), Antonina (20,57%), Paranaguá (10,66%) e Campina Grande do 

Sul (1,84%)3. Além disso, o espaço territorial da APA se sobrepõe a diversas outras 

Áreas Protegidas, como a Estação Ecológica de Guaraqueçaba, a Reserva Biológica Bom 

Jesus, a Reserva Natural Salto Morato, Reserva Ecológica do Sebuí, Reserva Natural 

 
2 https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-

biomas/marinho/lista-de-ucs/apa-de-guaraquecaba. 
3 https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/977. 
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Papagaio-de-cara-roxa, Reserva Natural Guaricica, Tribo Indígena Cerco Grande e APA 

de Guaraqueçaba (do âmbito Estadual). 

A Unidade foi criada pelo Decreto Federal n. 90.883, de 31 de janeiro de 1985 e 

está sob gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) 

desde o ano de 2002, conforme a Portaria n. 65, por meio da coordenação regional CR9 – 

Florianópolis/SC. 

Nos ditames da Lei n. 9.985/2000 (SNUC), as Áreas de Proteção Ambiental são 

espaços “[...] com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 

bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o 

bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais [...]”4.  

Ademais, este espaço territorial é classificado como de Uso Sustentável, isto é, 

dizem respeito as regiões onde há “exploração do ambiente de maneira a garantir a 

perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 

biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 

economicamente viável”5. 

O Plano de Manejo (gestão) da APA foi elaborado no ano de 1995, pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, pelo 

Programa Nacional do Meio Ambiente e pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos – SEMA/PR, sob n. 021/94.  

Ainda, a área conta com Zoneamento Ambiental, desenvolvido no ano de 2001 

pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES e pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, com 

apoio da Fundação Araucária. 

 

Parque Estadual Pico Paraná 

O Parque Estadual (PEs) Pico Paraná, criado em 2002 pelo Decreto Estadual n. 

5.769, conta com área total de 4.333,83 hectares e está localizado nos Municípios de 

Antonina (50,73%) e Campina Grande do Sul (49,27%). Sua gestão está a cargo do 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP/SEMA). 

 
4 Art. 15, caput, da Lei n. 9.985/2000 (SNUC). 
5 Art. 2º, inciso XI, da Lei n. 9.985/2000 (SNUC). 
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A Unidade da Conversação que faz parte do bioma de Mata Atlântica (100%) e 

não possui dentre seus instrumentos jurídicos o Plano de Manejo e o Zoneamento 

Ambiental. Além disso, está inserido dentro do grupo de Proteção Integral, conforme 

dispõe a Lei n. 9.985/2000 (SNUC), e onde há autorização apenas do uso indireto dos 

seus recursos naturais, salvo os casos expressamente previstos em lei. 

Os Parques Estaduais, assim como os Parque Nacionais e o Parques Naturais 

Municipais6, têm objetivo básico de preservar os 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 ecológico7. 

O Parque abriga uma das maiores formações rochosas do Estado do Paraná, 

entre elas, o Pico Paraná – com 1.877,39 metros de altitude, considerado o mais alto do 

sul do país e localizado na Serra do Mar –, o Ibitirati, o Ciririca e o Agudo da Cotia.  

 

Parque Estadual Roberto Ribas Lange 

Criado pelo Decreto Estadual n. 4.267/1994 e sob domínio da Mata Atlântica, o 

Parque Estadual (PEs) Roberto Ribas Lange está situado dentro dos Municípios de 

Morretes (61,50%), Antonina (28,65%) e Campina Grande do Sul (9,84%). 

A correspondente área conta com 2.698,69 hectares e tem como objetivo principal 

a proteção e manutenção de remanescentes da Floresta Atlântica e sua biodiversidade.  

A Unidade de Conversação atualmente não está aberta à visitação e não possui 

Plano de Manejo e Zoneamento Ambiental. Ela, assim como o outro Parque da região, 

está inserida dentro da categoria de Proteção Integral, nos ditames da Lei n. 9.985/2000 

(SNUC). 

 

Reserva Biológica Bom Jesus  

A Reserva Biológica (ReBio) Bom Jesus criada pelo Decreto s/n, de 05 de junho 

de 2012, contém área total de 34.179,00 hectares e faz parte de três Municípios, dentre 

eles, Antonina (31,70%), Guaraqueçaba (50,76%) e Paranaguá (17,54%).  

A região é de jurisdição legal do domínio Mata Atlântica e tem como instância 

responsável o Governo Federal.  

 
6 Art. 11, §4º, da Lei n. 9.985/200 (SNUC). 
7 Art. 11, caput, da Lei n. 9.985/2000 (SNUC). 
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Além disso, a correspondente Unidade de Conversação, que está inserida dentro 

dos limites da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba (APA), é classificada pela 

Lei n. 9.985/2000 (SNUC) como de Proteção Integral, da mesma forma que os Parques 

supracitados. 

A Reserva Biológica como Unidade de Conservação tem por objetivo principal a 

proteção integral da biota e de todos os atributos naturais presentes na região, sem a 

direta interferência humana ou modificações ambientais, salvo quanto as medidas de 

recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para 

recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos 

ecológicos naturais8. 

Conforme preceitua as normas do SNUC, não é autorizado visitação pública na 

região, exceto quanto aquelas com objetivo educacional, de acordo com regulamento 

específico. 

 

Reservas Naturais (RPPN): Águas Belas, Encantadas, Fazenda Santa Maria, 

Guaricica e Rio Cachoeira 

As Reservas Particulares de Patrimônio Natural são modalidades de Unidades de 

Proteção Integral, de domínio privado (pessoa física ou jurídica), gravadas com 

perpetuidade na matricula dos imóveis perante o Registro Público, diante da existência de 

interesse público, mas que, todavia, não afetam a titularidade do bem.  

Dentro do Município de Antonina é possível encontrar 05 (cinco) Reservas 

Naturais, sendo elas: Águas Belas, Encantadas, Fazenda Santa Maria, Guaricica e Rio 

Cachoeira, com as seguintes características: 

i. Águas Belas: é uma Reserva Natural localizada integralmente em Antonina dentro 

de uma área total de 508,20 hectares e que foi instituída em 01 de setembro de 

2004, pela Portaria do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), n. 184. 

ii. Encantadas: é formada por uma pequena área no Município de Antonina, que 

conta com 18,33 hectares de terra e foi criada pelo Instituto Ambiental do Paraná 

em 02 de setembro de 2014, por meio da Portaria n. 190.  

iii. Fazenda Santa Maria: refere-se a uma área total de 400,27 hectares, também 

localizada em Antonina e que foi originada pela Portaria n. 58, do Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP), em 29 de março de 2011. 

 
8 Art. 10, da Lei n. 9.985/2000 (SNUC). 
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iv. Guaricica: composta por outras Reservas Particulares de Patrimônio Natural 

(RPPNs), a Reserva Natural Guaricica está localizada em Antonina, litoral do 

Estado do Paraná e representa cerca de 10,33% da superfície do município. A 

região conta com área total de 8.600 hectares e tem bioma Mata Atlântica. 

Atualmente a Reserva Natural Guaricica é administrada pela Sociedade de 

Proteção à Vida Selvagem (SPVS) e está aberta à visitação pública (pesquisa 

científica, visitação com objetivo turístico, recreativo e educacional).  

v. Rio Cachoeira: constitui em uma área total de 4.292,88 hectares, localizada em 

Antonina e criada em 30 de agosto de 2007, pela Portaria n. 159, do Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP). Dentro da correspondente região, é possível encontrar 

a passagem do Rio Cachoeira, com aproximadamente 3km de percurso, com início 

na localidade do Bairro Alto e término a foz do Rio Capivari, onde se pratica 

atividade aquática de Rafting. 

 

Áreas de Sambaquis 

Como é cediço, as áreas de sambaquis são constituídas por depósitos de 

materiais orgânico e calcários (conchas de moluscos, pedras, ossos e etc.), formada ao 

longo de milhares de anos por resultados de ações humanas, isto é, são montes artificiais 

com dimensões e formas diversas. Estas áreas são tidas como os sítios arqueológicos da 

pré-história mais relevantes do litoral do Brasil.  

A Lei Federal n. 3.924, de 26 de julho de 1961, reconhece como monumento 

arqueológico ou pré-histórico “as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que 

representem testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis 

[...]” (Art. 2º, alínea a). 

Além disso, a respectiva legislação protege as áreas em que são encontrados os 

sambaquis ao estabelecer que “são proibidos em todo o território nacional, o 

aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas 

arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis [...]” (Art. 3º). 

No município da Antonina é possível encontrar 34 (trinta e quatro) áreas de 

sambaquis (FIGURA 3.39), sendo que a maior concentração delas encontra-se ao longo 

dos principais rios que desembocam na Baía de Guaratuba (Rio São João, Rio Água 

Vermelha, Rio da Praia e Lago Maria Chica e Rio Parati). 
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Área de Especial Interesse Turístico do Marumbi 

Nos termos da Lei Federal n. 6.513, de 20 de dezembro de 1977, considera-se 

Área Especial de Interesse Turístico (AEIT) os “trechos contínuos do território nacional, 

inclusive suas águas territoriais, a serem preservados e valorizados no sentido cultural e 

natural, e destinados à realização de planos e projetos de desenvolvimento turístico”9. 

No Município de Antonina é possível observar a existência da AEIT do Marumbi, 

localizada em mais outros 05 (cinco) Municípios, sendo eles, Morretes, São José dos 

Pinhais, Piraquara e Campina Grande do Sul, contanto com um território total de 

66.722,99 hectares, no Primeiro Planalto Paranaense, na região da Serra do Mar10. 

A correspondente área de proteção foi criada e regulamentada pela Lei Estadual 

n. 7.919, de 22 de outubro de 1984 e pelo Decreto n. 5.308, de 18 de abril de 1985, neste 

último, estabelecendo que:  

 

“a ação governamental na AEIT do Marumbi terá por escopo a manutenção do 
equilíbrio ecológico, [...] o desenvolvimento de atividades turísticas, recreativas, 
desportivas e de lazer, assegurando: a) o uso em comum pelo povo, possibilitando 
a todos os cidadãos o contato com a natureza; b) a proteção dos recursos naturais 
[...] monumentos e bens de valor histórico, artístico, arqueológico ou pré-histórico, 
bem como dos mananciais de abastecimento d’água; c) a proteção dos recursos 
naturais [...], a preservação da paisagem, monumentos e bens de valor histórico, 
arqueológico ou pré-histórico, bem como dos mananciais de abastecimento 
d’água; d) a utilidade dos recursos naturais para fins científicos, educativos e 
culturais; e) a alocação de recursos e incentivos necessários à consecução dos 
objetivos anteriores.” 

 

Ademais, é possível observar que a AEIT do Marumbi conta com Zoneamento 

Ecológico Econômico desde junho de 2004, elaborado pelo MRS Estudos Ambientais 

LTDA, em parceria com o Governo do Paraná, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMA), Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e outros. 

Ainda, a área contém Plano de Manejo, o qual foi elaborado em 1987 e revisado 

em 2004 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e Programa Proteção da Floresta Atlântica – Pró-

Atlântica/Paraná.  

Na AEIT do Marumbi estão inseridos cinco Parque Estaduais, denominados do 

Pico Paraná, do Pico Marumbi, da Graciosa, do Pau-Ôco e Roberto Ribas Lange. As 

unidades de conservação existentes no perímetro da área são: a APA Federal de 

 
9 Art. 3º, da Lei n. 6.513/1977. 
10 Plano de Manejo da AEIT do Marumbi, pag. 13. 
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Guaraqueçaba a Nordeste; as APAs Estaduais de Piraquara e Rio Pequeno e o Parque 

Estadual Serra da Baitaca a Oeste; e a APA Estadual de Guaratuba a Sudeste. 

 

 

3.1.2 Levantamento das Áreas Aptas, Aptas com Restrição e Inaptas ao Uso e 

Ocupação Antrópicos 

 

As condicionantes físico-geográficas possibilitam determinar aspectos para a 

classificação das áreas do município para o uso antrópico. É possível, portanto, a criação 

de uma metodologia para categorizar o território em áreas aptas, áreas aptas com 

restrição e áreas inaptas, a partir da apropriação das características de diferentes esferas: 

geológicas, geomorfológicas, pedológicas, declividades, áreas de preservação ambiental 

e cultural, áreas de risco, etc.  

Com essa base de informações e através de software de geoprocessamento, 

propõe-se o cruzamento dos dados espaciais de cada esfera a fim de delimitar, em ordem 

exclusiva, as áreas inaptas e as aptas com restrição, restando assim as áreas aptas. Os 

critérios para esse cruzamento de dados são expostos no QUADRO 3.9 e os mapas 

desenvolvidos são mostrados na FIGURA 3.40, para o território municipal, e na FIGURA 

3.41, para o enfoque no perímetro urbano. Ressalta-se que as áreas de parques, 

reservas, unidades de conservação e Áreas de Proteção Ambiental (APAs) foram 

consideradas dentro da categoria de áreas aptas com restrição. Essa escolha se justifica 

por restrições normativas impostas a esses espaços, mesmo que não haja impedimentos 

físico-geográficos diretos. 
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QUADRO 3.9 – CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS APTAS, APTAS COM RESTRIÇÃO E 
INAPTAS 

Tipo Critério Normativa Incidente / Fonte de Estudo 

Área Inapta 

APPs de rios, nascentes, 
topo de morro, 
manguezais, restingas e 
declividade >45% 

Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012). Mapeamento 
do IAT (2019). 

Declividade > 30% 
BDGEx, (2016). Lei de Parcelamento do Solo (Lei nº 
6.766/1979) 

Área de Alto Risco de 
Enchente 

Mapeamento Áreas Suscetíveis à Inundação (BDGEx, 2016). 

Área Apta 
com 

Restrição 

Unidades de Conservação 
Lei que Trata do Sistema Nacional de Conservação (Lei nº 
9.985/2000);  

Reserva Legal 
SICAR (2022); Reserva biológica Bom Jesus (Decreto s/nº de 
06/06/2012) 

Reserva Particular 

Reserva Natural Águas Belas (Portaria IAP 184 de 
02/09/2004); Reserva Natural Fazenda Santa Maria (Portaria 
IAP 58 de 30/03/2011); Reserva Natural Morro da Mina 
(Portaria IAP 46 de 07/04/2003); Reserva Natural Encantadas 
(Portaria IAP 190 de 02/09/2014); Reserva Natural Rio 
Cachoeira (Portaria IAP 159 de 30/08/2007); AEIT do 
Marumbi (PARANÁ, 1984) 

Parques  
Parque Estadual Pico Paraná (Decreto nº 5.769 de 
05/06/2002); Parque Estadual Roberto Ribas Lange (Decreto 
nº 4.267 de 21/11/1994) 

APA  Decreto nº 90.883/85 que cria a APA de Guaraqueçaba 

Declividade entre 20 e 30% Mapeamento a partir de dados do BDGEx, 2016 

Remanescentes Florestais IAT (2019) 

Faixas de Servidão das 
Linhas de Transmissão 

Mapeamento a partir de dados da ANEL (2021) e OSM, 
(2021) 

Área de Manancial PARANÁ (2016) 

Área Apta 
Áreas sem restrições e 
sem inaptidões 

- 

Fonte: FUPEF (2022). 

 

Assim, o levantamento das áreas aptas para o uso antrópico é resultado do 

cruzamento de informações que levam em conta a ausência de impedimentos e/ou 

restrições ambientais e ausência de áreas de risco e de condições de solo problemáticas. 

Em Antonina, foram identificados 15,45 km² de áreas aptas, o equivalente a 1,85% do 

território municipal. A maior parte dessas áreas está inserida no perímetro urbano, ou em 

porções planas e dispersas do território ao longo das rodovias PR-408, PR-410 e PR-340. 

No perímetro urbano, por sua vez, as áreas aptas representam 35,34% da superfície, ou 

5,04 km², estando localizadas em uma porção praticamente contínua junto às principais 

áreas urbanizadas e ocupadas. Ou seja, aproximadamente 33% das áreas aptas se 

encontram na sede urbana. 

As áreas aptas com restrições representam superfícies que podem ser 

ocupadas, mas que encontram restrições, de caráter geográfico, ambiental e/ou jurídico. 
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No município, 340,70 km² correspondem a essa classificação, o mesmo que 40,84% do 

território. São basicamente as porções contínuas com relevo menos acidentado e fora de 

áreas estritamente sensíveis, como mangues, restingas e APPs. Assim, há grandes 

superfícies representativas dessa classificação no centro, no sudeste, no leste e ao norte 

do território do município. Já no perímetro urbano, há 3,76 km² de áreas aptas com 

restrição, o mesmo que 26,37% da superfície, sendo que são em geral porções que 

circundam as áreas aptas, também junto à urbanização consolidada. 

Por fim, as áreas inaptas se referem àquelas em que não é possível a ocupação 

antrópica, devido a riscos que estabelecimentos, edificações e atividades representam, 

além do impacto ambiental advindo dessa ocupação. Em Antonina, há 478,03 km², ou 

57,31% do território. Ou seja, mais da metade do município se insere nessa classificação, 

sendo que são mais representativas as áreas de mangues, restingas, morros e serras de 

alta declividade e as APPs. As maiores concentrações de tais áreas se localizam ao sul, 

junto à Baía de Antonina, a noroeste/norte, na Serra do Mar, e ao longo da fronteira com 

Guaraqueçaba, onde há também complexos de morros e montanhas. No perímetro 

urbano, 5,46 km² são áreas inaptas, o equivalente a 38,29% da superfície. As maiores 

porções se localizam nos manguezais junto à Baía de Antonina e ao rio do Cortume, nas 

APPs e nos morros de maior declividade. 

Em suma, Antonina é um município que se caracteriza por rica biodiversidade e 

diferentes formações geográficas e paisagísticas que se caracterizam como áreas de 

risco ambiental e de interesse de preservação. Por isso, há cobertura de grande parte do 

município por APAs, parques e unidades de preservação e conservação, o que reduz as 

áreas aptas e aptas com restrição para a ocupação antrópica. Entretanto, nas próximas 

seções, o uso e a ocupação dos territórios rural e urbano serão levantados, junto às 

características e aos coeficientes, com o objetivo de guiar o planejamento das áreas 

disponíveis de maneira sustentável. 
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FIGURA 3.40 –  LEVANTAMENTO DAS ÁREAS APTAS, APTAS COM RESTRIÇÃO E INAPTAS NO MUNICÍPIO
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FIGURA 3.41 –  LEVANTAMENTO DAS ÁREAS APTAS, APTAS COM RESTRIÇÃO E INAPTAS NA SEDE URBANA DO MUNICÍPIO
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3.2 LEVANTAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Essa etapa da presente análise temática tem como objetivo sistematizar e mapear 

os elementos de evolução da ocupação e das características do território municipal, a 

partir de dados disponíveis em cadastros, imagens, fotos ou levantamento de campo. 

Assim, compreende inicialmente questões históricas, geográficas e de divisão territorial 

como um todo. O uso e a ocupação do solo municipal também são contemplados, de 

modo a serem observados aspectos sociodemográficos, as características atuais do 

zoneamento e os elementos relativos a atividades rurais. As subseções seguintes 

organizam cada um dos temas tratados, possibilitando visualização geral do território de 

Antonina. 

 

3.2.1 Histórico de Ocupação Municipal 

 

Os primeiros indícios de ocupação da região de Antonina são dos povos 

sambaquis entre 6.000 e 1.000 anos a.C. Nos milênios seguintes surgiram os povos 

indígenas, sobretudo os Carijós que ocupavam a Ilha do Corisco, local de fundamental 

importância para o surgimento da cidade. "A Ilha do Corisco fica em frente ao Recanto do 

Cabral, no bairro da Graciosa de Baixo. É o único lugar seguro para atraque de barcos e 

canoas, pois não sofre tanto com a variação da maré e dos ventos. Não é a toa que foi o 

primeiro ponto do continente pisado pelo homem branco em Antonina", afirma Eduardo 

Nascimento, antigo secretário municipal de Turismo em entrevista concedida à Gazeta do 

Povo (2005). 

No ano de 1648 o Capitão Povoador e Sesmeiro da Vila de Paranaguá Gabriel de 

Lara, concedeu as terras nas encostas da enseada de Guarapirocaba à Manoel Duarte e 

Pedro Uzeda, considerados fundadores de Antonina. No entanto, apelas em 1713 o local 

onde hoje encontra-se a cidade passou a ser habitada. No mesmo ano a antiga Sesmaria 

da Graciosa passou ao Sargento Mor Manoel do Valle Porto onde construiu a Fazenda 

Graciosa, que tinha como principal atividade a mineração realizada através do trabalho 

escravo. Nas proximidades desta fazenda moravam duas irmãs que prestavam culto 

religioso à Nossa Senhora do Pilar e a quem o Sargento Mor Manoel havia prometido 

construir uma capela. Em 1714, então, Dom Frei Francisco de São Gerônimo autorizou a 

construção da Capela no pequeno vilarejo que ali estava surgindo e que passou a ser 
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chamado de “Capela” e os moradores passaram a ser chamados de “capelistas”, nome 

que ainda é conhecido e usado pelos moradores de Antonina (ANTONINA, 2008). 

O local passou a ser chamado mais tarde de Freguesia de Nossa Senhora do 

Pilar e em 1797 foi elevada à Vila Antonina pelo Governador Geral Manoel Lopes da Silva 

Branco. Então, no dia 06 de novembro de 1797 ocorreu o ato solene de levantamento do 

pelourinho e elevação de Antonina à cidade. Naquela época o local contava com cerca de 

2.300 habitantes que viviam da mineração, pesca e agricultura (ANTONINA, 2008; 2013). 

No ano de 1801, então, a produção agrícola da cidade era mais elevada que as 

exigências de consumo, o que levava à possibilidade de exportação. Assim nascia o 

porto, conhecido como “Portinho” que exportava arroz, farinha de mandioca, feijão, 

banana e café. A cidade fabricava ainda açúcar mascavo, rapadura, óleo de mamona e 

exportava madeira de lei (ANTONINA, 2008). 

Na FIGURA 3.42 é possível visualizar a localização de Antonina no mapa de 

1876, bem como, a existência da ferrovia ligando a cidade à Curitiba.  

 

FIGURA 3.42 – OCUPAÇÃO NA BAÍA DE ANTONINA EM 1936 

 

Fonte: PARANÁ (1876). 
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No ano de 1893 chega a primeira linha férrea e traz consigo o Barão de Antonina 

que deveria realizar os preparativos para emancipação do Estado do Paraná. Assim, a 

linha férrea e o porto passam a se conectar ao longo da cidade e a conectar o mar com o 

restante do estado.  

O terminal Barão de Teffé é o porto histórico da cidade, tendo o 1º trapiche 

construído em 1856. Em 1917, havia edificações industriais e para funcionários que 

trabalhavam no porto, criando um complexo portuário, que se volveu para a exportação 

da erva mate. O auge dessa atividade foi na década de 1920, o que colocou o Porto de 

Antonina no 4º lugar de maior movimento no Brasil, mas que perdeu força ao longo das 

décadas de 1930 e 1940. Em momentos posteriores, o porto passou a trabalhar com o 

transporte de outros produtos, como café, adubo e sal (PORTOS DO PARANÁ, 2022b). 

No ano de 1925, então, ocorre o ápice da cidade, quando Antonina era 

responsável por exportar erva-mate, madeira e café, além de importar trigo, sal e outros 

produtos que vinham do norte do Brasil, da Argentina e do Chile (ANTONINA, 2008). 

Assim, no início do século XX o porto de Antonina já era considerado o quarto maior do 

país, sobretudo após a conclusão da Estrada da Graciosa e do terminal ferroviário que 

ligavam Antonina à Curitiba e eram importante canal logístico da época. Assim o impulso 

progressista que tomava conta da cidade foi guiado pelos ciclos da madeira, do café e da 

erva-mate. Na FIGURA 3.43 é possível visualizar a ocupação ao longo da baía, assim 

como a existência de dezenas de edificações e diversos trapiches.  

 
FIGURA 3.43 – OCUPAÇÃO NA BAÍA DE ANTONINA EM 1936 

 
Fonte: ANTONINA (2013). 
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Finalmente, com o fim da Segunda Guerra Mundial e consequente fim do ciclo da 

erva-mate se inicia um período de declínio das atividades portuárias, o que determinou 

também uma parada no crescimento municipal. A cidade continuou nesse movimento de 

desaceleramento de seu crescimento então com o fim das indústrias Matarazzo na região, 

na década de 70, já que a indústria era uma das principais geradoras de negócios e 

empregos no município (GAZETA DO POVO, 2005). 

Então, na década de 1980, o município perde espaço para Morretes, que se torna 

cidade referência de passeios pela Estrada da Graciosa e de experiências gastronômicas 

com o barreado, prato típico da região (GAZETA DO POVO, 2005).  

Antonina tem buscado transformar o perfil da cidade em referência turística, como 

berço de manifestações folclóricas e também culturais, a partir da integração entre a 

vocação portuária e as edificações históricas e o potencial que possui para o 

desenvolvimento do turismo. 

Nesse sentido novas ações foram tomadas como estratégia para este 

desenvolvimento turístico. A ideia de reativar as operações do porto teve início em 2011. 

As obras de revitalização tiveram início em 2014. No entanto, o calado do canal e ao 

longo do píer ainda era pouco profundo, e a descarga e carga dos navios era realizada 

através de barcaças, guindastes flutuantes e esteiras rolantes. Atualmente a Ponta do 

Félix, Terminal portuário implantado pela iniciativa privada, possui armazéns para carga e 

descarga refrigeradas, e é considerado um dos mais modernos da América do Sul 

(ANTONINA, 2008). 

A principal atividade do porto em 2013 era a de transporte de fertilizantes, tanto 

que naquele ano foram desembarcados no cais 1,5 milhões de toneladas do produto. Os 

caminhões que descarregam a soja em Paranaguá, então, seguem à Antonina onde 

carregam o fertilizante e o distribuem às lavouras. O porto de Antonina foi revitalizado em 

2014 e recebeu obras de dragagem para aprofundamento na sequência (CANAL RURAL, 

2014).  

No ano de 2021, novas obras de dragagem foram realizadas o que tornaram o 

porto apto para receber navios de maior capacidade de carga, com calado de 8,5 metros. 

Pretende-se nos próximos anos chegar à 9,5 metros de calado (PARANÁ, 2021). 
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FIGURA 3.44 – PORTO DE ANTONINA RECEBENDO NAVIOS DE ALTA CAPACIDADE EM 2021 

 
Fonte: PARANÁ (2021). 

 

Além disso, a estação ferroviária foi reativada em 2003 após obras de 

restauração. Também novas iniciativas turísticas foram implementadas nos últimos anos e 

que serão detalhadas no tópico específico, tudo isso com o objetivo de aquecer o setor e 

trazer nova vida e identidade ao município (GAZETA DO POVO, 2005). 

Atualmente, o município de Antonina se situa na Região Intermediária de Curitiba, 

na Mesorregião Metropolitana de Curitiba, Microrregião de Paranaguá, de acordo com a 

divisão territorial do IBGE (2022). O território municipal tem 882,32 km², com o perímetro 

urbano vigente localizado ao sul, correspondendo a 18,21 km², ou 2,06% de sua área 

(ANTONINA, 2008). Não há marco zero definido em lei municipal, porém, considera-se 

como tal a Igreja Nossa Senhora do Pilar, sob a latitude 25º 25’ 53” S e longitude 48º 42’ 

36” O, estabelecendo assim uma distância de 56,3 km à capital Curitiba. Antonina tem 

como vizinhos Guaraqueçaba a leste, Campina Grande do Sul a norte e oeste, Morretes a 

sudoeste e Paranaguá a sudeste, além da delimitação pela Baía de Antonina, também a 

sudeste. O mapa da FIGURA 3.45 apresenta o território antoninense com a delimitação 

do perímetro urbano, junto ao seu contexto geográfico. 

No que tangem as relações intermunicipais, são envolvidas informações a 

respeito da ligação de Antonina com municípios vizinhos e/ou inseridos nas mesmas 

divisões regionais, nas esferas administrativas, socioeconômicas e territoriais. A 

proximidade entre as cidades possibilita a criação de políticas compartilhadas com o 

objetivo de solucionar problemas comuns e uni-los, de forma a diminuir sua dependência 



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

91 

da capital estadual ou outra grande cidade. Assim, os subtópicos a seguir tratam dessas 

relações que Antonina tem com o seu contexto regional e estadual, de acordo com as 

áreas específicas: inserção regional, acessos, saúde, educação, segurança pública e 

resíduos. 
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FIGURA 3.45– MUNICÍPIO DE ANTONINA-PR E PERÍMETRO DA SEDE URBANA
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3.2.1.1 Acesso ao município 

 

No que se refere aos acessos, há conexões rodoviárias e aquaviárias no 

município. Diversas rodovias estaduais estão dispostas no seu território, além de uma 

rodovia federal, sendo elas: 

• PR-408: é a rodovia que interliga a sede urbana de Antonina a Morretes e, 

posteriormente, ao entroncamento com a BR-277, no Viaduto Dom Moacyr 

José Vitti. É a principal conexão do município, fornecendo o mais rápido 

acesso até Curitiba ou Paranaguá e com denominação de Rodovia 

Deputado Miguel Bufara (PARANÁ, 1979). Seu trajeto em Antonina é 

pavimentado, com pista simples e está sob atualmente fora de concessão. 

• PR-410: trata-se da Estrada da Graciosa, a via de ligação histórica entre o 

planalto de Curitiba e o litoral do Paraná, a partir do entroncamento com a 

BR-116, em Quatro Barras. Também tem seu trecho inserido em Antonina 

com pavimentação e pista simples. 

• PR-340: é a rodovia que liga o entroncamento com a PR-408, na sede 

urbana, até a localidade rural de Bairro Alto, onde tem fim, apesar de 

haver continuidade da numeração em Tunas do Paraná. Também se 

denomina Rodovia Deputado Miguel Bufara, do trecho a partir do 

entroncamento com a PR-408 até o entroncamento com a PR-405 

(PARANÁ, 1979). Já para o trecho até Bairro Alto, tem o nome de Rodovia 

Engenheira Enedina Alves Marques, desde 2021 (PARANÁ, 2020). Tem 

pavimentação asfáltica em quase toda extensão, que se caracteriza pela 

pista simples, exceto nos últimos 0,91 km, onde é pavimentada com 

paralelepípedos. 

• PR-405: continua a denominação de Rodovia Deputado Miguel Bufara 

(PARANÁ, 1979), tendo início no entroncamento com a PR-340, na 

localidade de Cacatu. Conecta Antonina a Guaraqueçaba, sendo a única 

ligação viária deste município. Tem pista simples e não possui 

pavimentação em nenhum trecho. 

• BR-116: trata-se da Rodovia Régis Bittencourt, que interliga Curitiba a São 

Paulo, caracterizada pela pista dupla e pela separação das pistas em meio 

às condições de relevo do local. O trecho inserido em Antonina se localiza 
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no extremo norte, não havendo ligações diretas com o restante do 

município pelas condições de relevo e vegetação da Serra da Virgem 

Maria. 

 

Além das rodovias, há a estrada de ferro que perpassa Antonina e tinha parada 

na Estação Ferroviária da cidade, entretanto, o transporte turístico de passageiros está 

desativado. O trecho faz parte da divisão Malha Sul, que está sob concessão à empresa 

Rumo (BRASIL, 1996). Destaca-se que a ferrovia tinha um ramal para acesso ao Porto de 

Antonina, para o transporte de cargas, de operação gerida pela empresa Matarazzo. Esse 

serviço foi descontinuado aos poucos após os anos 1970, estando a ferrovia do ramal 

desativada atualmente, desde 2003 (SEP/PR; UFSC; LABTRANS, 2013). 

Para os acessos aquaviários, o Porto de Antonina dispõe de conexão de 

transporte marítimo de cargas, a partir de dois terminais portuários: Barão de Teffé e 

Ponta do Félix. O complexo tem ligação com o oceano compartilhada com o Porto de 

Paranaguá, através do canal de acesso, desde o Canal da Galheta até a Área Delta 

(SEP/PR; UFSC; LABTRANS, 2013). Sua gestão está nas mãos da Administração dos 

Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), empresa pública estadual, subordinada à 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (PORTOS DO PARANÁ, 2022a). Vale 

mencionar que o terminal Barão de Teffé está desativado há mais de dez anos, não 

possuindo fluxo de caminhões e navios. 

Compondo também acesso por meio da água, existem trapiches públicos. Há o 

Trapiche Municipal, localizado na continuidade da Rua Coronel Marcalo, no Centro, e o 

Trapiche da Ponta da Pita, em processo de construção, no bairro Ponta da Pita. Esses 

trapiches são utilizados para passeios turísticos de barco, para a pesca e para 

atendimento às populações ribeirinhas na baía e ao longo dos rios do município, conforme 

dados da prefeitura. 

As movimentações do porto, através do terminal Ponta do Félix, envolvem-se com 

o transporte de cargas de alto valor e mais complexas. Há a exportação de farelo de soja 

não-transgênico e de açúcar ensacado e a importação de fertilizantes e químicos, como 

fosfatos, sulfatos e cloretos. Assim, é um contraponto com o Porto de Paranaguá, que tem 

uma gama variada de movimentações, incluindo os contêineres. (APPA, 2022).  

O mapa da FIGURA 3.46 traz os acessos rodoviários, ferroviários e aquaviários 

do município, em relação ao contexto municipal, enquanto a FIGURA 3.47 mostra o 
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enfoque dos acessos no perímetro urbano. Nos bairros urbanos, a Rodovia PR-408 tem 

continuidade na Avenida Tiago Peixoto, que se divide, através de interseção 

semaforizada, na Avenida Conde Matarazzo, que segue em direção ao porto, e na Rua 

Uruguai, que direciona o fluxo para o centro da cidade. 
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FIGURA 3.46– ACESSOS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS AO MUNICÍPIO DE ANTONINA
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FIGURA 3.47– ACESSOS RODOVIÁRIOS À SEDE URBANA DE ANTONINA



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

98 

3.2.1.2 Inserção regional 

 

Antonina não se insere numa região metropolitana ou divisão similar e, conforme 

a publicação mais recente do REGIC do IBGE (2020), o município também não faz parte 

de arranjo populacional, sendo classificado como um Centro local. Trata-se da 

categorização de menor hierarquia, o que caracteriza a cidade como uma centralidade 

pequena, cuja atuação socioeconômica não extrapola seus limites municipais, havendo 

uma rotina dos seus habitantes atrelada ao seu território e com dependência de outras 

cidades. Essa dependência é identificada pelas ligações a centros de hierarquias 

superiores, em geral sendo caracterizada pela busca por bens e serviços. No caso de 

Antonina, o REGIC identifica relações destinadas ao Arranjo Populacional de Curitiba, a 

Paranaguá, a Morretes e ao Arranjo Populacional de Matinhos – Pontal do Paraná 

(FIGURA 3.48). Ressalta-se a ligação voltada a Paranaguá, sob vínculo a centros 

secundários. Para as ligações com destino a Antonina, há linhas correspondentes a partir 

de Paranaguá e Morretes (FIGURA 3.49).  

Assim, verifica-se relações mútuas com os municípios vizinhos de Morretes e 

Paranaguá, dada a proximidade viária de Morretes, como cidade mais próxima, e a 

influência de Paranaguá, um centro sub-regional A. Por outro lado, não há ligações com 

Campina Grande do Sul e Guaraqueçaba, pelas dificuldades de acesso viário entre essas 

cidades e a sede de Antonina. 

 



 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

99 

FIGURA 3.48– REGIÕES DE INFLUÊNCIA SOBRE ANTONINA 
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FIGURA 3.49– REGIÕES DE INFLUÊNCIA DE ANTONINA 
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3.2.1.3 Relações intermunicipais de Saúde 

 

Para as relações de saúde, existem consórcios intermunicipais, caracterizados 

por parcerias entre prefeituras na busca por melhorar a eficiência e qualidade dos 

serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de permitir uma 

maior independência desses municípios, propiciando infraestruturas de saúde mais 

complexas que geralmente só estão disponíveis nas capitais regionais. (TEIXEIRA; MAC 

DOWELL; BUGARIN, 2004). 

Assim, Antonina tem participação em dois consórcios estaduais importantes. Um 

deles é o Consórcio Paraná Saúde, que abrange 398 dos 399 municípios do Estado e tem 

como funções principais as seguintes: adquirir medicamentos presentes na Assistência 

Farmacêutica Básica; atuar na fiscalização e acompanhamento da entrega de 

medicamentos e outros insumos nas Regionais de Saúde do Paraná; e realizar de 

controles administrativos e gerenciais desses insumos e sua distribuição entre os 

municípios. (GROCHOCKI, 2013).   

O outro consórcio é o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná 

(CISLIPA), que reúne outros seis municípios: Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos, 

Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Essa associação tem como finalidade ampliar o 

acesso a serviços de urgência e especialidades médicas, permitindo que as cidades 

litorâneas tenham independência assistencial. É de responsabilidade do CISLIPA a 

administração de SAMUs (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com atendimento 

de urgências realizados através de UTIs fixas e móveis. Sua fonte de recursos é tripartite, 

advindo da União (MS/FNS), do Estado do Paraná (SESA) e dos sete municípios 

Consorciados (CISLIPA, 2010). 

 

3.2.1.4 Relações intermunicipais de Educação 

 

No caso da educação, Antonina integra o Núcleo Regional de Educação (NRE) de 

Paranaguá, que engloba os sete municípios do litoral: Antonina, Guaraqueçaba, 

Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. O NRE tem como 

atribuições coordenar, orientar, controlar, adotar, acompanhar e avaliar a execução de 

medidas, a fim de trazer melhorias ao ensino fundamental, médio, regular, de jovens e 

adultos e especial. Esse serviço tem atuação nas redes escolares municipais, estaduais e 
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particulares, sob o regulamento da Secretaria da Educação e do Esporte (SEED) 

(PARANÁ, 2021). Os núcleos também abrangem a coleta de informações de interesse 

para avaliação e controle da SEED, a elaboração de perfil socioeconômico dos 

estudantes e o desempenho em atividades correlatas. 

 

3.2.1.5 Relações intermunicipais de Segurança Pública 

 

No tocante às relações intermunicipais relacionadas à segurança pública, 

Antonina faz parte do Conselho Comunitário de Segurança do Litoral Paranaense 

(CONSEG), do qual participam Antonina, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná. Esse 

conselho tem como função a comunicação integrada entre sociedade civil, comerciantes, 

mídia, autoridades públicas, instituições e a polícia. Desse modo, todos os envolvidos 

podem contribuir com sugestões para melhoria da problemática local e com a elaboração 

de metas que devem ser alcançadas nas comunidades (CECONSEG, 2022). 

No caso da regionalização da polícia no cenário estadual, os municípios são 

organizados por meio das Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP), que têm como 

função coordenar ações policiais no Estado em suas respectivas regionais, 

descentralizando as atividades de apoio à atuação da polícia (SSP, 2022). Dessa forma, 

Antonina integra a 3ª AISP, que tem como sede Paranaguá e engloba também 

Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná.  

Em relação à Polícia Civil, a categorização em divisão em Subdivisões de Polícia 

Civil (SDP), coloca Antonina na 1ª SDP, com sede também em Paranaguá, juntamente 

aos municípios litorâneos de Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morrestes e Pontal do 

Paraná (PCPR, 2022b). As delegacias são o centro de investigações e demais atos da 

polícia judiciária, sendo que Antonina possui a 7ª Delegacia Regional de Polícia, na Rua 

Comendador Araujo (PCPR, 2022a).  

Nas questões da Polícia Militar, Antonina está inserida no 9º Batalhão da Polícia 

Militar (BPM), que abrange todo o litoral paranaense e, por sua vez, integra o 6º Comando 

Regional de Polícia Militar (CRPM), que inclui o litoral paraense e parte da região 

metropolitana (SSP, 2022). O propósito dos batalhões é organizar as companhias da 

polícia, conforme coesão de municípios próximos. Na sede do município, há uma unidade 

do 9º BPM, à Rua Isidoro Costa Pinto (PMPR, 2022). 
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Por fim, no que tange o atendimento do corpo de bombeiros, Antonina integra o 1º 

Comando Regional de Bombeiro Militar, com sede em Curitiba. Em uma divisão de menor 

escala, há o 8º Grupamento, que tem sede em Paranaguá e que contempla os outros 

cinco municípios do litoral: Guaraqueçaba, Morretes, Guaratuba, Matinhos e Pontal do 

Paraná (1ºCRBM, 2022).  

 

3.2.1.6 Relações intermunicipais de Resíduos 

 

No caso dos resíduos gerados em Antonina, há três destinações principais a 

serem mencionadas. O material de origem hospitalar e da exumação de cemitérios é 

administrado pela empresa AMBSERV Tratamento de Resíduos LTDA, que realiza a 

coleta e tratamento desses resíduos, em local próprio. Já a coleta seletiva e reciclagem 

são realizados através de um contrato de prestação de serviços com a Associação dos 

Catadores de Produtos Recicláveis de Antonina (ACAPRA), localizada no bairro Batel. E, 

por fim, os resíduos domésticos comuns são coletados nas áreas urbanas e rurais pela 

empresa JJ Transportes e Terraplanagem LTDA, para serem depositados no JM Aterro 

Sanitário, no distrito de Alexandra em Paranaguá (ANTONINA, 2017). A FIGURA 3.50 

traz a localização do aterro sanitário e da ACAPRA. 
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FIGURA 3.50– LOCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE PARANAGUÁ
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3.2.2 Divisão Territorial, Localidades Rurais e Comunidades Tradicionais 

 

Como descrito na seção anterior, Antonina possui território com 882,32 km², 

dividido no perímetro urbano, com 18,21 km², e na área rural, os restantes 864,11 km². 

Não existem distritos urbanos além da sede, bem como não há comunidades tradicionais 

no município, como seria o caso de quilombolas, indígenas, cipozeiras e caiçaras.  

Existem, por sua vez, diversas localidades rurais que se agrupam em duas 

tipologias: há agrupamentos de residências rurais em uma vila, como é o caso das 

localidades Bairro Alto, Cachoeira de Cima, Rio do Nunes e Rio do Cedro; e há 

ocupações mais esparsas de pequenas ou grandes chácaras ao longo das rodovias, 

estradas rurais e rios, como acontece com São Sebastião, Rio Pequeno, Cupiúva, 

Cacatu, Figueira do Braço, entre outras. Assim, foi levantada a existência de 23 (vinte e 

três) localidades rurais em Antonina, com as localizações mostradas na FIGURA 3.51. 

Essas comunidades se envolvem em atividades de agropecuária variadas, exploradas na 

seção de Uso e Ocupação do Solo Municipal.  

É importante ressaltar que as condicionantes físico-geográficas do município 

dividem seu território, seja pelos estuários de rios ou pelo relevo da Serra do Mar. A maior 

parte das localidades rurais, entretanto, está às margens das rodovias PR-408, PR-410, 

PR-340 e PR-405, que se conectam entre si e fazem a ligação até o perímetro urbano, ou 

então ao longo de vias rurais que partem das rodovias. Isso facilita o acesso e a 

integração da população. Já algumas localidades têm uma segregação espacial mais 

acentuada, como é o caso do Rio do Cedro, com acesso por uma longa via rural a partir 

da Rodovia PR-405 e também por meio do Rio Faisqueira. Destaca-se a situação da 

localidade São Sebastião, agrupamento esparso de casas rurais e postos de serviço 

acima da Serra da Virgem Maria, às margens da Rodovia BR-116, uma vez que o acesso 

até a sede de Antonina depende de um trajeto de mais de 75 km através de três outros 

municípios. As poucas residências da localidade Guaricana também têm acesso somente 

através de Campina Grande do Sul, através de uma via rural originada no município 

vizinho. 
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FIGURA 3.51– LOCALIDADES RURAIS PRESENTES NO MUNICÍPIO DE ANONINA-PR
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Entre as localidades, é importante mencionar o Acampamento José Lutzenberger, 

localizado ao norte, conforme mostra o mapa da FIGURA 3.53, e com acesso por via rural 

a partir de Cachoeira de Cima. Trata-se de um acampamento formado por 

aproximadamente 30 famílias, fundado em 2003 e organizado pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Essa comunidade (FIGURA 3.52) vem 

trabalhando para a recuperação da mata atlântica degradada pela pecuária extensiva de 

búfalo no entorno do Rio Pequeno, através de cultivo de alimentos sem uso de 

agrotóxicos, numa prática de maior harmonia com o ambiente. Também se destaca a 

manutenção da cultura caiçara em celebrações que as famílias praticam (FILHO; 

TORRES, 2019; MST, 2022). 

 

FIGURA 3.52 – FOTO AÉREA DO ACAMPAMENTO JOSÉ LUTZENBERGER 

 
Fonte: MST (2022). 
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FIGURA 3.53– ACAMPAMENTO JOSÉ LUTZENBERGER NO MUNICÍPIO DE ANONINA 
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3.2.3 Uso e Ocupação do Solo Municipal 

 

Conforme a descrição presente na seção de Condicionantes físico-geográficos, 

Antonina é um município caracterizado pelas planícies litorâneas junto à Serra do Mar e 

os rios que nela nascem. Sendo um município de pequeno porte populacional, a 

agricultura e outras atividades rurais aparecem destacadas na utilização de seu território. 

Para compreender a abrangência dessas atividades, o que inclui o entendimento 

dos usos urbanizados, é realizado o estudo do uso do solo municipal. Assim, a TABELA 

3.1 traz as áreas e proporções das atividades identificadas e a FIGURA 3.54 mostra o 

mapa dos usos, de acordo com dados do IAT (2020). Verifica-se que a porção com maior 

representatividade é o de florestas nativas, com 85,88% do território municipal, no 

contexto de preservação da mata atlântica que o Paraná apresenta. Em seguida, as áreas 

de mangue (5,65¨%) e pastagem/campo (5,65%) aparecem como grandes áreas. A área 

urbanizada, o que inclui o tecido urbano contínuo da sede e algumas porções mais 

densas de localidades rurais, representa 0,76% do território. 

Atrelados aos usos do território a nível municipal, as questões de imóveis rurais, 

reserva legal e aptidão agrícola são tratadas em subtópicos na sequência. 

 

TABELA 3.1 – USO DO SOLO MUNICIPAL 

Tipo de Uso do Solo Área (km²) Porcentagem (%) 

Agricultura Anual 1,81 0,22 

Agricultura Perene 5,06 0,61 

Floresta Nativa 711,00 85,88 

Mangue 46,81 5,65 

Pastagem/Campo 46,77 5,65 

Plantios Florestais 2,65 0,32 

Restinga 1,76 0,21 

Várzea 5,32 0,64 

Área Construída 0,45 0,05 

Área Urbanizada 6,30 0,76 

Total 826,12 100,00 

Fonte: IAT (2020). 



 

 

FIGURA 3.54 – MAPA DO USO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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3.2.3.1 Imóveis Rurais e Reserva Legal 

 

No caso das propriedades rurais, o levantamento leva em conta os dados 

secundários disponibilizados pelo Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR, 

2022), cadastro nacional de obrigatoriedade para os imóveis do tipo. Em Antonina, há 

registrados 523 Imóveis Rurais (IRU), que possuem uma área média de 177,89 hectares, 

e três propriedades de Povos Comunidades Tradicionais (PCT), estes com área média de 

296,01 hectares. Destaca-se que há o Acampamento do MST José Lutzenberger entre as 

propriedades do tipo PCT, já mencionado na seção anterior.  

No que tange o tamanho dos imóveis, há a classificação do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que categoriza a questão em quatro tipos, 

conforme a quantidade de módulos fiscais: os minifúndios, que têm área menor que um 

módulo fiscal; as pequenas propriedades, que possuem área entre um e quatro módulos; 

as médias, entre quatro e 15 módulos; e as grandes propriedades, que são aquelas com 

área maior que 15 módulos fiscais. O valor do módulo fiscal varia de município para 

município, sendo que, em Antonina, corresponde a 16 hectares (0,16 km²), segundo 

informações da Embrapa (2022). A quantidade de IRUs dentro de cada categoria está 

indicada na TABELA 3.2 a seguir. 

 

TABELA 3.2 – TAMANHO DOS IMÓVEIS RURAIS SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO DO INCRA 

Tipo de Estabelecimento 
Tamanho (módulos 

fiscais) 
Quantidade de IRU Porcentagem (%) 

Minifúndios < 1  264 50,48 

Pequenos 1 – 4  118 22,56 

Médios 4 – 15  67 12,81 

Grandes > 15 74 14,15 

Fonte: SICAR (2022). 

 

Verifica-se que a maioria dos imóveis rurais se enquadra como minifúndios e 

pequenas propriedades, somando 73,04%. O mapa da FIGURA 3.55 mostra as 

propriedades do SICAR dentro do território municipal, sendo que a maior parte dessas 

categorias se localiza ao longo da PR-340 e também junto à localidade de Rio do Cedro. 

É importante destacar que algumas propriedades extrapolam os limites municipais, sendo 

que as áreas consideradas para o levantamento são as áreas completas dos imóveis, 

sem levar em conta, portanto, a interseção com o território de municípios vizinhos. 
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No mesmo mapa, há também as propriedades incluídas no Sistema de Gestão 

Fundiária (SIGEF, 2022), do INCRA, que somam 6 no total. Há sobreposição dessas com 

os imóveis do SICAR, que têm caráter autodeclaratório. 

Da mesma maneira que ocorre com a área dos imóveis no SICAR, a reserva legal 

também é autodeclaratória, pelo mesmo cadastro. Os dados coletados mostram que 

existem 336 áreas de reserva legal declaradas em Antonina, somando um total de 385,63 

km² de áreas preservadas e 12,11 km² de áreas degradadas, com porções também 

extrapoladas ao território municipal. Para as áreas preservadas, foram consideradas 

aquelas declaradas como floresta nativa, mangue, restinga e várzea, enquanto as áreas 

degradadas são aquelas que sofreram efeito de antropização, como agricultura anual, 

agricultura perene, área urbanizada, pastagem/campo e plantios florestais. Nesta 

categoria foram inseridos também os corpos d’água, destacando-se que pastagens e 

campos incluem também áreas sem vegetação original densa. 

Na interseção das reservas com o território do município, verifica-se que existem 

aproximadamente 289 km², ou 35,0% da área antoninense. Destas áreas, 97% têm 

vegetação nativa e o restante se refere a porções degradadas. O mapa das reservas 

legais se apresenta na FIGURA 3.56. 
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FIGURA 3.55 – MAPA DE PROPRIEDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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 FIGURA 3.56 – MAPA DA SITUAÇÃO DAS RESERVAS LEGAIS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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3.2.3.2 Aptidão Agrícola do Solo e Atividades Econômicas Rurais 

 

Os dados de produção rural e de estabelecimentos voltados a atividades de 

agropecuária estão contidos nos Censos Agropecuários do IBGE, realizados em 2006 e 

2017 (IBGE, 2006; 2019). As informações são sintetizadas nos Cadernos Municipais do 

IPARDES (2012; 2022), de maneira a facilitar a leitura. A TABELA 3.3 mostra as 

quantidades e áreas de estabelecimentos agropecuários em Antonina, segundo 

classificação da atividade desenvolvida e mostrando a variação de 2006 para 2017. O 

número de estabelecimentos é comumente entendido como número de proprietários 

nesses dados. Portanto, em 2006, havia 338 estabelecimentos rurais que atuavam em 

uma área total de 20.743 hectares, valores que, em 2017, tornaram-se 304 produtores, 

com área somada de 17.333 hectares. Desse modo, ocorreu um decréscimo no número 

de estabelecimentos a uma taxa de 10,1%, sendo que a diminuição da área é 

inconclusiva, pela inibição de alguns valores. Verifica-se que houve aumento de lavouras 

permanentes, em contraponto com a diminuição de lavouras temporárias e de demais 

atividades.  

 

TABELA 3.3 – ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ÁREA SEGUNDO ATIVIDADES 
ECONÔMICAS 

Atividade econômica 
Estabelecimentos 

(2006) 
Área (ha) 

2006 
Estabelecimentos 

(2017) 
Área (ha) 

(2017) 

Lavoura temporária 53 1.968 45 2.347 

Lavoura permanente 93 3.841 120 7.219 

Horticultura e floricultura 55 1.075 28 690 

Pastagens para pecuária e criação 

de outros animais 
112 9.448 98 6.151 

Produção florestal de florestas 

plantadas 
8 3.408 2 x 

Produção florestal de florestas 

nativas 
8 533 - - 

Aquicultura 9 469 2 x 

Produção de sementes/mudas - - 2 x 

Total 338 20.743 304 17.333 

Fonte: IPARDES (2012;2022). 

NOTA: A soma das parcelas da área não corresponde ao total porque existem unidades territoriais com 
valores inibidos para não identificar o informante. Esses valores estão identificados com o caractere 'x'. 
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Na questão de quantidade de pessoas envolvidas nas atividades rurais, o 

Caderno Municipal do IPARDES (2022) traz os dados resumidos do Censo de 2010, 

mostrando que, naquele ano, existiam 1.169 pessoas ocupadas em agricultura, pecuária, 

produção florestal, pesca e/ou aquicultura. Já as informações mais recentes geradas pelo 

Censo Agropecuário de 2017, obtidas a partir do georreferenciamento disponibilizado 

(IBGE, 2019), apresentam que ocorre uma média de 3,25 pessoas ocupadas por 

estabelecimento. Dessa maneira, considerando o valor de 304 estabelecimentos de 2017, 

seriam aproximadamente 988 pessoas no total, o que exibe um decréscimo de 15,5%, em 

contraposição ao aumento demográfico geral do município que ocorreu entre 2010 e 

2017. 

Dos estabelecimentos, o Censo de 2017 aponta que 34,5% recebem algum tipo 

de assistência técnica (IBGE, 2019). Além disso, dentro da Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE), havia em 2019 apenas uma empresa voltada a 

atividades rurais cadastrada, sem disponibilidade da quantidade de pessoas ocupadas, 

conforme dados do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) (SIDRA, 2022). 

No que tange o valor bruto das produções rurais, a TABELA 3.4 mostra os 

números de 2020 para Antonina, com base no Caderno Municipal do IPARDES (2022), 

que utiliza informações secundárias da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do 

Paraná (SEAB; DERAL; 2020). Observa-se que a agricultura tem pouco mais da metade 

da representatividade na produção, seguida pelos rendimentos florestais e de pecuária, 

respectivamente. 

 

TABELA 3.4 – VALOR BRUTO NOMINAL DA PRODUÇÃO AGROSILVIPECUÁRIA - 2020 

Tipo da Produção Valor (R$) 

Agricultura 16.294.848,97 

Florestais 9.284.000,00 

Pecuária 5.785.578,22 

Total 31.994.427,19 

Fonte: IPARDES (2022). 

 

As proporções de cada produto inserido nesse valor bruto são apresentadas no 

gráfico da FIGURA 3.57, com base no relatório da SEAB, com destaque para os cinco 

maiores rendimentos. Verifica-se a grande representatividade do palmito e da banana, 

culturas permanentes e típicas da planície litorânea, dadas as condições climáticas e 
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geográficas. Em seguida, vêm outros produtos da agricultura, não havendo, portanto, 

elementos extrativistas ou de pesca em grandes proporções, sendo que estes aparecem 

em menor escala junto a outros rendimentos, com destaque para a carne de siri, a 

captura de pescados marinhos e os caranguejos.  

 

FIGURA 3.57 – VALOR BRUTO ARRECADADO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

 

Fonte: SEAB; DERAL (2020). 

 

As diferentes tipologias de produção e atividades econômicas do meio rural são 

aprofundadas nas subseções a seguir. Vale mencionar que a silvicultura e o extrativismo 

vegetal não possuem produções representativas, conforme o relatório da SEAB (2020), 

não havendo um subtópico especial para tais atividades.  

Destaca-se que o município de Antonina tem bom escoamento viário das suas 

produções, uma vez que as rodovias integram o seu território, juntamente com estradas 

rurais que acessam as áreas afastadas. Além disso, os atracadouros de pesca estão 

localizados no perímetro urbano. Apenas a Rodovia PR-405, que não é pavimentada, 

pode representar um empecilho no escoamento de produtos agropecuários. 

 

3.2.3.2.1 Agricultura 

 

A agricultura engloba as lavouras temporárias e as lavouras permanentes, que 

representam 14,8% e 39,5% dos 304 estabelecimentos respectivamente. O Censo 

Agropecuário de 2017 (IBGE, 2019) traz que a agricultura familiar representa 51,6% dos 
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estabelecimentos, sendo o uso da irrigação marcado em 5,9% e o de agrotóxicos em 

21,5%. Em relação aos produtos da agricultura, a TABELA 3.5 apresenta os dados das 

culturas temporárias, isto é, as lavouras com renovação periódica do seu cultivo, com 

base no Caderno Municipal do IPARDES (2022). Verifica-se que a mandioca e o arroz se 

destacam no valor de produção, tendo também as maiores áreas envolvidas. Em seguida, 

o cultivo de tomate e o cana-de-açúcar têm valores destacados. 

 

TABELA 3.5 – ÁREA COLHIDA, PRODUÇÃO, RENDIMENTO MÉDIO E VALOR DA PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA PELO TIPO DE CULTURA TEMPORÁRIA - 2020 

Cultura Temporária Área Colhida (ha) Produção (t) 
Rendimento 

médio (kg/ha) 
Valor (R$ 
1.000,00) 

Arroz (em casca) 132 852 6.455 1.021 

Cana-de-açúcar 57 2.260 39.649 156 

Feijão (em grão) 4 4 1.000 11 

Mandioca 150 2.400 16.000 1.740 

Milho (em grão) 5 17 3.400 11 

Tomate 3 153 51.000 400 

Fonte: IPARDES (2022). 

 

No caso das culturas permanentes, aquelas que dispensam o replantio contínuo, 

a TABELA 3.6 expõe os dados de produção e valores, também com base no Caderno 

Municipal do IPARDES (2022). Observa-se o alto valor de produção do palmito, em 

comparação com os demais, representando o mais importante rendimento de agricultura, 

como já mencionado. A banana e o maracujá aparecem em seguida, com a laranja tendo 

valores pequenos na comparação geral. 

 

TABELA 3.6 – ÁREA COLHIDA, PRODUÇÃO, RENDIMENTO MÉDIO E VALOR DA PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA PELO TIPO DE CULTURA PERMANENTE - 2020 

Cultura Temporária Área Colhida (ha) Produção (t) 
Rendimento 

médio (kg/ha) 
Valor (R$ 
1.000,00) 

Banana (cacho) 250 3.750 15.000 2.991 

Laranja 3 40 13.333 55 

Maracujá 35 630 18.000 1.789 

Palmito 738 2.700 3.659 8.640 

Fonte: IPARDES (2022). 

 

No que se refere à produção agrícola, é necessário também compreender os 

solos do município quanto à aptidão para tal. Essa aptidão se relaciona com as 
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características das terras, juntamente às condições climáticas, ao relevo e a demais 

fatores físico-ambientais associados ao intemperismo e à ação antrópica. Conforme 

Oliveira (2015, p. 6.999), a avaliação da aptidão e da degradação agrícolas “consiste, em 

síntese, na interpretação das qualidades do ecossistema por meio da estimativa das 

limitações das terras para uso agrícola e das possibilidades de correção ou redução 

dessas limitações, de acordo com diferentes níveis de manejo”. 

Para compor o levantamento dessas condições no território antoninense, foram 

utilizados dados do IPARDES junto ao Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do 

Paraná (ITCG), que investigam o tema e disponibilizam shapefiles e informações para 

acesso (IPARDES; ITCG, 2010). Desse modo, a TABELA XX mostra as áreas e as 

proporções das tipologias de aptidão agrícola no município e a FIGURA XX expõe o mapa 

das áreas através da divisão entre apta e inapta, junto às áreas urbanizadas. Verifica-se 

que apenas 32,2% do município tem aptidão, sendo que áreas de erosão e afloramentos 

rochosos consistem em mais de 61% da área. As áreas aptas se concentram a sudoeste, 

junto à fronteira com Morretes, no centro do território, ao longo das áreas planas do Rio 

Cachoeira e seus afluentes. Destaca-se também a área ao norte, junto à localidade de 

São Sebastião, acima da Serra da Virgem Maria. Para as áreas inaptas, é importante 

ressaltar que o entorno do perímetro urbano e das áreas já urbanizadas se classifica 

como inapto, de maneira inserida nos riscos de erosão. 

 

TABELA 3.7 – TIPOLOGIAS DE APTIDÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO 

Tipo Aptidão Área (km²) Porcentagem (%) 

Regular - Erosão e fertilidade Apto 168,14 19,06 

Regular - Fertilidade Apto 18,64 2,11 

Regular - Excesso hídrico Apto 97,57 11,06 

Erosão Inapto 459,88 52,12 

Afloramento rochoso Inapto 82,88 9,39 

Áreas urbanizadas Inapto 55,21 6,26 

Total – 882,32 100,00 

Fonte: IPARDES/ITCG (2010). 
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FIGURA 3.58 – MAPA APTIDÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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3.2.3.2.2 Pecuária e outros produtos de origem animal 

 

Quanto às áreas ocupadas por pastagens e campos, em geral voltadas à 

pecuária, há 46,77 km², o que representa 5,65% do município. Ressalta-se que parte 

dessas áreas de campo são picos dos morros da Serra do Mar, onde inexiste vegetação 

mais densa. Apesar de haver uma proporção de área maior em relação às agriculturas 

permanente e temporária, a pecuária tem menos força no valor total bruto produzido nos 

estabelecimentos, não havendo produtos do tipo no gráfico de maiores rendimentos, 

mostrado anteriormente. Destaca-se o rebanho de bubalinos nos efetivos de criação 

animal, que são mostrados na TABELA 3.8. Já a TABELA 3.9 apresenta os valores de 

produtos de origem animal, sendo ambas fundamentadas no Caderno Municipal do 

IPARDES (2022). 

 

TABELA 3.8 – EFETIVOS DE PECUÁRIA E AVES – 2020 

Efetivos Quantidade Efetivos Quantidade 

Rebanho de bovinos 293 Rebanho de ovinos 116 

Rebanho de equinos 66 Rebanho de bubalinos 621 

Galináceos 8.000 Rebanho de caprinos 18 

Rebanho de suínos 168 Rebanho de vacas ordenhadas 132 

Fonte: IPARDES (2022). 

 

TABELA 3.9 – PRODUÇÃO DE ORIGEM ANIMAL – 2020 

Produtos Valor (R$1.000,00) Produção Unidade 

Leite 132 99 mil L 

Mel de abelha 27 2.300 kg 

Ovos de Galinha 200 800 mil dz 

Fonte: IPARDES (2022). 

 

3.2.3.2.3 Piscicultura 

 

Para os dados de pesca, a produção existente se refere tanto a pescados de 

água doce quanto de água salgada, pela existência da Baía de Antonina, sendo que os 

dados foram levantados a partir do relatório da SEAB/DERAL (2020). A TABELA 3.10 traz 

a cultura produzida, junto às atividades e ao valor bruto. Verifica-se grande 
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representatividade da carne de siri, do pescado marinho e do caranguejo, com valores de 

produção acima de R$ 500.000,00.  

 

TABELA 3.10 – PRODUÇÃO DE PESCADOS PARA O ANO DE 2020 

Tipo Cultura Quantidade 
Valor Bruto da 

Produção 

Pescado de Água Doce  

Bagre          500,00 kg 2.385,00 

Cará 20.000,00 kg         49.800,00  

Carpa 500,00 kg 3.610,00 

Pacu 2.500,00 kg 21.950,00 

Tilápia 15.000,00 kg 83.550,00 

Pescado Marinho  

Camarão marinho (de captura)       5.800,00 kg 82.882,00 

Caranguejo    65.000,00 Dz  801.450,00 

Mexilhão 9.000,00 kg  127.260,00 

Ostra 3.500,00 Dz  44.625,00 

Pescado marinho (de captura)      70.000,00 kg  950.600,00 

Siri (carne)     52.000,00 kg 1.196.000,00 

Fonte: SEAB; DERAL (2020). 

 

A pesca do camarão tem períodos de proibição nas regiões Sul e Sudeste do 

Brasil, conforme a Portaria n° 74 de 2001, do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2001). 

De 1º de março até 31 de maio, período chamado de defeso, quando ocorre a reprodução 

de várias espécies, é proibida a pesca de arrasto dos artrópodes. Destaca-se que a 

Normativa nº 189 de 2008 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) reforça essa proibição (IBAMA, 2008). 

No município há a Colônia de Pescadores Z-8, na Ponta da Pita, em atuação para 

acolher e direcionar o trabalho da piscicultura na região. Em 2013, a colônia tinha 1017 

pescadores cadastrados (PARANAGUÁ, 2015). A comercialização dos pescados se dá 

por responsabilidade dos produtores, o que inclui o Mercado Municipal. 

 

3.2.4 Densidade Demográfica Municipal 

 

A evolução demográfica do município pode ser entendida a partir dos dados do 

Censo e das estimativas do IBGE, que mostram uma tendência de diminuição da 

população, desde 2018. Anteriormente, houve também uma sucessão de diminuições, 

com uma estabilização da população em um número mais alto que os cenários de antes e 

depois, entre 2013 e 2017. Para 2021, o IBGE (2022) estimou o número de habitantes em 
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Antonina como 18.919, sob uma taxa de decréscimo de 0,16% em relação ao ano 

anterior. Ao extrapolar essa taxa para os anos seguintes, projeta-se uma população de 

18.649 habitantes em 2030. Esses dados estão expostos na TABELA 3.11 e na FIGURA 

3.59. 

Comparando os números de Antonina com a média estadual, observa-se que o 

município está abaixo do crescimento demográfico do Paraná, que foi de 0,72% em 2020 

para 0,70% em 2021. No patamar da média brasileira, essa diferença é ainda maior, visto 

que o país teve taxas de crescimento de 0,76% e 0,73%, em 2020 e 2021 

respectivamente. 

 

TABELA 3.11 – EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA EM ANTONINA-PR 

Ano População Taxa de crescimento cálculo 

2010 18.891 - 

c
a
lc

u
la

d
o

 

2011 18.870 -0,11% 

2012 18.849 -0,11% 

2013 19.412 2,90% 

2014 19.414 0,01% 

2015 19.416 0,01% 

2016 19.418 0,01% 

2017 19.420 0,01% 

2018 19.011 -2,15% 

2019 18.980 -0,16% 

2020 18.949 -0,16% 

2021 18.919 -0,16% 

2022 18.889 -0,16% 

p
ro

je
ta

d
o

 

2025 18.798 -0,48% 

2030 18.649 -0,80% 

Fonte: DADOS TRABALHADOS DE IBGE (2022), ADAPTADO POR FUPEF (2022). 
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FIGURA 3.59 – TAXAS DE EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA CALCULADA E PROJETADA NO MUNICÍPIO DE 
ANTONINA-PR 

 

Fonte: DADOS TRABALHADOS DE IBGE (2022), ADAPTADO POR FUPEF (2022). 

 

No caso da distribuição da população, o Censo de 2010 apontava uma densidade 

demográfica de 21,41 hab/km², com 33 setores censitários no território antoninense. 

Desses, 21 são abrangidos pelo perímetro urbano, aproximadamente, uma vez que não 

há congruência da divisa dos setores com o perímetro. Já considerando a estimativa de 

18.919 habitantes em 2021, a densidade municipal se mostra com 21,44 hab/km². 

No que tange a urbanização, o Censo de 2010 aponta que 16.063 pessoas têm 

situação domiciliar em área urbana, compondo taxa de urbanização de 85,03%. Em geral, 

21 setores censitários concentram a população urbana, enquanto os 12 restantes 

distribuem a população de caráter rural, embora a divisão de setores não esteja alinhada 

ao perímetro urbano, como já mencionado (IBGE, 2012).  

 

 

3.2.5 Macrozoneamento Municipal 

 

A legislação vigente do zoneamento e uso do solo, a Lei nº 22 de 2008 

(ANTONINA, 2008c), determina as disposições e princípios para o macrozoneamento 

municipal, conforme indicação na Lei nº 20/2008, do Plano Diretor vigente (ANTONINA, 

2008a). No Art. 6, de definições, as macrozonas são conceituadas juntamente a áreas, 

localidades, setores e zonas, como uma “divisão de porção da cidade em áreas onde são 

levados vários aspectos em consideração e sujeita a regimes diferenciados de 
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Parcelamento e Uso e Ocupação do solo próprios”. Assim, a lei considera outras questões 

de parâmetros de uso do solo generalistas aplicáveis tanto a zonas urbanas quanto a 

localidades e macrozonas da área rural. 

O Capítulo V – Do Macrozoneamento Municipal – se dedica exclusivamente ao 

tema do macrozoneamento, englobando os artigos 17 – 28, sendo que, a partir do Art. 24, 

a numeração perde a ordem lógica. O Art. 17 determina as áreas de divisão do território 

antoninense, apontando o Anexo VII como o mapa que especializa essa divisão, feita em 

macrozonas e localidades. O artigo também determina parâmetros gerais de delimitação, 

parcelamento e uso dessas áreas. O Art. 18 se refere às faixas de domínio de linhas de 

transmissão de energia, ferrovias e rodovias, proibindo a ocupação e condicionando o 

tamanho a normativas próprias. 

Já do Art. 19 em diante, são definidas as macrozonas e localidades, junto às suas 

funções e indicações de normativas próprias, quando é o caso. O Quadro 3.10 sintetiza 

as informações relativas a essa divisão do território de Antonina. 

A Macrozona da APA de Guaraqueçaba se compatibiliza com a interseção da 

referida APA com o território antoninense. Trata-se da APA de gestão federal instituída 

pelo Decreto nº 90.883, de 1985 (BRASIL, 1985) e com zoneamento desenvolvido pelo 

IPARDES em 2001 (IPARDES, 2001). O Anexo V da Lei nº 22 define parâmetros de 

algumas zonas dentro dessa Macrozona, sendo que é o Mapa do Zoneamento Ambiental 

(Anexo XI) que mostra essas áreas. Destaca-se que a própria Baía de Antonina é 

considerada uma zona nessa categorização, sendo que as demais zonas se distinguem 

pelas condições geográfico-ambientais, como mangues, serras e morros. 

No caso da APA da Serra do Mar, a área equivale à interseção da chamada Área 

Especial de Interesse Turístico (AEIT) do Marumbi com o município de Antonina. Essa 

AEIT foi instituída pela Lei Estadual nº 7.919, de 1984 (PARANÁ, 1984) e teve as 

condições de uso do solo definidas pelo Decreto nº 5.308, de 1985 (PARANÁ, 1985), 

como já mencionado na seção 3.1.1. Houve a elaboração de um plano de manejo em 

1987, revisado em 2004 (IAT, 2022), entretanto, não houve homologação dada a 

necessidade de recategorização da área de acordo com as condições do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), conforme escrevem Sulzbach, Archanjo 

e Quadros (2018). Como não é uma área vigente pela lei, não é considerada de fato uma 

área ambiental, embora seu perímetro apareça no sistema de Áreas de Proteção 

Ambiental estadual (PARANAINTERATIVO, 2022). Da mesma maneira que na outra APA, 
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o Anexo V da Lei nº 22 define alguns parâmetros para zonas da AEIT dentro de Antonina, 

com delimitação expressa dessas zonas no Anexo XI – Mapa de Zoneamento Ambiental. 

Há assim algumas zonas de conservação específicas e a área de uso agropecuário, 

sendo que o restante é alocado como Zona de Proteção. Além disso, são delimitados 

legalmente parques e reservas nesse mesmo mapa. Os listados na Lei nº 22 e inseridos 

no território de Antonina são os seguintes: Parque Estadual Pico Paraná, Parque Estadual 

Roberto Ribas Lange e Reserva Particular do Patrimônio Natural do Morro da Mina. 

Assim, a Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Santa Maria, que foi criada 

em 2011, não está contemplada no zoneamento ambiental vigente. 

A Macrozona Urbana (MUR) tem suas especificações apresentadas na Seção 

3.2.7, adiante, uma vez que engloba o perímetro urbano do município. Por fim, a 

Macrozona Rural (MR) e a Macrozona Rural do Saivá (MRS) compõem quase todas as 

áreas fora das macrozonas anteriores, com dedicação de atividades rurais. 

As localidades, por sua vez, são áreas que, em geral, se sobrepõem às 

chamadas APAs, com especificações voltadas a comunidades adensadas já consolidadas 

e com vocação para a agropecuária e/ou trabalho junto à Usina Hidrelétrica Parigot de 

Souza. A Localidade Rural do Nunes (LRN) e a Localidade Rural do Nunes Expansão 

(LRNE) são exceções, uma vez que suas delimitações são próprias, independentes das 

macrozonas, encerrando o macrozoneamento municipal. 

Vale mencionar que há ainda um mapa de zoneamento rural, que inclui as zonas 

ambientais e as localidades rurais. Essa divisão das localidades é um pouco diferente do 

macrozoneamento, havendo zonas rurais de expansão.  Entretanto, não há menções a 

esse mapa nas leis nº 20 e 22, havendo a compreensão de que não se trata de situação 

vigente no município. 

Em suma, o macrozoneamento de Antonina apresenta divisões no território 

coerentes com o zoneamento urbano, uma vez que é a mesma lei que define ambos e 

que as áreas de desenvolvimento em geral se encontram dentro da divisão proposta. 

Entretanto, as questões relativas à APA de Guaraqueçaba e à AEIT do Marumbi, apesar 

de se adequarem em alguns pontos com as correspondentes normativas federal e 

estadual, respectivamente, não estão atualizadas completamente. Além disso, a 

sobreposição de zoneamentos ambientais e rurais e a divisão da zona urbana em 

macrozonas e zonas tornam mais difusa a leitura do espaço municipal. 
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Quadro 3.10 – MACROZONAS E LOCALIDADES VIGENTES NO MUNICÍPIO 

Macrozonas e localidades Definição Subdivisões 

Macrozona da APA de 
Guaraqueçaba (MAG) – Art. 19 

corresponde às zonas divididas pela Lei que define a referida 
APA (BRASIL, 1985) e que visa proteger a Floresta Atlântica, o 
Complexo Estuarino de Paranaguá e a comunidade caiçara de 
pescadores artesanais que nela residem. 

Zona de Proteção de Manguezais (ZPMA); 
Zona de Conservação das Serras (ZCSE); 
Zona de Conservação das Baías (ZCBA); 
Zona de Conservação das Planícies e Colinas 
(ZCPA); 
Zona de Conservação de Morros Isolados (ZCMI); 
Zona de Conservação do Planalto do Rio Faxinal 
(ZCRF). 

Macrozona da APA da Serra do Mar 
(MASEM) – Art. 20 

corresponde às áreas, parques e zonas divididas pela antiga 
Área Especial de Interesse Turístico (AIET) do Marumbi. 

Zona de Proteção Serra do Mar (ZP II); 
Zona de Conservação VIII - Bairro Alto; 
Zona de Conservação VII - Jaguatirica; 
Zona de Uso Agropecuário - Capivari; 
Zona de Uso Histórico-Cultural (Caminho da 
Cachoeira). 

Macrozona Urbana (MUR) – Art. 21 
corresponde à área compreendida pelo perímetro urbano da 
sede municipal. 

Detalhadas no Capítulo VI 

Macrozona Rural do Saivá (MRS) – 
Art. 22 

corresponde às micro-bacias São João Feliz, Rio das Gaivotas, 
Morro do Canta Galo e Boa Vista e demais microbacias sem 
denominação inseridas na Bacia do Rio Nhundiaquara, 
destinadas prioritariamente à atividades agropecuária e 
extrativista, isentas de ocupação com características urbanas, 
onde predominam pequenas e médias propriedades. 

- 

Macrozona Rural (MR) – Art. 23 

toda área não incluída nas demais áreas das macrozonas e 
localidades definidas, visando a promoção de atividades voltadas 
à agricultura, pecuária, silvicultura e criações diversas, segundo 
práticas conservacionistas condizentes com as áreas de entorno 
das APAs e demais macrozonas. 

- 

Localidade Rural do Bairro Alto 
(LRBA) – Art. 24 (21) 

corresponde à área delimitada por limites físicos bem definidos 
dentro da MASEM, onde se concentra maior densidade 
habitacional oriunda em boa parte da época da construção das 
instalações da COPEL na região, destinadas prioritariamente a 
moradia e atividades voltadas à exploração turística, com 
ocupações de características urbanas, onde predominam 
pequenas e médias propriedades, onde as atividades primárias e 
terciárias são predominantes. 

- 

Localidade Rural do Cachoeira 
(LRC) – Art. 25 (22) 

corresponde à área delimitada por limites físicos bem definidos 
às margens do rio Cachoeira e rio Inácio Alves dentro da MAG 
com maior densidade populacional e relativa ocupação de caráter 
urbano, onde predominam pequenas e médias propriedades e 
atividades primárias e terciárias. 

- 

Localidade Rural do Cachoeira 
Expansão (LRCE) – Art. 26 (22) 

corresponde à área delimitada por limites físicos bem definidos 
às margens do rio Cachoeira e rio Pequeno, possuindo 
densidade populacional menor e mais esparsa que a LRC, dentro 
da MAG. O objetivo é servir de área de expansão à LRC, onde as 
atividades possam ser desenvolvidas visando atender a possível 
saturação da LRC. 

- 

Localidade Rural do Nunes (LRN) – 
Art. 27 (23) 

corresponde à área delimitada por limites físicos bem definidos 
bem como os limites da MASEM a oeste e MAG a leste, 
possuindo uma das maiores densidades populacionais depois da 
sede de Antonina, onde as ocupações de caráter essencialmente 
urbanas se concentram às margens do rio do Nunes. 

- 

Localidade Rural do Nunes 
Expansão (LRNE) – Art. 28 (24) 

corresponde à área delimitada por limites físicos bem definidos 
assim como os limites da MASEM a oeste e MAG a leste, 
possuindo ocupações de caráter essencialmente rural, tendo 
como principais atividades mineração, silvicultura, extração 
vegetal onde predominam pequenas e médias propriedades. O 
objetivo é servir de área de expansão à LRN, onde as atividades 
possam ser desenvolvidas visando atender a possível saturação 
da LRN. 

- 

Fonte: Antonina (2008c). 
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3.2.6 Uso do Solo e Ocupação Urbanos 

 

No presente tópico é observada a ocupação do solo urbano do município à luz 

das áreas parceladas e ocupadas dentro do perímetro urbano. Busca-se compreender 

quais leis e tipos de ocupações ocorrem na sede urbana, como são caracterizados, onde 

se localizam e como afetam o município. Além disso, busca-se compreender quais são as 

atividades econômicas encontradas no município e como afetam a vida urbana, além de 

como é realizado o controle e a fiscalização do uso e ocupação do solo. 

O município de Antonina localiza-se no sul do Brasil, na região litorânea do estado 

do Paraná. Pertence a Mesorregião Metropolitana de Curitiba, mais precisamente na 

Microrregião de Paranaguá. Possui área aproximada de 887,77 km², estando situado a 

uma latitude de 25º 25' 49" S, longitude de 48º 42' 46" W. 

Como exposto, o perímetro urbano de Antonina possui uma área de 13,84 km². 

Assim, considerando a área municipal de 882,317 km² a área urbana municipal é então de 

1,56% da área municipal. O perímetro urbano vigente em Antonina, data de 2008 e foi 

implementado pela Lei nº 23 de 08 de agosto de 2008.  

 

O memorial descritivo do perímetro urbano diz: 

A descrição do perímetro urbano municipal tem início no ponto PT SE 01, de 
coordenadas UTM (730453.2708 E, 7185785.0937 N), localizado no encontro da 
curva de nível de um metro (1m) com o muro de pedras da ruína localizada às 
margens da rua João Viana; segue por ela no sentido sul até encontrar o muro de 
arrimo da rua João Viana no ponto PT SE 02, de coordenadas UTM (730443.9683 
E, 7185766.4124 N), segue em linha reta e seca no sentido sudeste até o ponto 
PT SE 03, de coordenadas UTM (730510.9089 E, 7185733.8371 N), onde se 
encontra com o córrego sem denominação, por onde segue até o ponto PT SE 04, 
de coordenadas UTM (730589.4812 E, 7185697.0219 N), onde se encontra com a 
curva de nível zero (nível do mar); segue pela curva de nível zero (nível do mar) 
sentido geral sul/sudeste até o ponto PT SE 05, de coordenadas UTM (731984.63 
E, 7184074.25 N), onde se encontra com o píer, seguindo por ele até retornar à 
curva de nível zero (nível do mar) e posteriormente retornar a seguir o píer até o 
ponto PT SE 06; de coordenadas UTM (732236.05 E, 7183896.33 N), deste ponto, 
segue em sentido sudeste pela curva de nível zero (nível do mar) até o ponto PT 
SE 07, de coordenadas UTM (733454.2246 E, 7182710.2897 N), onde se 
encontra com o muro de arrimo da Ponta do Félix; deste ponto, segue pela 
margeando o muro de arrimo da Ponta do Félix até o ponto PT SE 08, de 
coordenadas UTM (733438.14 E, 7182624.35 N), onde se encontra com a curva 
de nível zero (nível do mar); deste ponto, segue em sentido sul acompanhando a 
curva de nível zero (nível do mar) até o ponto PT SE 09; de coordenadas UTM 
(733040.5454 E, 7180238.9868 N), deste ponto, segue por linha reta e seca em 
sentido noroeste até o ponto PT SE 10, de coordenadas UTM (732823.18 E, 
7180293.7658 N), onde se encontra com a curva de nível vinte metros (20m); 
deste ponto, segue acompanhando a curva de nível vinte metros (20m) até o 
ponto PT SE 11, de coordenadas UTM (730396.9271 E, 7184404.0184 N), onde 
encontra com a Rua Buca Thomas; deste ponto, segue em sentido noroeste pelas 
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ruas Buca Thomas até se encontrar com a rua Pedro Uzeda, marcando o ponto 
PT SE 12, de coordenadas UTM (730298.1182 E, 7184488.7089 N), segue pela 
mesma rua a partir desse ponto em sentido geral nordeste até se encontrar com a 
curva de nível de vinte metros (20m), no ponto PT SE 13, de coordenadas UTM 
(730333.6196 E, 7184521.8648 N), onde retoma a curva de nível vinte metros 
(20m), seguindo por ela até o ponto PT SE 14; de coordenadas UTM (730125.706 
E, 7184451.4083 N), deste ponto, segue pela Rua Carlos Withers até o ponto PT 
SE 15, de coordenadas UTM (729990.5821 E, 7184516.1477 N), onde segue por 
linha reta e seca em sentido sudoeste até o ponto PT SE 16, de coordenadas 
UTM (729983.386 E, 7184504.518 N), onde retoma a curva de nível vinte metros 
(20m), seguindo por ela até o ponto PT SE 17, de coordenadas UTM 
(729288.8988 E, 7185009.1654 N), onde encontra a Alameda Guarapirocaba; 
deste ponto, segue por esta via em sentido sudoeste até o ponto PT SE 18, de 
coordenadas UTM (728555.5908 E, 7184455.476 N), onde se encontra com a 
Estrada do Saivá; deste ponto, segue por esta via em sentido sul até o ponto PT 
SE 19, de coordenadas UTM (728551.7366 E, 7184421.5962 N), onde se 
encontra com via sem denominação; deste ponto, segue no sentido sudeste pela 
referida via até o ponto PT SE 20, de coordenadas UTM (728917.3334 E, 
7184120.5684 N), onde se encontra com um curso de água sem denominação; 
deste ponto segue por este curso de água em sentido geral sudoeste até o ponto 
PT SE 21, de coordenadas UTM (728758.51 E, 7183920.61 N), onde se encontra 
com outro curso de água sem denominação; deste ponto, segue em sentido sul 
pelo referido curso de água até o ponto PT SE 22, de coordenadas UTM 
(728771.205 E, 7183415.6737 N), onde se encontra com a Estrada do Saivá; 
deste ponto, segue no sentido sudeste pela referida via até o ponto PT SE 23, de 
coordenadas UTM (728794.0487 E, 7183395.2211 N), onde se encontra com uma 
via sem denominação; deste ponto, segue em sentido sudoeste por esta via até o 
ponto PT SE 27, de coordenadas UTM (728446.3778 E, 7183000 N), onde se 
encontra com outra via sem denominação; deste ponto, segue em sentido norte 
por esta via até o ponto PT SE 28, de coordenadas UTM (728432.2603 E, 
7183015.1348 N), onde se encontra com um curso de água sem denominação sob 
um pontilhão; deste ponto, segue em sentido sudoeste até o ponto PT SE 29, de 
coordenadas UTM (728160.845 E, 7182847.3366 N), onde se encontra com outro 
curso de água sem denominação; deste ponto, segue em sentido norte por este 
curso de água até o ponto PT SE 30, de coordenadas UTM (728151.6197 E, 
7182963.8011 N), onde se encontra com uma via sem denominação; deste ponto, 
segue em linha reta e seca atravessando a via referida até o ponto PT SE 31, de 
coordenadas UTM (728149.96 E, 7182989.17 N), onde se encontra com um curso 
de água; deste ponto, segue em sentido norte até o ponto PT SE 32, de 
coordenadas UTM (728092.2653 E, 7183481.4751 N), onde se encontra com uma 
via sem denominação; deste ponto, segue em sentido sudoeste pela referida via 
até o ponto PT SE 33, de coordenadas UTM (727852.2286 E, 7183447.9119 N), 
onde se encontra com outra via sem denominação; deste ponto, segue em sentido 
norte pela referida via até o ponto PT SE 34, de coordenadas UTM (727934.7554 
E, 7184061.9804 N), onde se encontra com um curso de água sem denominação; 
deste ponto, segue em sentido noroeste pelo referido curso de água até o ponto 
PT SE 36; de coordenadas UTM (727616.79 E, 7184380.67 N), deste ponto, 
segue em sentido noroeste em linha reta e seca até o ponto PT SE 37, de 
coordenadas UTM (727598.49 E, 7184484.94 N), onde se encontra com um curso 
de água sem denominação; deste ponto, segue em direção oeste pelo referido 
curso de água até o ponto PT SE 39; de coordenadas UTM (727199.95 E, 
7184475.06 N), deste ponto, segue em sentido oeste em linha reta e seca até o 
ponto PT SE 40, de coordenadas UTM (727144.56 E, 7184479.99 N), onde 
encontra com um curso de água sem denominação; deste ponto, segue em 
sentido noroeste pelo referido curso de água até o ponto PT SE 41; de 
coordenadas UTM (727119.6735 E, 7184532.2397 N), ponto este distante 
quatrocentos metros (400m) do eixo da Avenida Thiago Peixoto, deste ponto, 
segue em linha reta e seca até o ponto PT SE 42, de coordenadas UTM 
(725902.3229 E, 7184162.3802 N), ponto também distante quatrocentos metros 
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(400m) do eixo da Avenida Thiago Peixoto, onde encontra com um curso de água 
sem denominação; deste ponto, segue pelo referido curso de água até o ponto PT 
SE 43, de coordenadas UTM (725899.3798 E, 7184148.4095 N), onde se 
encontra com outro curso de água sem denominação; deste ponto, segue pelo 
referido curso de água sentido geral noroeste até o ponto PT SE 45; de 
coordenadas UTM (724944.3551 E, 7184375.7965 N), deste ponto, segue em 
sentido norte em linha reta e seca até o ponto PT SE 46, de coordenadas UTM 
(724948 E, 7184418.725 N), onde se encontra com uma via sem denominação; 
deste ponto, segue em sentido nordeste pela referida via até o ponto PT SE 47, de 
coordenadas UTM (725157.5391 E, 7184583.101 N), onde se encontra com a 
curva de nível vinte metros (20m); deste ponto, segue pela referida curva (20m) 
até o ponto PT SE 48; de coordenadas UTM (725107.3512 E, 7185156.7777 N), 
deste ponto, segue por linha reta e seca em sentido noroeste até o ponto PT SE 
49, de coordenadas UTM (725060.82 E, 7185233.63 N), onde encontra um curso 
de água sem denominação; deste ponto, segue em sentido nordeste pelo referido 
curso de água até o ponto PT SE 50, de coordenadas UTM (725194.09 E, 
7185569.6 N), onde o curso de água se bifurca; deste ponto, segue em sentido 
leste pelo curso de água até o ponto PT SE 51, de coordenadas UTM 
(725307.8427 E, 7185604.5924 N), onde se encontra com a Rua Abílio Lopes 
Vieira (Estrada para Cacatú); deste ponto, segue em sentido norte pela referida 
via até o ponto PT SE 52, de coordenadas UTM (725326.2465 E, 7185876.2481 
N), onde se encontra com via sem denominação; deste ponto, segue em sentido 
leste pela referida via até o ponto PT SE 53; de coordenadas UTM (725475.9471 
E, 7185930.9768 N), deste ponto, segue em linhas retas e curva paralelas e 
distantes cento e quarenta e cinco metros (145m) à Rua Abílio Lopes Vieira 
(Estrada para Cacatú) até o ponto PT SE 54; de coordenadas UTM (725812.5131 
E, 7185021.7645 N), deste ponto, segue por linha reta e seca a quatrocentos e 
cinqüenta metros (450m) do eixo da Avenida Thiago Peixoto até o ponto PT SE 
55, de coordenadas UTM (727139.4596 E, 7185428.1622 N), no encontro do 
prolongamento da Rua Carambola com a Rua Zung Sui Shen ; deste ponto, segue 
em sentido noroeste em linha reta e seca por setenta metros (70m) até o ponto PT 
SE 56; de coordenadas UTM (727110.6222 E, 7185539.6033 N), deste ponto, 
segue em linhas retas e curvas paralelas e distantes setenta metros (70m) à via 
sem denominação até o ponto PT SE 58, de coordenadas UTM (727432.14 E, 
7185496.56 N), onde se encontra com um curso de água sem denominação; deste 
ponto, segue em sentido sudeste pelo referido curso de água até o ponto PT SE 
59, de coordenadas UTM (727784.0841 E, 7185265.476 N), ponto este distante 
duzentos metros (200m) do eixo da Avenida Thiago Peixoto; deste ponto, segue 
em sentido leste em linha reta e seca até o ponto PT SE 60, de coordenadas UTM 
(727977.68 E, 7185251.4 N), onde encontra um curso de água sem denominação; 
deste ponto segue pelo referido curso de água até o ponto PT SE 61, de 
coordenadas UTM (728523.3346 E, 7185825.7296 N), onde encontra um rio sem 
denominação; deste ponto, segue pelo referido rio até o ponto PT SE 62, de 
coordenadas UTM (728633.0204 E, 7187103.0734 N), onde encontra a curva de 
nível zero (nível do mar); deste ponto, segue pela curva de nível zero até o ponto 
PT SE 63, de coordenadas UTM (729324.94 E, 7187119.34 N), onde encontra a 
curva de nível um (1m); deste ponto, segue pela curva de nível um (1m) até o 
ponto onde teve início essa descrição. (ANTONINA, 2008). 
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3.2.6.1 Zoneamento Urbano e Legislação de Uso e Ocupação 

 

A sede urbana de Antonina possui ao todo 23 bairros, são eles: Km 4, Industrial, 

Barigui, Saivá, Batel, Caixa D’Agua, Maria Luiza, Tucunduva, Cabral, Bom Brinquedo, 

Portinho, Centro, Penha, Areião, Matarazzo, Barão de Teffé, Praia dos Polacos, Itapema, 

Ponta da Pita, Pinheirinho, Guapê, Ponta do Félix e Porto Industrial (FIGURA 3.60). Esses 

bairros não estão expressos em leis ou decretos e não estão em concordância com a 

divisão territorial dos setores censitários do Censo de 2010. O maior bairro de Antonina é 

o bairro Matarazzo, por sua vez o menor é o bairro Portinho. (TABELA 3.12). 

 

TABELA 3.12 – BAIRROS DE ANTONINA E ÁREA QUE ABRANGEM 

Nome dos Bairros Área (hectares) 

Pinheirinho 58,181624 

Porto Industrial 91,751569 

Ponta do Félix 29,871422 

Itapema 97,191634 

Ponta da Pita 37,578984 

Praia dos Polacos 30,965176 

Barão de Teffé 28,914934 

Industrial 38,509512 

Matarazzo 151,142644 

Saivá 127,942903 

Penha 37,808348 

Guapê 83,717565 

Areião 29,748136 

Maria Luiza 21,535288 

Caixa D'Água 43,496571 

Barigui 58,233841 

Batel 69,433118 

Centro 59,27924 

Km 4 137,775616 

Portinho 17,38293 

Bom Brinquedo 95,916208 

Cabral 32,234307 

Tucunduva 100,44039 

Fonte: PARANACIDADE (2017); FUPEF (2022). 

 

 



 

 

FIGURA 3.60– BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ANONINA 
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O Zoneamento Urbano é um tradicional instrumento de territorialização e divisão 

em zonas das áreas urbanas. Este instrumento tem como objetivo dividir o território em 

diferentes zonas, eixos e setores especiais de uso, visando dar a cada região usos e 

permissões de ocupação que definam a melhor utilização em função do sistema viário, 

topografia, transporte e infraestrutura existente. 

 

3.2.7 Zoneamento do uso do solo e ocupação  

 

O Zoneamento Urbano é um dos principais mecanismos de planejamento do 

território e deve ser implementado por todos os municípios no Brasil. Segundo a Lei nº 22 

de 2008 de Antonina, o Parcelamento e Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo tem o 

objetivo de promover o crescimento controlado e hierarquizado das áreas do município; 

proteger as áreas de interesse ambiental; fomentar a utilização dos espaços públicos; 

ampliar o poder de fiscalização da Prefeitura; regulamentar a abertura de novos 

loteamentos; ordenar a instalação de indústrias e serviços; e preservar o patrimônio 

histórico e cultural do município. 

Portanto, a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Municipal de Antonina 

(nº 22/2008) implementa o atual Plano Diretor Municipal, compondo o território do 

município de Território Urbano e Território Rural, e ficando sujeitos as edificações de 

qualquer natureza a seguir as diretrizes e critérios estabelecidos na Lei em questão. 

A Lei nº 22/2008, no Art. 21, menciona a existência da Macrozona Urbana, 

afirmando que corresponde à área compreendida pelo perímetro urbano da sede 

municipal de Antonina. Porém, no Capítulo VI mencionado para detalhamento da 

Macrozona, é apresentado apenas o Zoneamento Urbano, que será detalhado a seguir. 

Considera-se na legislação a subdivisão do Território Urbano em áreas de 

preservação, zonas e setores de acordo com os aspectos espaciais e de uso e ocupação 

do solo que caracterizam diferentes partes da área urbana. Ficando então território 

urbano do Município de Antonina subdividido da seguinte maneira:  

 

I - SH - Setor Histórico;  

II - SP - Setor Portuário;  

III - ZM - Zona de marinas;  

IV - ZEIS - Zona Especial de Interesse Social;  
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V - ZI - Zona Industrial;  

VI - ZRM 1 - Zona Residencial Mista 1;  

VII - ZRM 2 - Zona Residencial Mista 2;  

VIII - ZRM 3 - Zona Residencial Mista 3;  

IX - ZT - Zona de Transição;  

X - ZUT 1 - Zona de Uso Turístico 1 e  

XI - ZUT 2 - Zona de Uso Turístico 2;  

 

E tem suas características físicas, sociais e ambientais especificadas e os 

parâmetros de uso e ocupação do solo indicados, conforme descrito no QUADRO 3.11 e 

apresentados na FIGURA 3.61. 

 

QUADRO 3.11 – ZONAS E SETORES URBANOS VIGENTES NO MUNICÍPIO DE ANTONINA E SEUS 
OBJETIVOS. 

ZONAS OBJETIVOS (LEI. 1.164/2005) 

SH - Setor Histórico 

É a área equivalente ao Centro Histórico tombado municipalmente e 

região de entorno, sendo a parte mais antiga e consolidada da cidade, 

onde predominam importantes equipamentos institucionais do Município, 

como a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Hospitais, Escolas, 

Teatro e a Rodoviária. A vocação deste Setor é a manutenção de sua 

diversidade de usos de médio porte, priorizando seu caráter referencial, 

institucional e turístico. 

SP - Setor Portuário 

Compreende as áreas lindeiras a baía de Antonina e onde já se 

encontrava toda a infraestrutura e equipamentos para o correto 

funcionamento de portos, bem como áreas contíguas a estas onde não 

há ainda uma ocupação densificada. Este Setor é voltado ao crescimento 

da atividade portuária, através do desenvolvimento de atividades não 

conflituosas com a população residente no entorno imediato, como retro-

áreas para portos-secos, áreas alfandegadas, armazéns, empresas de 

agenciamento de cargas, veículos e indústrias limpas.  

ZM - Zona de Marinas 

São as áreas lindeiras à baía de Antonina compreendidas entre a antiga 

região industrial da Cidade e o porto, onde se encontram grandes 

equipamentos como o Clube Náutico, um antigo camping e uma área 

residencial subutilizada.  

Esta Zona tem como principal intuito o fomento da atividade de turismo 

náutico. 

ZEIS - Zona Especial de 

Interesse Social 

São as áreas onde se encontra a população mais fragilizada do ponto de 

vista social, econômico e ambiental, a qual ocupa o território em sua 

maior parte ilegalmente e de forma fisicamente desordenada. Deve 

possuir caráter prioritário para na aplicação de políticas fundiárias, 

habitacionais e de melhorias urbanas por parte do poder público, sendo 

sua principal vocação a atividade residencial, institucional, comercial e de 

prestação de serviços de pequeno porte, porém, com alta densidade de 

ocupação. 

ZI - Zona Industrial 
Corresponde às áreas lindeiras a PR-408 no início do território urbano, 

sendo região de relevo plano, fácil acesso viário, infraestrutura energética 
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ZONAS OBJETIVOS (LEI. 1.164/2005) 

instalada, presença de estabelecimentos industriais e baixa densidade de 

ocupação.  

Esta Zona deve manter sua vocação de área industrial de baixo impacto 

ambiental e paisagístico. 

ZRM 1 - Zona Residencial 

Mista 1 

São áreas relativamente planas e que possuem parte da infraestrutura e 

serviços públicos implementados, sobre as quais o uso prioritário é o 

residencial, seguido por estabelecimentos comerciais e de serviços de 

médio porte, com a presença de alguns equipamentos comunitários 

utilizados pela população de toda a Sede. Esta Zona deve ser destinada 

à uma ocupação mista de alta densidade, na qual se deve, em conjunto 

com instrumentos urbanos regulamentados pelo Plano Diretor Municipal, 

priorizar a ocupação dos vazios urbanos. 

ZRM 2 - Zona Residencial 

Mista 2 

São áreas de relevo relativamente acidentado e que possuem parte da 

infraestrutura e serviços públicos implementados, sobre as quais o uso 

prioritário é o residencial sobre lotes maiores, seguido por esparsos 

equipamentos comunitários, estabelecimentos comerciais, de prestação 

de serviços. Esta Zona deve ser destinada a uma ocupação mista de 

média e baixa densidades, em consonância com o grau da infraestrutura 

e dos serviços implementados. 

ZRM 3 - Zona Residencial 

Mista 3 

são as áreas de relevo mais acidentado, mais afastadas da região 

central, com pouca infraestrutura e serviços instalados e uma ocupação 

que mistura características rurais e urbanas. Esta Zona é voltada à 

manutenção do uso misto, porém de baixa densidade, e ao parcelamento 

residencial em forma de pequenas chácaras. 

Zona de Transição 

Corresponde à região plana, de uso misto e dotada tanto de residências 

quanto de equipamentos comunitários de pequeno a grande porte, 

localizada entre o Centro Histórico e os bairros Maria Luiza, Penha e 

Areião. Esta Zona deve manter seu caráter misto, porém com um 

parcelamento do solo que abranja diversos portes de atividades, em 

especial os equipamentos comunitários. 

Zona de Uso Turístico 1 

Corresponde à toda a área plana existente entre a Avenida Conde 

Matarazzo e a Baía de Antonina, compreendida pelo bairro Areião e parte 

do Terminal Portuário do Matarazzo. Em virtude da facilidade de acesso à 

Baía e à fragilidade ambiental, a principal vocação desta Zona é o uso 

voltado ao turismo, lazer e recreação, através da implantação edificações 

de baixa densidade construtiva, afim de não obstruir a visibilidade e o 

acesso a baía.  

Zona de Uso Turístico 2 

É uma área plana que abrange toda a região logo após a avenida Conde 

Matarazzo e que fica compreendida pelo bairro da Penha e o morro de 

fronte ao Terminal Portuário do Complexo Matarazzo.  As principais 

vocações desta Zona são os usos de Habitação, Habitação Transitória 

(complexo hoteleiro) e de Comércio e Serviço, com objetivo de apoiar a 

área da ZUT 1 e as regiões do entorno. 

Fonte: FUPEF (2021) adaptado de ANTONINA (2008). 

 



                                                                                                       

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

136 

FIGURA 3.61– ZONEAMENTO NO MUNICÍPIO DE ANONINA 
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3.2.8 Instrumentos de Planejamento 

 

A Lei nº 20 de 08 de agosto de 2008, que institui o Plano Diretor, estabelece 

objetivos, instrumentos e diretrizes para as ações de planejamento no Município de 

Antonina, e dá outras providências, visando a promoção do desenvolvimento sustentável 

institui no Art. 5º instrumentos de planejamento, institutos tributários, financeiros, jurídicos 

e políticos para controle do uso do solo urbano, são eles: 

I - Instrumentos de planejamento: 
a) Plano Plurianual; 
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
c) Lei de Orçamento Anual; 
d) Leis de Parcelamento do Solo Urbano e Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo 
Municipal; 
e) Gestão Orçamentária Participativa; 
f) Planos, programas e projetos setoriais; 
g) Planos de desenvolvimento econômico e social. 
II - Institutos tributários, financeiros, jurídicos e políticos: 
a) IPTU progressivo no tempo; 
b) Contribuição de melhoria; 
c) Incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 
d) Taxas; 
e) Desapropriação para fins sociais; 
f) Servidão administrativa; 
g) Limitações administrativas; 
h) Tombamento de imóveis, conjunto de imóveis ou de mobiliário urbano; 
i) Instituição de unidades de conservação ambiental; 
j) Instituição de zonas especiais de interesse social; 
k) Concessão de direito real de uso; 
l) Usucapião urbano e rural; 
m) Concessão de uso especial para fins de moradia; 
n) Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
o) Direito de preempção; 
p) Transferência do direito de construir; 
q) Operações urbanas consorciadas; 
r) Regularização fundiária; 
s) Referendo popular e plebiscito; 
t) Estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) e estudo de impacto ambiental 
(EIA) (ANTONINA, 2008, p. 3). 
 

Complementares a esses instrumentos, o Plano trás Leis e Códigos específicos, 

sendo eles: 

I - Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo Municipal; 
II - Lei de Parcelamento do Solo Urbano; 
III - Código de Obras; 
IV - Código de Posturas; 
V - Lei do Sistema Viário; 
VI - Lei do Direito de Preempção; 
VII - Lei de Operações Urbanas Consorciadas; 
VIII - Lei do Estudo de Impacto de Vizinhança; 
IX - Lei da Transferência do Direito de Construir; 
X - Lei do Uso Compulsório. 
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A seguir serão destacados alguns desses instrumentos. 

No que tange o direito de preempção, a lei define que o município terá prioridade 

para aquisição de imóveis que sejam objeto de alienação onerosa entre particulares e 

com a condição de que o imóvel esteja dentro de uma área pré-determinada e aprovada 

por lei específica e será exercido sempre que o Poder Público necessite de: 

 

I. regularização fundiária;  
II. execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;  

III. constituição de reserva fundiária;  
IV. ordenamento e direcionamento da expansão urbana;  
V. implantação de equipamentos urbanos e comunitários;  
VI. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;  
VII. criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; e  
VIII. proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico (ANTONINA, 

2008). 

 

No que tange o IPTU Progressivo no Tempo, o Plano define que  
 

O Poder Público Municipal exigirá do proprietário, nos termos fixados em 
lei municipal específica, o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios 
do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, localizados no Setor 
Histórico (SH), na Zona de Transição (ZT), na Zona Residencial e Mista 1 (ZRM 1) 
e Zona Residencial e Mista 2 (ZRM 2) segundo definição e detalhamento da Lei de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Municipal, visando garantir o cumprimento 
da função social da propriedade urbana e promover seu adequado aproveitamento 
(ANTONINA, 2008). 

 

O não cumprimento do disposto acima “ensejará que o Município proceda à 

aplicação da cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 

Progressivo no Tempo, mediante majoração da alíquota pelo prazo de 5 (cinco) anos 

consecutivos” (ANTONINA, 2008).  

Há também a Lei nº 28 de 2008, que dispõe sobre a Transferência do Direito de 

Construir. De acordo com a legislação,  

“O proprietário de um imóvel impedido de utilizar plenamente o potencial 
construtivo definido na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Municipal, 
por limitações urbanísticas relativas à proteção e preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural, Natural e Ambiental definidas pelo Poder Público, inclusive 
tombamento, poderá transferir parcial ou totalmente o potencial não utilizável 
desse imóvel, mediante prévia autorização do Poder Público Municipal, 
obedecidas as disposições desta lei” (ANTONINA, 2008). 

 

Essas transferências são admitidas apenas para os imóveis situados na Zona de 

Uso Turístico 2 (ZUT 2). Para determinar o potencial construtivo do terreno, a legislação 

apresenta a seguinte fórmula: 
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Pc = Ca x A 

Onde: Pc = Potencial Construtivo; Ca = Coeficiente de aproveitamento permitido na zona ou setor 

onde está localizado o imóvel cedente; A = Área total do terreno cedente. 

 

A partir dessa formula, se aplica uma segunda, que determina o potencial 

construtivo transferível do terreno e é expressa por: 

 

Pt = Pc x (Vmc/ Vmr) x (Cc/Cr) 

Onde: Pt = Potencial Construtivo Transferível; Pc = Potencial Construtivo; Vmc = Valor do metro 

quadrado de terreno do imóvel que cede o potencial; Vmr = Valor do metro quadrado de terreno do imóvel 

que recebe o potencial; Cc = Coeficiente de aproveitamento da zona ou setor onde está localizado o imóvel 

que cede o potencial; Cr = Coeficiente de aproveitamento da zona ou setor onde está localizado o imóvel 

que recebe o potencial. 

 

 

3.2.8.1 Evolução da Ocupação Urbana, dos Perímetros e da Implantação de 

Loteamentos 

 

No presente item será discutida a expansão dos perímetros urbanos ao longo do 

tempo. O objetivo dessa análise é identificar quais foram os diferentes momentos de 

expansão da ocupação urbana, bem como em quais locais ocorreram, para verificar os 

momentos e vetores de expansão que ocorreram e ainda ocorrem no município.  

De acordo com Klein (2014), as primeiras residências do município surgem 

próximas a orla, onde hoje se localiza o setor histórico, no entorno da Igreja Nossa 

Senhora do Pilar, a primeira igreja no município. O crescimento se dá então de forma 

orgânica próximas a atual Praça Coronel Macedo e dos caminhos para a planície 

litorânea e ao bairro do Saivá e outro em direção a Serra, onde hoje se encontra a Rua 

XV de Novembro (KLEIN, 2014). 

A abertura dos portos e a reabertura do Caminho da Graciosa trouxe a cidade um 

impulso econômico novo e a partir de 1820, com a implantação de engenhos de erva 

mate, a atividade portuária levou a um rápido crescimento urbano e provocou uma 

redução da ordenação linear que ocorria até então. “Com a abertura de novas ruas, a 

construção das igrejas de São Benedito e de Bom Jesus do Saivá, do primeiro trapiche e 



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

140 

do mercado de Antonina, criaram-se novas centralidades urbanas” (IPHAN, 2009 apud 

KLEIN, 2014).  

O desenvolvimento da região próxima à Baía deslocou parcialmente a vida social 

da cidade, em razão do porto e das atividades comerciais na Rua XV de Novembro. Esse 

deslocamento explica um maior crescimento no sentido norte do município (KLEIN, 2014). 

Com a implantação da estação no final da Rua Coronel Marçalo devido a chegada 

da ferrovia, outro ponto polarizador da ocupação urbana surgiu. A partir da antiga estação 

havia trilhos ao longo da referida rua até o porto, assim a parte norte acaba recebendo 

barracões de armazenagem, enquanto a região entre a antiga estação e o Saivá recebe o 

crescimento residencial da cidade. (KLEIN, 2014). 

Assim, como observa-se na FIGURA 3.62, a cidade se desenvolveu 

principalmente em quatro “anéis” de ocupação. O quarto anel, entre a metade e o fim do 

século XX, já mostra uma continuidade do tecido urbano de quadras regulares e 

apresenta-se já como uma transição de ocupações antiga e nova, através da presença 

esparsa de edificações de interesse histórico e do início de uma desconfiguração dos 

moldes tradicionais de ocupação. A cidade vai também se desenvolvendo ao longo de 

dois eixos a partir do atual setor histórico: um em direção ao porto e outro em direção ao 

município de Morretes. 

De acordo com o atual Plano Diretor de Antonina, as atividades econômicas e 

turísticas deram origem a bairros residenciais e de uso misto como Itapema e Ponta da 

Pita, locais que também no fim do século XX sofreram um grande aumento de ocupações 

irregulares. Atualmente percebe-se que a ocupações se dão na maioria sobre bairros de 

características residenciais e principalmente naqueles ao longo da Avenida Conde 

Matarazzo, como o Jardim Maria Luiza, Penha e Areião, consolidando a unificação entre o 

Centro da Cidade e as áreas de caráter portuário e turístico da região da Ponta da Pita. 

 



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

141 

FIGURA 3.62 – EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO URBANA 

 
Fonte: SOMA (2008), adaptado por FUPEF (2022). 

 

3.2.8.2 Crescimento Demográfico 

 

A densidade urbana de Antonina era de 21,41 hab/km² no ano de 2010 (IBGE, 

2010). Tendo diminuído em 2021, sendo de 21,31 hab/km² (IPARDES, 2021). Deve-se 

levar em consideração a variação dessa densidade em períodos de sobredemanda, já 

que Antonina é uma cidade turística com sazonalidade de ocupação. 

A FIGURA 3.63 e a FIGURA 3.64 apresentam a densidade demográfica para o 

município de Antonina e para a sede urbana de Antonina, respectivamente. 
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FIGURA 3.63 – DENSIDADE DEMOGRÁFICA NO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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FIGURA 3.64 – DENSIDADE DEMOGRÁFICA NA SEDE URBANA DE ANTONINA  
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3.2.8.3 Sazonalidade da Ocupação 

 

Antonina é uma cidade de turismo sazonal, assim é importante registrar a 

existência de uma população flutuante na sede urbana do município, o que requer um 

preparo das infraestruturas de suporte.  

Essa população flutuante tende a ocupar os domicílios denominados de uso 

ocasional, segundo a classificação do IBGE, em contraposição aos de uso permanente ou 

desocupados. Observa-se, a partir do Censo de 2010, que Antonina tem uma proporção 

de domicílios de uso ocasional que é significativamente menor em relação aos domicílios 

permanentes, o que significa que Antonina possui uma rotina socioeconômica própria fora 

da temporada e que na temporada acontece uma sobredemanda e uma mudança 

temporária, mas sazonal, na dinâmica do município. 

O cenário fica claro quando se verificam os mapas dos domicílios permanentes 

(FIGURA 3.65) e de uso ocasional (FIGURA 3.66). Os locais com maior número de 

residências de uso contínuo são bairros como Guapê, Bom Brinquedo, Centro e Maria 

Luiza e as áreas da porção sul da cidade. Já os domicílios com uso ocasional se 

localizam principalmente nos bairros Km 4, Tucunduva e na porção sul do município, 

indicados no zoneamento como Zona Residencial Mista 1, Zona Especial de Interesse 

Social e Setor Portuário. Observa-se, a partir destes mapas, que a ocupação apresentada 

por setor censitário já em 2010 não condiz com o zoneamento estabelecido no município.  
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FIGURA 3.65 – DOMICÍLIOS DE USO PERMANENTE POR SETOR CENSITÁRIO  
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FIGURA 3.66 – DOMICÍLIOS DE USO OCASIONAL POR SETOR CENSITÁRIO 
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3.2.8.1 Taxa de Ocupação do Solo Urbano 

 

A análise da ocupação praticados na sede urbana permite compreender como as 

diferentes dinâmicas socioespaciais acontecem no território, bem como, a distribuição das 

atividades econômicas, sociais e de lazer. Assim, é possível compreender quais são os 

bairros majoritariamente residenciais; caso existam, onde estão as áreas industriais e os 

eixos comerciais, onde se localizam as instituições e áreas de prestação de serviços, 

entre outros. Tal leitura permite compreender o território, as dinâmicas de serviços e 

comércio, a necessidade de readequação de eixos, as infraestruturas faltantes nas áreas 

residenciais e centrais, entre outros. 

Em Antonina, o uso com maior expressividade no território são as residenciais 

unifamiliares. Esse uso está disposto em todo o território municipal. As formas de 

ocupação das edificações residenciais ocorrem na maioria através de edificações térreas 

e de dois pavimentos, as quais se colocam sobre os terrenos de maneira convencional, 

respeitando recuos frontal e lateral.  

Outros parâmetros são os presentes no Centro Histórico, no qual as edificações 

estão sobre os alinhamentos dos lotes, e nas edificações presentes nas áreas de 

ocupação irregular, as quais são na maioria térreas e ocupam os lotes de maneira 

coletiva, ou seja, com mais de uma edificação sobre uma mesma unidade fundiária, fato 

extremamente disseminado em diversos bairros da área urbana. 

O uso de residências de uso coletivo pode ser observado com maior ocorrência 

nos bairros Km 4, Barigui, Tucunduva e Portinho. Já o uso comercial é mais expressivo 

nos bairros Km 4, Barigui e no Centro, em especial nas ruas Carlos Gomes, XV de 

Novembro e Conselheiro Alves de Araújo. Outros locais nos quais se percebe a presença 

de estabelecimentos comerciais são as vias de acesso ao Município – Thiago Peixoto – e 

algumas vias que podem ser consideradas arteriais no tecido urbano, como as que 

acessam a região portuária e da Ponta da Pita.  

O terceiro “tipo” habitacional mais presente em Antonina é a habitação transitória 

– hotéis – localizadas principalmente no Centro Histórico e em menor quantidade na 

região de Ponta da Pita e de Itapema. 

A presença de usos misto e de serviços é inexpressiva. A atividade com menor 

relevância na área urbana de Antonina é a industrial, mesmo de pequeno porte. Há 

presença de alguns estabelecimentos no acesso do Município e no bairro do Tucunduva, 
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sendo que há edificações que anteriormente abrigaram este uso e que atualmente de 

encontram em estado de ruínas, principalmente ao longo da Avenida conde Matarazzo. Já 

o uso portuário é observado na porção sudeste do município, em acordo com o 

zoneamento. 

A análise da taxa de ocupação do solo auxilia a construção da compreensão 

sobre como ocorre o uso e ocupação do solo urbano em relação a densificação territorial. 

A taxa de ocupação média é calculada a partir da projeção da área ocupada no lote 

dividida pela área deste mesmo lote. 

Em relação ao gabarito das edificações residenciais, a maioria das residências é 

térrea, seguida por edificações de dois pavimentos presentes de maneira espraiadas por 

todos os bairros urbanos, porém concentradas na região central. As edificações de três 

pavimentos se fazem presentes em alguns pontos do Centro, como em hotéis e igrejas 

contemporâneas, por exemplo. 

Há presença de algumas poucas edificações com mais de três pavimentos, como 

por exemplo, a estrutura de tratamento de água da Samae, as próprias igrejas antigas do 

Centro Histórico, além dos galpões do Porto Matarazzo e de um prédio no bairro da Ponta 

da Pita. 

Como é possível ver na FIGURA 3.67, a distribuição das áreas de baixa taxa de 

ocupação ocorre em todo o município, mas é crescente enquanto se aproxima do limite 

do perímetro urbano e da área portuária. Além disso, as áreas apontadas como aquelas 

de maior taxa de ocupação encontram-se localizadas próximos ou dentro do Setor 

Histórico, como os bairros Centro, Maria Luiza e Areião, chegando a mais de 80%. 

Observa-se uma taxa alta de ocupação (média de70%) nos bairros Caixa D’Água, Batel, 

Tucunduva, Praia do Polacos e Ponta a Pita.  
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FIGURA 3.67 – TAXA DE OCUPAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES 
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3.2.8.2 Distribuição das Atividades Econômicas Urbanas 

 

Com a finalidade de obter uma melhor compreensão sobre os usos voltados às 

atividades econômicas no município, será realizada uma breve análise acerca das 

informações desse tema. 

Segundo dados do IBGE, em 2019 ao todo existiam 3.216 pessoas ocupadas em 

trabalhos formais em Antonina, um total de 16,9% da população estimada para aquele 

ano.  

De acordo com o Plano Diretor atual, Antonina não possui um parque industrial 

forte. A principal atividade econômica que gera renda, empregos e finanças ao município 

é o setor portuário. Nessa categoria, o município abriga o Porto de Antonina, concessão 

Federal ao Governo do Estado do Paraná. O porto possui dois terminais: o Barão de Teffé 

com cais público, e o Terminal Portuário da Ponta do Félix arrendado à iniciativa privada 

com cais privativo de uso misto. Esse último é o que tem apresentado maiores 

movimentações de cargas. 

Outro setor que merece destaque é a produção agrícola, muito representativa no 

âmbito municipal, além de ocupar extensa área e produzir mercadorias que fazem parte 

da história regional, como a bala de banana, farinha de mandioca, produtos alimentícios 

artesanais, cachaça entre outros. 

Das culturas agrícolas mais relevantes em Antonina, destaca-se a banana, devido 

à área ocupada pela plantação, a quantidade produzida e o valor da produção. A banana, 

além de ser comercializada in natura, é também matéria prima para a produção de 

produtos artesanais bastante difundidos em Antonina, como a bala de banana, a cachaça 

de banana e outros produtos comuns na região. 

O setor de comércio e serviços representa um setor importante para a vida do 

município e de seus habitantes. Há a predominância das atividades relacionadas à venda 

de produtos domésticos e alimentícios, como supermercados, e vendas em geral. A 

ocupação de mão-de-obra ocorre mediante escritórios e pequenos negócios para 

prestação de serviços.  

O setor de indústrias não apresenta grande relevância em Antonina. Segundo 

dados do IBGE referentes ao ano de 2003, Antonina dispunha de 44 unidades ligadas à 

atividade Indústria de Transformação e 16 ligadas à Construção.  
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O que se diferencia em Antonina é o funcionamento dos dois portos: Terminal da 

Ponta do Félix e Terminal Barão de Tefé de Antonina, sendo o setor portuário o mais 

expressivo na geração de renda e para composição das finanças municipais de Antonina. 
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3.3 LEVANTAMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS 

INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

3.3.1 Infraestrutura pública 

 

A infraestrutura pública compreende os equipamentos e sistemas necessários 

para o fornecimento de serviços públicos como: redes de abastecimento de água e 

saneamento, de distribuição de energia elétrica e iluminação pública e sistemas de 

comunicação, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana, coleta e manejo de 

resíduos sólidos e infraestrutura turística. 

O levantamento de tais fatores contribui para a compreensão do sistema de 

serviços públicos em relação às necessidades da população de Antonina. Com isso, 

serão identificados pontos de insuficiência ou suficiência de serviços públicos que 

resultarão em um panorama da situação encontrada e auxiliarão nas tomadas de decisão 

em relação ao planejamento urbano. 

 

3.3.1.1 Abastecimento de água potável 

 

A rede de abastecimento de água do município de Antonina é dividida em um 

sistema que atende a sede e outro que atende a área rural. No entanto aa localidades de  

Rio Cachoeira e Rio Nunes são abastecidas por sistemas de menor porte e são operados 

pelos próprios munícipes. Além desses, existem os sistemas individuais que são 

compostos por poços e atendem algumas residências na área rural. 

Operado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, o 

sistema de abastecimento de água – SAA da Sede urbana do município de Antonina 

atende a maior parte da população municipal. Para abastecer as quatro unidades de 

tratamento, são utilizados 9 mananciais de água superficial existentes para atendimento 

da sede municipal. Além dessas, para suprir o abastecimento da unidade de tratamento 

no bairro Alto, localizado na zona rural de Antonina, são feitas captações de outros dois 

mananciais (AMPLA, 2020). 

Como é possível visualizar no mapa abaixo, a rede de abastecimento de água 

está presente na maioria dos bairros de Antonina, com exceção de alguns locais cuja 
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informação sobre a existência de abastecimento não foi obtida (TABELA 3.13 FIGURA 

3.68). 

TABELA 3.13 – REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Rede de abastecimento de água 

Com rede de abastecimento de água 75,61 km 

Sem rede de abastecimento de água 0,00 km 

Sem informação 24,01 km 

TOTAL 99,62 km 

Fonte: FUPEF (2021). 



 

 

FIGURA 3.68 – ABRANGÊNCIA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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3.3.1.2 Esgotamento sanitário 

 

O esgoto gerado pela população deve ter uma destinação adequada a fim de 

garantir, entre outros fatores, a prevenção de doenças, condições dignas de habitação, a 

preservação do meio ambiente e a qualidade das águas. A rede coletora é constituída 

pelas infraestruturas e instalações de coleta, transporte, tratamento e disposição final do 

esgoto sanitário, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. 

Quando da não abrangência dessas infraestruturas, o sistema de tratamento deve ser 

individual e sob responsabilidade do proprietário do lote construído, cabendo às 

autoridades municipais a fiscalização da correta execução de tal método de tratamento de 

esgoto. 

O Sistema de Esgoto Sanitário que atende a Sede do município conta 84 

ligações, uma delas a Escola Municipal Professor João Paulinho Vieira Filho, localizada 

no bairro Batel e mais 83 unidades residenciais em seu entorno que são integrantes de 

um conjunto habitacional COHAPAR construído para realocar em torno de 80 famílias 

atingidas após um deslizamento no ano de 2011. O esgoto gerado por essas unidades é 

coletado e segue até a Estação de Tratamento de Esgotos COHAPAR, que se encontra 

localizada na rua Vereador Antônio Cândido Xavier no cruzamento com a rua Getúlio 

Vargas. Após tratado, o lançamento final do efluente é realizado em um pequeno córrego 

próximo a essa localidade, cujo destino final é a Baía de Antonina. 

Ainda, o município conta com a infraestrutura não operante de uma estação de 

tratamento composta por um sistema de Lagoas localizadas no bairro Tucunduva. O 

investimento foi realizado para atender a coleta de esgoto de toda a área urbana da 

cidade, no entanto não foi realizada a rede coletora responsável por coletar e encaminhar 

os efluentes até a ETE. Portanto, a cobertura atual do sistema de esgoto sanitário no 

município de Antonina é insuficiente, não chegando a 1% de acordo com o Plano 

Municipal de Saneamento Básico, no Diagnóstico dos sistemas de saneamento, 

elaborado em 2020. Além disso, o percentual de cobertura se encontra muito abaixo da 

média nacional e regional (FIGURA 3.69) (AMPLA, 2020).  



  

 

FIGURA 3.69 – SANEAMENTO DESTINAÇÃO .
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3.3.1.3 Limpeza urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

Conforme a Lei Federal nº 14.026/2020, parte integrante da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS, lei nº 12.305 de 2010, a limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos é constituída pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, 

asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza 

urbana. Ainda de acordo com a PNRS, as prefeituras ficam responsabilizadas pelo 

manejo correto dos resíduos sólidos, de maneira a evitar lixões a céu aberto. 

Um breve histórico da coleta de resíduos sólidos em Antonina revela que antes do 

ano de 2010 a cidade descartava em um lixão a céu aberto (lixão Saivá). Nesse mesmo 

ano foi implantada a Coleta Seletiva através do convênio com a Associação de Catadores 

– ACAPRA. No ano seguinte, em 2011, os resíduos sólidos urbanos de Antonina foram 

emergencialmente encaminhados à Célula Emergencial em São João Feliz. Em 2012, os 

resíduos passaram a ser encaminhados ao JM Aterro Sanitário na localidade de 

Alexandra em Paranaguá, onde segue sendo destinado até os dias de hoje (AMPLA, 

2020). 

A prefeitura de Antonina realiza de forma indireta, através da contratação de 

empresas especializadas, os serviços de Limpeza urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

A coleta possui 3 destinações principais para os seus resíduos sólidos. Todo o material 

hospitalar, contaminante, ossadas e resíduos de exumação dos cemitérios municipais é 

administrado pela empresa AMBSERV Tratamento de Resíduos LTDA, que realiza a 

coleta e tratamento desses resíduos. A coleta seletiva e reciclagem são realizados 

através de um contrato de prestação de serviços com a ACAPRA (Associação dos 

Catadores de Produtos Recicláveis de Antonina). E o resíduo doméstico comum é 

coletado em toda a área urbana e rural pela empresa JJ Transportes e Terraplanagem 

LTDA e depositado no JM Aterro Sanitário (FIGURA 3.70). 
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FIGURA 3.70 – LOCALIZAÇAO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA 
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As rotas e horários de acordo com cada tipo de coleta é apresentada na TABELA 

3.14 e na TABELA 3.15. 

 

TABELA 3.14 – ROTA DA COLETA DE LIXO COMUM 

Rotas de lixo Dias da Semana 

Malvina, Olaria, Reta Do Batel, Tucunduva, Pirogue 2ª, 4ª e 6ª feira (manhã) 

Sermara, Trajano Reis, Praia Dos Polacos, Pinheirinho, Itapema, Ponta Da 
Pita 

2ª, 4ª e 6ª feira (manhã) 

Caixa D' Água, Jardim Maria Luiza, Itapema 2, Jardim Capelista, R. Edgar 
Winters, Penha, R. Fernando Lopes Vieira (Náutico) 

2ª, 4ª e 6ª feira (manhã) 

Km-4 e Km-5 2ª, 4ª e 6ª feira (tarde) 

Centro e Bento Cego De 2ª à sábado (tarde) 

Portinho e Graciosa 2ª e 4ª feira (tarde) 

Parte Alta Tucunduva, Plínio, Parte Alta Caixa D' Água, Parte Alta Saivá, 
Bromélias 

4ª feira (tarde) 

Reta Do Batel, R. Do Trilho, R. Olávio Seidel, Saivá, Sol. Vilmar Conrado, 
Maria Furuscho e Cazinhas 

3ª e 5ª feira (manhã) 

Cachoeira Inteiro e Rio Do Nunes (Poção) 3ª e 5ª feira (manhã) 

Bairro Alto, Copel, Reta Inteira e Rio Do Nunes (Oscar) 3ª e 5ª feira (manhã) 

Machadinho, R. Do Badil, Guapê, Barigui, Reta até Km-5 3ª e 5ª feira (tarde) 

Reta Do Batel, Km-05 e Cazinhas Sábado (manhã) 

Centro, Bento Cego, Reta Da Pita e Ponta Da Pita Sábado (tarde) 

Fonte: ANTONINA (2019). 

 

TABELA 3.15 – ROTA DA COLETA DE LIXO RECICLÁVEL 

Rotas de lixo Dias da Semana 

Graciosa De Baixo, Portinho, Cabral, Plínio e Graciosa De Cima 2ª feira (manhã e tarde) 

Jardim Maria Luíza e Itapema 2  3ª feira (manhã) 

Penha e Jardim Capelista  3ª feira (tarde) 

Centro 4ª e 6ª feira (manhã e tarde) 

Sermara, Trajano Reis, Praia Dos Polacos, Pinheirinho, Itapema e Ponta 
Da Pita 

5ª feira (manhã e tarde) 

Fonte: ANTONINA (2019). 

 

Podemos perceber, que os seguintes bairros e localidades recebem apenas 

coleta de lixo comum: Malvina, Olaria, Tucunduva, Pirogue, Caixa D’Água, Km-4, Km-5, 

Bento Cego, Saivá, Maria Furuscho, Cazinhas, Rio do Nunes, Bairro Alto, Copel, 

Machadinho, Guapê e Barigui.  

 

 

3.3.1.4 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

 

A rede de drenagem é estabelecida pela estrutura nas vias, composta por guias, 

bocas de lobo e galerias, que conduzem as águas pluviais, conduzindo-as para um 
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sistema de detenção ou para corpos d’água naturais. Tem como objetivo auxiliar no 

escoamento das águas da chuva, de forma a evitar inundações e enchentes e compensar 

as consequências da impermeabilização do solo que a ocupação urbana causa. 

Em relação aos instrumentos normativos que regulam a questão da drenagem 

urbana em Antonina, o atual do Código de Obras do Município (Lei nº 25/2008), 

estabelece que nenhuma drenagem pluvial realizada dentro dos terrenos pode ser 

lançada na rede de esgotamento sanitário ou o oposto. 

O sistema de drenagem urbana pluvial existente na cidade, coleta as águas de 

parte do perímetro urbano municipal e destina à Baía de Antonina.  

A rede é dividida em 4 microbacias: 

• Microbacia 1 (área oeste da zona urbana): atende o Jardim Barigui; 

• Microbacia 2 (área sul da zona urbana): atende a água acumulada na praia dos 

Polacos; 

• Microbacia 3 (área no extremo sul da zona urbana): atende a região de Ponta da 

Pita; 

• Microbacia 4 (centro da área urbana): atende as águas que chegam ao Piscinão 

Maria Luíza.  

Conforme levantamento feito na malha viária urbana, apenas 41,07% das vias 

têm sistema de drenagem, concentrando-se nos bairros Centro, Maria Luiza, Batel, Penha 

e Tucunduva, conforme mostra a FIGURA 3.71. 

No geral as águas são recolhidas pelas bocas de lobo e conduzidas às galerias 

pluviais que desembocam em redes de macrodrenagem pluviais. A TABELA 3.16 

sistematiza esses dados conforme a divisão do sistema viário atual de vias locais e vias 

principais. 

 

TABELA 3.16 – VIAS URBANAS EM RELAÇÃO À DRENAGEM URBANA 

Característica da via Comprimento (km) 

Com galerias de águas pluviais 40,91  

Sem galeria de águas pluviais 56,14  

Sem informação 2,57  

Total 99,62  

Fonte: FUPEF (2021). 
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FIGURA 3.71 – ABRANGÊNCIA DA REDE DE DRENAGEM 
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3.3.1.5 Rede Elétrica e de Iluminação Pública 

 

A distribuição de energia elétrica é de responsabilidade da Copel (Companhia 

Paranaense de Energia). Dentro do município na área rural encontra-se a Usina 

Hidrelétrica Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, que possui a potência de 260 

MW. A energia é transmitida em Antonina via linhas de transmissão de alta tensão e que, 

através das subestações de distribuição, reduzem a voltagem da energia vinda da usina 

geradora e são distribuídas nas unidades através dos postes de transmissão das vias. Em 

Antonina, existem duas subestações de distribuição: 

• Subestação da Usina Parigot de Souza; 

• Subestação Antonina. 

Em relação à iluminação pública, a infraestrutura é formada pelos postes, pela 

fiação e pelas lâmpadas. Os dados de iluminação pública das vias do perímetro urbano 

indicam que 99.620 metros de vias (100%) possuem essa infraestrutura. 

Como aponta a TABELA 3.17, abaixo, demonstra que o maior consumo de 

energia é gerado pelo uso residencial, que representa 85,98% dos consumidores do 

município e consome 51,78% da energia total consumida. Contudo, o setor comercial 

apesar de representar apenas 5,70% dos consumidores, utiliza 25,16% da energia. O 

mesmo ocorre com o setor industrial que apesar de representar apenas 0,44% dos 

consumidores, a energia consumida por ele é em proporção cinco vezes maior do que a 

consumida pelo setor de uso residencial, aproximadamente.  

 

TABELA 3.17 – CONSUMO E NÚMERO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2020 NO 
MUNICÍPIO DE ANTONINA 

Indicador Consumo (Mwh) N° de Consumidores 

Residencial 12.358 7.371 

Setor secundário (Indústria) 308 38 

Setor comercial 6.004 489 

Rural 1.320 564 

Outras classes 3.875 111 

Consumo livre (uso do sistema) - - 

Total 23.866 8.573 

Fonte: COPEL e Concessionárias CELESC, COCEL, CFLO, CPFL e FORCEL (2020) apud 

IPARDES (2022). 
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O consumo voltado à iluminação pública encontra-se dentro da categoria “outras 

classes” indicada na tabela. No município, a infraestrutura de iluminação pública é 

formada pelos postes, pela fiação e pelas lâmpadas. A linha de transmissão tem origem 

na Usina Hidroelétrica Parigot de Sousa próximo à Vila Residencial Copel e atravessa a 

área rural do município ao sul em direção a Morretes por onde se estende uma linha de 

distribuição até a sede do município na porção sudeste (FIGURA 3.72) 

Os dados de iluminação pública das vias do perímetro urbano indicam que todas 

as vias, no total de 99,62 km existentes, possuem essa infraestrutura (FIGURA 3.73). 
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FIGURA 3.72 – REDE DE ALTA TENSÃO 
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FIGURA 3.73 – ABRANGÊNCIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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Em relação aos tipos de lâmpadas utilizados na infraestrutura de iluminação 

pública, são identificadas lâmpadas de LED, com 10,01 km de extensão de vias 

iluminadas com esse sistema. Além desse, as lâmpadas a Vapor de Mercúrio, com 34,57 

km e as lâmpadas de Vapor de sódio com 55,04 km (TABELA 3.18). Percebe-se através 

da FIGURA 3.74 que as lâmpadas de LED se encontram na extensão de vias principais 

enquanto as outras duas tipologias se distribuem nas demais vias.  

 

 

TABELA 3.18 – TIPOS DE LÂMPADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Tipos de lâmpadas na iluminação pública 

LED 10,01 km 

Vapor de Mercúrio 34,57 km 

Vapor de Sódio 55,04 km 

TOTAL 99,62 km 

Fonte: PARANACIDADE (2019). 
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FIGURA 3.74 – TIPOS DE LÂMPADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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3.3.1.6 Infraestrutura de Comunicação  

 

Os serviços de comunicação englobam as estruturas e meios de distribuição de 

telefonia fixa e móvel, correios e comunicação através de mídias audiovisuais (rádio, 

televisão e internet). 

Em Antonina, foi identificada a presença das quatro operadoras de telefonia 

principais do país distribuídas na localização de antenas, de acordo com os dados da 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel): três antenas da Claro; duas antenas de 

Serviço móvel pessoal; uma antena da Oi, localizada na área rural; e uma antenas da 

Telefônica Brasil S.A. Desse total de seis antenas, uma está sendo compartilhada entre 

as operadoras, quatro localizam-se no perímetro urbano. As demais se encontram 

próximas ao município de Campina Grande do Sul. O mapa da FIGURA 3.75 traz a 

localização das antenas no município. 
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FIGURA 3.75 – TORRES DE TELEFONIA E CELULAR 
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3.3.2 Equipamentos e Serviços Públicos 

 

A fim de conhecer a capacidade de serviços públicos disponíveis e a sua 

distribuição ao longo do território municipal, neste item são apresentados os 

equipamentos disponibilizados para os serviços de educação, saúde, assistência social, 

esporte e lazer, cultura e patrimônio, suporte ao turismo, entre outros. 

 

3.3.2.1 Equipamentos e Serviços Públicos de Educação 

 

A rede de ensino de Antonina conta com os seguintes equipamentos públicos: um 

CMEI localizado na zona urbana, 11 escolas municipais, sendo uma delas localizada na 

área rural, seis escolas estaduais, sendo duas delas localizadas na área rural, uma escola 

particular e um centro profissionalizante, localizados na área urbana. De acordo com o 

Censo de 2010 realizado pelo IBGE, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é 

de 97,6%. Já em relação a dados mais atualizados do ano de 2020, são 2.551 crianças 

matriculadas no ensino fundamental e 640 alunos no ensino médio. A localização desses 

equipamentos ao longo do perímetro urbano é bem distribuída e em conformidade com a 

distribuição de bairros que o compõe, bem como com vias principais de acesso. No que 

se refere ao setor rural, apenas duas escolas atendem à população. 

A listagem das escolas é apresentada na TABELA 3.19, FIGURA 3.76 e FIGURA 

3.77 apresentam as redes de educação no perímetro urbano e na área rural do município 

e. 

 

TABELA 3.19 – EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM RESPECTIVOS 
NÚMERO DE MATRÍCULADOS E FUNCIONÁRIOS 

Nome da Escola/Equipamento 
Modalidade de 
Ensino 

Local 
Quantidade 
de alunos 

Quantidade 
de 

funcionários 

CMEI Dona Leonor Withers Cordeiro 
Educação Infantil 
0 a 3 anos 

urbana - 12* 

Escola Municipal Cleuza M de L 
Tagliatela 

Educação Infantil 
e Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais 

urbana 

116 4* 

Escola Municipal Aracy Pinheiro Lima 143 9* 

Escola Municipal Octavio Secundino 99 7* 

Escola Municipal Caetana Martins 158 8* 
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Nome da Escola/Equipamento 
Modalidade de 
Ensino 

Local 
Quantidade 
de alunos 

Quantidade 
de 

funcionários 

Escola Municipal Joao Paulino V Filho 228 11* 

Escola Municipal Professor Gil Feres 247 18* 

Escola Municipal Maria Rosa M Cecyn 102 7* 

Escola Municipal Miranda Couto 96 6* 

Escola Privada Braços Abertos 68 - 

Escola Privada Educa Kids 28 
7* 
 

Escola Municipal Olimpia Breyer rural 153 9* 

Escola Ernesto Zenith Matisao Ensino 
Fundamental 

rural 
42 3* 

Escola Estadual Hiram Rolin Lamas 272 29 

Colégio Estadual Althair Gonçalves 

Ensino 
Fundamental 
Anos Finais e 
Ensino Médio 

urbana 245 32 

Colégio Estadual Maria Arminda urbana 809 60 

Colégio Estadual Moyses Lupion urbana 719 58 

Colégio Estadual Civil Militar Rocha 
Pombo 

urbana 268 43 

Escola Privada Joana C Machado 

Educação Infantil, 
Educação 
Especial, Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais  

urbana 124 17* 

Centro Estadual de Educação 
Profissionalizante Professor Dr. Brasílio 
Machado 

Escola 
Profissionalizante 
de Ensino Médio 

urbana 322 41 

*Apenas Professores 

Fonte: ANTONINA (2022). 

 



 

 

FIGURA 3.76 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 



 

 

FIGURA 3.77 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO DA SEDE URBANA 
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3.3.2.2 Equipamentos e Serviços Públicos de Saúde 

 

O sistema de saúde público de Antonina conta com os seguintes equipamentos: o 

Hospital Municipal; a Academia de Saúde de Antonina; o CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial) Antonina; três UBS’s (Unidades Básicas de Saúde); e um postos de saúde 

estadual. Todos esses equipamentos são componentes do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e se distribuem amplamente pelo perímetro urbano, com atendimento pontual nas 

comunidades rurais com o posto de saúde estadual e uma UBS. 

Segundo dados de 2021 do IPRADES, em relação aos indicadores de saúde o 

município apresenta uma taxa bruta de natalidade de 11,03, e a taxa (coeficiente) de 

mortalidade geral da cidade é de 9,24 (IPRADES apud MS/Datasus; SESA, 2022). 

A TABELA 3.20 apresenta a lista das unidades de atendimento de saúde no 

município. Complementarmente, o mapa da FIGURA 3.78 e FIGURA 3.79 apresentam as 

infraestruturas de saúde na parte urbana do município e na área rural.  

 

TABELA 3.20 – INFRAESTRUTURA DE SAÚDE 

ID Instituição 

1 Unidade Básica Barigui 

2 Unidade Básica Central 

3 Unidade Básica Cachoeira 

4 Posto de Saúde Estadual 

6 Hospital Municipal Silvio Bitencourt Linhares 

7 Academia de Saúde de Antonina 

Fonte: FUPEF (2022). 

 



 

 

FIGURA 3.78 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE MUNICIPAL 



 

 

 FIGURA 3.79 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA SEDE URBANA 
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3.3.2.3 Equipamentos e Serviços Públicos de Assistência Social 

 

Geralmente dois equipamentos atuam no âmbito básico da assistência social: o 

CRAS e o CREAS. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é responsável 

pela prevenção de situações de vulnerabilidade social e risco nos territórios. Já o Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) trata os cidadãos que 

passaram por algum tipo de vulnerabilidade. Além desses, a cidade Antonina conta com 

um Conselho Tutelar, órgão encarregado pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente. Os detalhes dos serviços e localização são apresentados na TABELA 3.21 a 

localização na FIGURA 3.80 e na FIGURA 3.81. 

Os programas de assistência social que operam no município são: Criança Feliz, 

Programa do Leite, Bolsa Família, PAEFI, PAIFI, BPC, SCFV – Serviço de Convivência e 

Vínculos, CadÚnico, os quais visam o público em vulnerabilidade ou risco social. Entre as 

principais demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social encontra-se a 

Realização de planejamento e a execução de políticas sociais que contribuam para a 

melhoria da qualidade de vida da população urbana e rural do município, assegurando 

maior participação da população de baixa renda nos planos e projetos desenvolvidos pela 

Secretaria, de forma intersetorial, que fortaleçam os vínculos familiares. 

 

TABELA 3.21 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nome do 
equipamento 

Localização 
Rural 

ou 
Urbana 

Condições 
de 

infraestrutura 

Ano de 
Implantação 

Número 
de 

pessoas 
que 

atende 

Demanda que 
precisaria 
atender 

CRAS 
Rua Heitor 

Soares Gomes, 
55 - Centro 

Urbano 
Patrimônio 
Histórico 

- 
600 

mensal 
Programas e 

Auxílios 

CREAS 

Rua Valdemar 
Gonçalves dos 

Santos, 22 - 
Batel 

Urbano 
Patrimônio 
Histórico 

- 
100 

mensal 

Pessoas/famílias 
que correm risco 

pessoal ou 
social e quando 
têm seus direitos 

violados 

Conselho 
Tutelar 

Avenida Thiago 
Peixoto, 843 - 

Batel 
Urbano Novo 1990 

100 
mensal 

Crianças e 
Adolescentes 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência 
Social 

Avenida Conde 
Matarazzo, s/n - 

Batel 
Urbano 

Patrimônio 
Histórico 

- 
100 

mensal 
Demandas em 

geral 

Fonte: ANTONINA (2021). 



 

 

FIGURA 3.80 – EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO 



 

 

FIGURA 3.81 – EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE URBANA 
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3.3.2.4 Equipamentos e Serviços Públicos de Segurança Pública 

 

A infraestrutura de serviços de segurança na cidade de Antonina conta com um 

Corpo de Bombeiros, localizado no bairro Batel, junto ao 9º Batalhão de Polícia Militar. 

Além desses dois existe a 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil, localizada no bairro Bom 

Brinquedo. A localização dos serviços é indicada na FIGURA 3.82 e na FIGURA 3.83. 

 



                                                                                                       

 

FIGURA 3.82 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO 



                                                                                                       

 

FIGURA 3.83 – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA NA SEDE URBANA 
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3.3.2.5 Equipamentos e Serviços Públicos de Esporte e Lazer 

 

Com ampla área verde e dotada de uma das melhores baías para prática de 

esportes náuticos, Antonina possui um amplo calendário de atividades esportivas e de 

lazer: passeios de caiaque, corrida rústica, beach tennis, corrida de rolimã, regatas de 

canoa a bateiras à vela (esporte caiçara tradicional da baía de Antonina), futevôlei em 

estruturas montadas para campeonatos na prainha da ponta da pita, entre outras 

atividades que são emolduradas pela paisagem. A área urbana conta com equipamentos 

como ginásios, estádio de futebol, praças com quadras cobertas, pista de skate, 

equipamentos de ginástica ao ar livre e outras práticas esportivas. Na área rural também 

são encontradas atividades esportivas como esportes radicais, no vale do gigante 

ocorrem as práticas de rafting, boia cross entre outras, além de trilhas e montanhismo 

como os praticados no Pico Paraná. A localização dos equipamentos está indicada na 

FIGURA 3.84 e na FIGURA 3.85. 

 



 

 

FIGURA 3.84 – EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO 



 

 

FIGURA 3.85 – EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ESPORTE E LAZER NA SEDE URBANA 
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3.3.2.6 Equipamentos e Serviços Públicos de Cultura, Patrimônio e Turismo 

 

Os equipamentos de Serviço Públicos de Cultura, Patrimônio e Turismo estão 

distribuídos no território tanto urbano quanto rural. Devido ao fato de que a cidade de 

Antonina se configura como uma cidade histórica, da qual evidenciam-se diversos 

patrimônios materiais e imateriais, os fatores culturais influenciam a relevância desses 

equipamentos bem como a riqueza imaterial com forte potencial turístico. 

É nesse cenário que diversos serviços públicos de Cultura e Patrimônio estão 

situados. Os serviços são apresentados na TABELA 3.22, na FIGURA 3.86 e FIGURA 

3.87. 

TABELA 3.22 – EQUIPAMENTOS  PÚBLICOS CULTURA, PATRIMÔNIO E TURISMO 

Nome do equipamento Local 
Público/ 
privado 

Território 
Cond. 
Infra. 

Informações históricas 
e de funcionamento 

Armazém Macedo centro Concessão Urbano Boa 

Prédio Histórico 
recentemente restaurado. 
Abriga um espaço cultural 

às margens da baía de 
Antonina. 

Baía de Antonina Baía Público Misto Boa - 

Cemitério Bom Jesus 
(junto à igreja) 

Centro Público Urbano Boa - 

Cachoeira Salto do Saci Bairro Alto Provado Rural Boa - 

Centro Histórico Centro Público Urbano Boa - 

Chafariz do Batel Batel Público Urbano Regular 

Local aberto à visitação. 
Construído na década de 

20 pelo então Prefeito 
Heitor Soares Gomes. 

Serviu para abastecer a 
população. 

Escola Dr. Brasilio 
Machado 

Centro Público Urbano Boa 

Atual Centro de Educação 
Profissional, é a segunda 

escola mais antiga do 
Paraná, fundada em 

1885. 

Estação Ferroviária Centro Público Urbano Boa 

Prédio histórico 
recentemente restaurado 

e em funcionamento. 
Opera a linha do Trem 

Caiçara, que faz o trajeto 
de Antonina a Morretes. 

Estádio Francisco Pinto Centro Privado Urbano Regular - 

Fábrica da Bananina Batel Privado Urbano boa - 

Fonte da Carioca Centro Público Urbano Boa 

Construída em 1867 e 
tombada em 1969 foi 

importante para o 
abastecimento de água 
da população da região. 
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Nome do equipamento Local 
Público/ 
privado 

Território 
Cond. 
Infra. 

Informações históricas 
e de funcionamento 

Igreja de São Benedito Centro Público Urbano Boa 
Construída em 1827, foi 

refúgio religioso dos 
escravos. 

Igreja do Bom Jesus do 
Saivá 

Centro Público Urbano Boa 

Monumento religioso que 
foi tombado em 1970 e 

completamente 
restaurado em 1976. 

Sede Naútica Comodoro 
Alberto Ferreira 

Centro Privado Urbano Boa - 

Memorial da Imigração 
Japonesa 

Cacatu Privado Rural Boa - 

Mercado Municipal Centro Público Urbano Boa 

Oferece serviços de 
restaurantes, mercado do 

peixe, artesanato, etc. 
Teve sua primeira 

estrutura demolida em 
1969. Antigamente era 

ponto da madrugada para 
tomar café com bolo de 

banana. 

Palacete da Câmara 
Municipal 

Centro Público Urbano Boa 

Antiga instalação do 
Clube social Ypiranga, 

comprado pela Prefeitura 
em 1990. Atualmente 
funciona a Câmara 

Municipal. 

Palacete da Pousada 
Atlante 

Centro Privado Urbano Regular 

Trata-se de uma pousada 
que funciona em uma 
residência histórica, 

construída em 1910 pelo 
marido de Leonor Whiters 
Cordeiro em homenagem 

à ela. 

Pharmacia Internacional Centro Privado Urbano Boa 
Farmácia e museu. 
Patrimônio histórico, 
fundada em 1911. 

Pico Paraná 
Vale do 
Gigante 

Público Rural Regular 
É a montanha mais alta 
da Região Sul do Brasil. 

Ponta da Pita Itapema Público Urbano Boa - 

Praça Coronel Macedo Centro Público Urbano Boa 

Em frente à Igreja de N. 
S. do Pilar. Apresenta 

homenagens à FAB e à 
Getúlio Vargas. 

Praça da Feira Mar Centro Público Urbano Boa 

Apesar de a Feira Mar ter 
tido edição única em 

1969, nomeou a praça do 
antigo Cais do Aterro. 

Praça Carlos Cavalcanti Centro Público Urbano Boa 
Compreende a Estação 
Ferroviária e a Igreja de 

Bom Jesus do Saivá. 

Praça dos 
Expedicionários/Mirante 

do Valente 
Centro Público Urbano Boa - 

Recanto 
Poti/Monumento 
Adoaldo Lenzi 

Centro Público Urbano Regular 
Monumento inaugurado 

em 1987 em homenagem 
à Poti Lazarotto e 
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Nome do equipamento Local 
Público/ 
privado 

Território 
Cond. 
Infra. 

Informações históricas 
e de funcionamento 

comemoração aos 200 
anos de emancipação 
política de Antonina 

Reserva Natural 
Guaricica 

Cacatu Privado Rural Boa - 

Rio Cacatu/Colônia 
Cacatu 

Cacatu Público Rural Regular 

Atividades culturais de 
encontros de 

descendentes, 
caranguejada, etc. É a 

primeira colônia japonesa 
no Paraná. Passou por 

diversos desafios como a 
retirada de estrangeiros 
do Brasil na 2ª Guerra 

Mundial. 

Rio Cachoeira Bairro Alto Público Rural Regular - 

Rio do Nunes 
Rio do 
Nunes 

Público Rural Regular - 

Igreja Nossa Senhora 
do Pilar 

Centro Público Urbano Boa 

Nossa senhora do Pilar é 
a padroeira de Antonina, 

cuja festa tradicional 
ocorre todos anos desde 
15 de agosto de 1714. 

Santuário Vitória Regia Bairro Alto Privado Rural Boa 
Hospedagem, restaurante 

e camping mediante  
agendamento 

Sede da Prefeitura Centro Público Urbano Boa 

Prédio histórico que foi a 
antiga residência do 

prefeito Coronel Líbero 
Guimarães, depois foi 

sede do Clube 
Antoniense e mais tarde 

Sede da Prefeitura 

Sede da Secretaria de 
Obras 

Batel Público Urbano Boa 

Prédio Histórico que foi o 
antigo matadouro 

municipal, hoje sede da 
secretaria de obras do 

município 

Terminal Portuário 
Ponta do Félix 

Itapema Privado Urbano Boa - 

Theatro Municipal Centro Público Urbano Boa 

Espaço cultural em 
atividade. Construído na 

segunda metade do 
século XIX, o Theatro foi 

palco de um grande 
evento em 24 de  

abril de 1933, quando 
aportou na cidade o navio  

Almirante Jaceguay 
e os principais  

artistas da era de ouro do 
rádio brasileiro  

desembarcaram e fizeram 
show inesquecível. 

Trapiche Municipal de 
Antonina 

Centro Público Urbano Boa - 
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Nome do equipamento Local 
Público/ 
privado 

Território 
Cond. 
Infra. 

Informações históricas 
e de funcionamento 

Trem Caiçara – Maria 
Fumaça 

Centro Particular Urbano Boa - 

Complexo Matarazzo - Particular Urbano - 

Complexo de indústrias 
equipado com vila 

operária, importante no 
ciclo da erva-mate. Hoje 

tem ruínas tombadas 

Fonte: ANTONINA (2022). 



 

 

FIGURA 3.86 – EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE CULTURA , PATRIMÔNIO E TURISMO NO MUNICÍPIO. 



 

 

FIGURA 3.87 – EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE CULTURA , PATRIMÔNIO E TURISMO NA SEDE URBANA. 
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No século XIX a cidade viveu um período de grande desenvolvimento econômico 

que teve como consequência o surgimento de diversos prédios e serviços característico 

daquela época. Porém, em função do declínio das atividades portuárias a partir da década 

de 1930, houve um processo de estagnação econômica do município. 

A paisagem do centro histórico de Antonina é compreendida pelos morros que 

delimitam a cidade e a Serra do Mar, além da Mata Atlântica. Esse contexto proporciona 

ao centro histórico uma belíssima composição entre os prédios tradicionais do período 

colonial e a paisagem natural, circundada pelas águas da Baía de Antonina, que se situa 

ao fundo da Baía de Paranaguá. 

O tombamento da Igreja do Bom Jesus do Saivá e da Fonte da Carioca, em 1969, 

foram as primeiras ações de proteção do patrimônio cultural da cidade e foram 

estabelecidas a nível estadual pela Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado 

do Paraná, atual Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura. 

A nível municipal, a Lei nº 7, de 30 de agosto de 1985, regulamentada pelo 

Decreto Municipal nº 32, de 18 de outubro de 1985 criou o Setor Histórico de Antonina 

com o objetivo de preservar os imóveis de interesse histórico e manter o porte das 

edificações do centro histórico. Nas décadas seguintes outros imóveis foram tombados a 

nível estadual. Em 2006, o Plano Diretor da cidade reforçou a proteção do Setor Histórico 

com o objetivo de preservar as características como altura edificável, respeito ao 

alinhamento predial entre outros fatores. 

Com o reconhecimento da importância da preservação do patrimônio histórico, 

cultural e artístico presente na cidade, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), em 2011 passou a atuar em Antonina.  Com a inclusão do IPHAN 

como novo agente de preservação do centro histórico, houve fortalecimento das ações e 

ocorreram diversos restauros na infraestrutura de patrimônio histórico.  Em 2012, foram 

tombados pelo Iphan:  

O Centro Histórico, o conjunto da Igreja do Bom Jesus do Saivá e da Estação 
Ferroviária, o Sítio do Areião e o conjunto das Indústrias Matarazzo. Do 
conjunto das Indústrias Matarazzo, foram selecionados e protegidos os 
seguintes edifícios: Antigo Armazém, Escritório, Almoxarifado, Antigo Moinho 
de Trigo, Edifício para Ensacamento de Trigo, 5 Casas da Vila Operária, 2 
unidades habitacionais para funcionários, Escola Ermelino Matarazzo e a 
Antiga Residência da família Matarazzo. Para a proteção da paisagem da 
cidade, definiu-se uma área denominada de “entorno” que abrange parte da 
baía de Antonina e dos morros que emolduram o centro histórico. Toda essa 
área urbana protegida passou a ser denominada pelo Iphan como: Conjunto 
Histórico e Paisagístico de Antonina (IPHAN, 2018, p. 14). 
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O Conjunto Histórico e Paisagístico de Antonina é uma área de proteção com 

várias características e por isso foi dividida em 6 setores nos quais são estabelecidas 

orientações específicas para cada um. São eles: 

1. Centro Histórico 

2. Setor Sítio do areião 

3. Setor Indústrias Matarazzo 

4. Setor da Planície 

5. Setor dos morros 

6. Setor baía de Antonina 

 

Como é possível verificar na FIGURA 3.88, o Setor Histórico definido conforme o 

zoneamento constante no Plano Diretor vigente, limita-se ao Centro Histórico, conforme o 

mapeamento do Conjuntos Histórico e Paisagístico de Antonina indicado pelo IPHAN. No 

P03 - Análise temática integrada parte 02, será detalhado o processo de evolução do 

reconhecimento e de proteção do patrimônio histórico da cidade. 



 

 

FIGURA 3.88 – CONJUNTO HISTÓRICO E PAISAGÍSTICO DE ANTONINA 
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3.3.2.7 Demais Serviços Públicos 

 

Além dos serviços citados anteriormente, a cidade conta com dois cemitérios 

localizados em área urbana, conforme indica a FIGURA 3.89, sendo que o cemitério que 

fica nos fundos da Igreja Bom Jesus do Saivá possui um caráter também histórico/cultural 

ainda mais característico devido a sua importância junto à igreja. 



 

 

FIGURA 3.89 – LOCALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE 
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4 CONCLUSÕES 

 

Este diagnóstico apresentou o levantamento do uso e ocupação atual do solo e o 

levantamento da capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, 

equipamentos e serviços públicos. 

Antonina é um município caracterizado pelas planícies litorâneas junto à Serra do 

Mar e os rios que nela nascem. Sendo um município de pequeno porte populacional, a 

agricultura e outras atividades rurais aparecem destacadas na utilização de seu território. 

O levantamento da infraestrutura e dos equipamentos públicos, contribui para a 

compreensão do sistema de serviços públicos em relação às necessidades da população 

de Antonina Essa análise preliminar será fundamental para a avaliação das condições 

gerais de capacidade de atendimento das infraestruturas e equipamentos do município e 

para a avaliação da expansão urbana, como etapas seguintes do desenvolvimento dos 

estudos 



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

198 

REFERÊNCIAS 

1° COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO MILITAR (1ºCRBM). Área de Atuação - 1º 
Comando Regional. Disponível em: 
<https://www.bombeiros.pr.gov.br/1CRBM/Pagina/Area-de-Atuacao-1o-Comando-
Regional>. Acesso em fev. 2022. 
 
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA (APPA). Line up 
retroativo. Disponível em: 
<http://www.appaweb.appa.pr.gov.br/appaweb/pesquisa.aspx?WCI=relLineUpRetroativo>. 
Acesso em: mar. 2022. 
 
AGUASPARANA. Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea. 2018. Disponível em: < 
http://www.iat.pr.gov.br/sites/agua-terra/arquivos_restritos/files/documento/2020-
05/p05_rev01.pdf>. Acesso em mar. 2022. 
 
ANTONINA. Diagnóstico do Plano Diretor de Antonina. Consórcio SOMA - Soluções 
em Meio Ambiente: Antonina, 2008. 
 
ANTONINA. Histórico da Cidade. Prefeitura. 2013. Disponível em: 
<http://www.antonina.pr.gov.br>. Acesso em: fev. 2022. 
 
ANTONINA. Informações Turísticas. sd. Disponível em: <http://www.antonina.pr.gov.br>. 
Acesso em: fev. 2022. 
 
ANTONINA. Lei nº 20/2008. Dispõe sobre o plano diretor municipal de Antonina, Estado 
do Paraná, e dá outras providências. Antonina, 08 ago. 2008a. 
 
ANTONINA. Lei nº 21/2008. Dispõe sobre o parcelamento do solo, o loteamento, o 
desmembramento e remembramento e a implantação de condomínios horizontais, no 
município de Antonina, Estado do Paraná. Antonina, 08 ago. 2008b. 
 
ANTONINA. Lei nº 22/2008. Dispõe sobre o lei de zoneamento, uso e ocupação do solo 
municipal de Antonina e dá outras providências. Antonina, 08 ago. 2008c. 
 
ANTONINA. Lei nº 23/2008. Aprova medidas e demais especificações do perímetro 
urbano da sede do município de Antonina. Antonina, 08 ago. 2008d. 
 
ANTONINA. Lei nº 24/2008. Dispõe sobre a hierarquização, traçado básico e traça as 
diretrizes para o sistema viário do município de Antonina, Estado do Paraná, e dá outras 
providências. Antonina, 08 ago. 2008e. 
 
ANTONINA. Lei nº 25/2008. Cria o novo código de obras do município de Antonina e dá 
outras providências. Antonina, 08 ago. 2008f. 
 
ANTONINA. Lei nº 26/2008. Institui o código de posturas do município de Antonina, 
Estado do Paraná e dá outras providências. Antonina, 08 ago. 2008g. 
 



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

199 

ANTONINA. Lei nº 28/2008. Dispõe sobre a transferência do direito de construir no 
município de Antonina, Estado do Paraná. Antonina, 08 ago. 2008h. 
 
ANTONINA. Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos do 
Município de Antonina – PR. Antonina, jul. 2017. 
 
ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Sistemas Anatel: Serviço móvel. 
Disponível em: <https://anacamp.com/category/pr/>. Acesso em mar. 2022. 
 
ANM. Agência Nacional de Mineração. Brasil. Disponível em: <https://geo.anm.gov.br/ 
portal/apps/webappviewer/index.html?id=6a8f5ccc4b6a4c2bba79759aa952d908>. Acesso 
em fev. 2022. 
 
BHERING, S.B.; SANTOS, H.G. (Eds.). Mapa de solos do estado do Paraná: legenda 
atualizada. Rio de Janeiro: Embrapa Florestas, Embrapa Solos, Instituto Agronômico do 
Paraná, 2008. 74 p. 
 
BIGARELLA, João José (org.). Sambaquis. Curitiba: Posigraf, 2011. 
 
BRASIL. Lei no 3.924, de 26 de julho de 1961. Dispõe sobre os monumentos 
arqueológicos e pré-históricos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l3924.htm>. Acesso em nov.2021. 
BRASIL. Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, 
III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 18 jul. 2000.  
 

BRASIL. Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 11 jul. 2001. Seção 1, p. 1. 
 
BRASIL. Lei nº12.305, 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. Diário 
Oficial da União, Brasília, 03 ago. 2010. Seção 1, p. 3. 
 
BRASIL. Decreto nº 90.883, de 31 de janeiro de 1985. Dispõe sobre a implantação da 
Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, no Estado do Paraná, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 01 fev. 1985. Seção 1, p. 1917. 
 
BRASIL. Edital Nº PND/A-08/96/RFFSA. Seleção de empresa para concessão do serviço 
público de transporte ferroviário de carga na malha sul. Diário Oficial da União, Brasília, 
21 out 1996. Seção 3, p. 22354. 
 
CANAL RURAL. Porto de Antonina sai do ostracismo e inicia reformas de 
reativação. 2014. Disponível em: <https://www.canalrural.com.br/sites-e-especiais/porto-
antonina-sai-ostracismo-inicia-reformas-reativacao-24113/>. Acesso em mar. 2022. 
 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ (CISLIPA). 
Estatuto Social. Paranaguá: CISLIPA, 2010. 
 



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

200 

COORDENAÇÃO ESTADUAL DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA 
(CECONCEG). Litoral Paranaense. Disponível em: 
<https://www.conseg.pr.gov.br/Pagina/Litoral-Paranaense>. Acesso em: 22 fev. 2022. 
 
EMBRAPA. Módulos Fiscais. Disponível em: <https://www.embrapa.br/codigo-
florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal>. Acesso em fev. 2022. 
 
FILHO, E. V.; TORRES, K. I. Estado de injustiça e conflito socioambiental: o caso do 
Acampamento José Lutzenberger. Raega - O Espaço Geográfico em Análise, v. 46, n. 
2, p. 88-100, jun. 2019. doi:http://dx.doi.org/10.5380/raega.v46i2.58105. 
 
FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 
ESPACIAIS (INPE). Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica: período 2010-
2011. São Paulo: SOMAS, 2012. Disponível em: Acesso em fev. 2022. 
 
EMBRAPA. Módulos fiscais no Brasil. Disponível em: < https://www.embrapa.br/codigo-
florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal>. Acesso em nov. 2021. 
 
ESTEVES, C. J. O. Vulnerabilidade Socioambiental na Área de Ocupação Contínua 
do Litoral do Paraná - BRASIL. 2011. 354 f. Tese (Doutorado em Geografia) - 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2011. 
 
GAZETA DO POVO. Antonina e os sambaquis da memória. 2005. Disponível em: < 
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/antonina-e-os-sambaquis-da-
memoria-9qe0urmkzb9ltnnkb0id6f2a6/>. Acesso em fev. 2022. 
 
GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. DA. Gemorfologia: uma atualização de bases e 
conceitos. 12. ed. Rio de Janeiro: [s.n]: 2013 
 
GROCHOCKI, M. H. C. Consórcio Paraná Saúde. CFF: Brasília, 2015.  
 
ICMBio. SNUC. Disponível em: 
<https://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/politicas/snuc.html>. Acesso em mar. 
2022. 
 
INCRA. Classificação de módulos fiscais. 2020. Disponível em: < 
https://antigo.incra.gov.br/pt/modulo-fiscal.html>. Acesso em mar. 2022. 
 
INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT). Geologia do Paraná - História Evolutiva.  
Disponível em: <http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Geologia-do-Parana-Historia-Evolutiva>. 
Acesso em mar. 2022. 
 
Monitoramento da Qualidade da Água. 2022. Disponível em: < 
https://geo.iat.pr.gov.br/portal/apps/opsdashboard/index.html#/3543e8d8d6284e8fb1d62a
bdfb0f1895>. Acesso em mar. 2022. 
 
INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT). Planos de Manejo. Disponível em: 
<https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Planos-de-Manejo>. Acesso em: 07 mar. 2022. 
 



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

201 

INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT). Uso e Cobertura da Terra 2012-2016. 2020. 
Disponível em: 
<https://geo.iat.pr.gov.br/portal/apps/opsdashboard/index.html#/0f98b800a957463fb4dec6
73cb336331>. Acesso em fev. 2022. 
 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 
Agropecuário 2006: Antonina, PR. Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/antonina/pesquisa/24/76693?ano=2006>. Acesso 
em: 21 fev. 2022. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).  Censo 
Demográfico 2010. Resultados gerais da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 
Agropecuário 2017: Antonina, PR. 2019. Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/antonina/pesquisa/24/76693?ano=2017>. Acesso em 
fev. 2022. 
  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). REGIC - Regiões 
de Influência das Cidades. Downloads. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/redes-geograficas/15798-regioes-
de-influencia-das-cidades.html?=&t=downloads>. Acesso em fev. 2022. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE). Panorama da 
cidade de Antonina – PR. Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/antonina>. Acesso em fev. 2022. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS (IBAMA). Instrução Normativa nº 189, de 23 de setembro de 2008. Diário 
Oficial da União, Brasília, 24 set. 2008. Seção 1, p. 83. 
 
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
(IPARDES). Zoneamento da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba. Curitiba: 
IPARDES, 2001. 
 
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
(IPARDES). Caderno Estatístico. Município de Antonina. Curitiba: IPARDES, dez. 2012.  
 
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
(IPARDES). Caderno Estatístico. Município de Antonina. Curitiba: IPARDES, fev. 2022.  
 
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
(IPARDES); INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOLOGIA DO PARANÁ 
(ITCG); CELEPAR. Base de mapas interativos. 2010. Disponível em: 
<http://www.geoitcg.pr.gov.br/geoitcg/pages/templates/initial_public.jsf;jsessionid=mGuRk
VPttWO0O8K8q8M1oTTRd0PjF8HP0T_Ea2HF.scelepar75028?windowId=fd4>. Acesso 
em fev. 2022. 
 



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

202 

 
IPARDES. Indicadores de desenvolvimento sustentável por bacias hidrográficas do 
Estado do Paraná.  Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. - 
Curitiba: IPARDES, 2013 245 p.; il.; 30 cm. Disponível em: < 
https://planejamento.mppr.mp.br/arquivos/File/sistema_indicadores/Meio_Ambiente/indica
dores.pdf>. Acesso em mar. 2022 
 
KLEIN, Alana. PORTO MATARAZZO E A PRODUÇÃO DA CIDADE DE ANTONINA - 
PR. 2014. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba, 2014. 
 
MARICATO, E. (org.). A produção capitalista da casa (e da cidade) no Brasil 
industrial. 2. ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1982. 
MINEROPAR. Atlas Geológico do Estado do Paraná, Paraná, 2001. Disponível em: < 
http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Atlas-Geologico-do-Estado-do-Parana>. Acesso em mar. 
2022. 
 
MINEROPAR. Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná, Paraná, 2006. Disponível 
em: <http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Geomorfologia>. Acesso em mar. 2022. 
 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Portaria nº 74 de 13 de fevereiro de 2001. 
Diário Oficial da União, Brasília, 15 fev. 2001. Seção 1, p. 170. 
 
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Agrofloresta, 
barreado e fandango: comunidade do MST une cultura camponesa e caiçara no 
Paraná. 04 jan. 2022. Disponível em: <https://mst.org.br/2022/01/04/agrofloresta-
barreado-e-fandango-comunidade-do-mst-une-cultura-camponesa-e-caicara-no-parana/>. 
Acesso em fev. 2022. 
 
OLIVEIRA, T. B. Análise da Aptidão Agrícola de acordo com o tipo de solo do Município 
de Caiapônia (GO). In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, 17, 2015, 
João Pessoa-PB. Anais... p. 6698-7005. João Pessoa: INPE, 2015. 
 
PARANÁ. Lei nº 9261, de 13 de setembro de 1979. Denomina DEPUTADO MIGUEL 
BUFFARA, a rodovia que liga o trevo da BR-277, no Município de Morretes, passando por 
Antonina à cidade de Guaraqueçaba. Diário Oficial do Paraná, ed. 635, Curitiba, 18 set. 
1979. 
 
PARANÁ. Lei nº 7919, de 22 de outubro de 1984. Considera Área de Especial Interesse 
Turístico a área que especifica, situada nos Municípios 
de Campina Grande do Sul, Antonina, Morretes, São José dos Pinhais, Piraquara e 
Quatro Barras. Diário Oficial do Paraná, ed. 1.895, Curitiba, 24 out. 1984. 
 
PARANÁ. Decreto nº 5308, de 21 de abril de 1985. Diário Oficial do Paraná, ed. 2.012, 
Curitiba, 23 abr. 1985, p. 1. 
 
PARANÁ. Lei nº 20.289. Denomina Engenheira Enedina Alves Marques o trecho da PR-
340 entre Cacatu e Cachoeira de Cima. Diário Oficial do Paraná, ed. 10.748, Curitiba, 12 
ago. 2020, p. 6. 



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

203 

 
PARANÁ. Decreto nº 9261, de 3 de novembro de 2021. Aprova o Regulamento da 
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, na forma do Anexo que integra o 
presente Decreto e dá outras providências. Diário Oficial do Paraná, ed. 11.049, 
Curitiba, 3 nov. 2021, p. 11. 
 
PARANÁ. Lei nº 12243, de 31 de julho de 1998. Considera áreas especiais de interesse 
turístico e locais de interesse turístico, áreas e localidades situadas nos municípios de 
Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, 
conforme especifica. Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-12243-
1998-parana-considera-areas-especiais-de-interesse-turistico-e-locais-de-interesse-
turistico-areas-e-localidades-situadas-nos-municipios-de-antonina-guaraquecaba-
guaratuba-matinhos-morretes-paranagua-e-pontal-do-parana-conforme-especifica>. 
Acesso em mar. 2022. 
 
PARANÁ. Espirais do Tempo: bens tombados do Paraná. Curitiba: Secretaria de Estado 
da Cultura, 2006, p. 210-217. 
 
PARANÁ. Decreto nº 4996. Diário Oficial Paraná, Curitiba, 06 set. 2016a, nº 9778, p. 4. 
 
PARANÁ. Decreto nº 5793. Diário Oficial Paraná, Curitiba, 23 dez. 2016b, nº 9849, p. 7. 
 
PARANÁ. Com programa de dragagem, Porto de Antonina passa a receber navios 
de maior capacidade. 2021. Disponível em: < https://www.infraestrutura.pr.gov.br/ 
Noticia/Com-programa-de-dragagem-Porto-de-Antonina-passa-receber-navios-de-maior-
capacidade>. Acesso em mar. 2022. 
 
PARANAGUÁ. Caracterização da pesca artesanal e amadora na área de influência do 
novo porto Paranaguá. Paranaguá, nov. 2015. 
 
PARANAINTERATIVO. Áreas de Proteção Ambiental - APAs. Disponível em: 
<https://paranainterativo.pr.gov.br/portal/apps/webappviewer/index.html?id=a3c402165af0
4809a3c8c0f79d5cfc4c>. Acesso em: 21 fev. 2022. 
 
PARELLADA, Claudia Inês; GOTTARDI NETO, Alberto. 1993. Inventário de sambaquis 
do litoral do Paraná. Arquivos do Museu Paranaense, nova série arqueologia, Curitiba, 
n.7, p.1-42. 
 
PDS LITORAL. Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná. 
Produtor: 4 Relatório de Contextualização inicial (RCI) - Volume 5 - Aspectos econômicos. 
Curitiba: PDS LITORAL, 2018. 
 
POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ (PCPR). 7ª Delegacia Regional de Polícia de Antonina. 
Disponível em: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/Endereco/7a-DELEGACIA-REGIONAL-
DE-POLICIA-DE-ANTONINA>. Acesso em: 22 fev. 2022a. 
 
POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ (PCPR). Divisão Policial do Interior - DPI. Disponível em: 
<https://www.policiacivil.pr.gov.br/DPI>. Acesso em: 21 fev. 2022b. 
 



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

204 

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ (PMPR). Unidades da Polícia Militar - Antonina. 
Disponível em: <https://www.pmpr.pr.gov.br/Endereco/ANTONINA>. Acesso em: 22 fev. 
2022. 
 
PORTOS DO PARANÁ. Quem somos. Disponível em: 
<https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Pagina/Quem-somos>. Acesso em: 22 fev. 2022a. 
 
PORTOS DO PARANÁ. Os Portos do Paraná e a História. Disponível em: 
<https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Pagina/Os-Portos-do-Parana-e-Historia>. Acesso 
em: 22 fev. 2022b. 
 
PORTOS E NAVIOS. Porto Ponta do Félix movimenta pela primeira vez pellets de 
madeira. 23 nov. 2021. Disponível em: 
<https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/porto-ponta-do-felix-
movimenta-pela-primeira-vez-pellets-de-madeira>. Acesso em: 22 fev. 2022. 
 
NASCIMENTO, E.R.; SALAMUNI, E.; SANTOS, L.J.C. Mapa morfoestrutural da Serra do 
Mar Paranaense. VI SINAGEO Simpósio Nacional de Geomorfologia, Regional 
Conference on Geomorphology, 2016, Goiânia. VI SINAGEO Simpósio Nacional de 
Geomorfologia, 2016. Anais... Geomorfologia estrutural e neotectônica. Disponível 
em: <http://www.sinageo.org.br/2016/trabalhos/1/index.html>. Acesso em: 17 nov. 2021. 
 
OLIVEIRA, T. B. Análise da Aptidão Agrícola de acordo com o tipo de solo do 
Município de Caiapônia (GO). In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - 
SBSR, 17., 2015, João Pessoa-PB. Anais... João Pessoa: INPE, 2015. 
 
RIBEIRO, J.L. Zonas húmidas costeiras e ordenamento territorial: o caso do estuário do 
Mondego. Coimbra: imprensa da Universidade, 2001. 327p. 
 
RODRIGUES, A. B. A urbanização no Brasil e o fenômeno do turismo. In: RODRIGUES, 
A. B. Turismo e Espaço: Rumo a um conhecimento transdisciplinar. São Paulo: Ed. 
Hucitec, 2001, 3 ed. P. 124-147. 
 
SANTOS, H. G. dos; JACOMINE, P. K. T.; ANJOS, L. H. C. dos; OLIVEIRA, V. A. de; 
LUMBRERAS, J. F.; COELHO, M. R.; ALMEIDA, J. A. de; ARAUJO FILHO, J. C. de; 
OLIVEIRA, J. B. de; CUNHA, T. J. F. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - 
EMBRAPA, 2018.  
 
SANTOS, J. L. S.; OKA-FIORI, C.; CANALI, N. E.; FIORI, A. P.; SILVEIRA, C. T.; SILVA, 
J. M. F.; ROSS, J. L. S. Mapeamento Geomorfológico do Estado do Paraná. Revista 
Brasileira de Geomorfologia, ano 7, n. 2, 2006, p. 3-12. 
 
SCHWUCHOW, Uilgner Henrique. Cálculo de volume em mineração com 
levantamentos fotogramétrico (VANT) e geodésico (GNSS). 2018. Disponível em: 
<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/174798/001063947.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y>. 
 
SEMA. Bacias Hidrográficas do Paraná: Série Histórica. 2013. Disponível em: < 
https://www.paranagua.pr.gov.br/imgbank2/file/meio_ambiente/materialdidatico/Revista_B



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

205 

acias_Hidrograficas_2015.pdf>. Acesso em mar. 2022. 
 
SETU. Indicadores de Turismo. Curitiba. (compilação realizada em 2013 pelo 
Departamento de Estatística da Secretaria de Estado do Turismo, dos anos 
apresentados). 
 
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO (SEAB); DEPARTAMENTO 
DE ECONOMIA RURAL (DERAL). Versão definitiva do levantamento da produção 
rural paranaense por município. p. 503-504. 2020. Disponível em: 
<https://www.agricultura.pr.gov.br/vbp>. Acesso em: 18 fev. 2022. 
 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA (SSP). Mapa AISPs. Disponível em: 
<https://www.seguranca.pr.gov.br/mapa-aisps>. Acesso em: 22 fev. 2022. 
 
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (SEP/PR); 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC); LABORATÓRIO DE 
TRANSPORTES E LOGÍSTICA (LABTRANS). Plano Mestre. Porto de Antonina. 
Florianópolis: LabTrans, jul 2013. 
 
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM). Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto 
Risco a Movimentos de Massa, Enchentes e Inundações. 2019. MINISTÉRIO DE MINAS 
E ENERGIA Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Minera. Disponível em: 
< https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/20159>. Acesso em mar. 2022. 
 
SICAR. Sistema nacional do cadastro ambiental rural. 2022. Disponível em :< 
https://www.car.gov.br/publico/imoveis/index>. Acesso em fev. 2022. 
 
SILVA, J.M.F.D. Caracterização e mapeamento das unidades geomorfológicas da Bacia 
do Rio Pequeno, Antonina-PR, 2013. 
 
SISTEMA DE GESTÃO FUNDIÁRIA (SIGEF). Exportar shapefile. Disponível em: 
<https://certificacao.incra.gov.br/csv_shp/export_shp.py>. Acesso em: 21 fev. 2022. 
 
SISTEMA IBGE DE RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA (SIDRA). Cadastro Central de 
Empresas - CEMPRE. Disponível em: 
<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/cempre/tabelas>. Acesso em: 22 fev. 2022. 
 
SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SICAR). Base de 
downloads. Paraná. Disponível em: 
<https://www.car.gov.br/publico/municipios/downloads?sigla=PR>. Acesso em: 2 fev. 
2022. 
 
SULZBACH, M. T.; ARCHANJO, D. R.; QUADROS, J. (Orgs). Litoral do Paraná: território 
e perspectivas, volume 3: dimensões de desenvolvimento. Rio de Janeiro: Autografia, 
2018. 
 
TABUA DE MARES. Tábua de Marés Brasileiras. (2022). Disponível em: < 
https://tabuademares.com/mares/coeficiente-mare>. Acesso em mar. 2022. 
 



                                                                                                       
 

 

ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA – PARTE 1 
 

206 

TEIXEIRA, L.; MAC DOWELL, M. C.; BUGARIN, M. Consórcios intermunicipais de saúde: 
uma análise à luz da teoria dos jogos. Revista Brasileira de Economia. FGV: Rio de 
Janeiro, 14 jan. 2004.  
 
UCs DO BRASIL. Unidades de Conservação do Brasil. Disponível em: 
<https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/2577>. Acesso em fev. 2022. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR. Solos do litoral do paraná conhecendo 
os principais solos do litoral do Paraná: Abordagem para educadores do ensino 
fundamental e médio. Matinhos, 2013. 
 
 


