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RESUMO

No núcleo urbano de Matinhos, litoral paranaense, freqüentemente ocorre destruição na orla pela ressaca
marinha, em virtude da ocupação muito próxima à praia. Este evento natural reflete no cotidiano da
cidade, nas relações sócio-econômicas, em particular na atividade do turismo, já que a paisagem à beira-
mar, a qual é um de seus principais atrativos, fica comprometida, implicando em possíveis variações na
atividade turística, em função da percepção humana. Desta forma, adotou-se como orientação
epistemológica neste estudo a Percepção Geográfica, a qual busca evidenciar as atitudes e aspirações do
homem em relação ao meio ambiente e os efeitos mútuos obtidos desta relação, na medida em que
propõe reflexões sobre o comportamento humano neste meio. A teoria da percepção geográfica está
sustentada na subjetividade, nos sentimentos e na experiência. Os conceitos de paisagem e de região são
valorizados, contudo, o conceito de lugar torna-se o mais relevante e ao espaço é atribuído o significado
de espaço vivido. Ou seja, o homem estabelece uma identidade com o meio ambiente, por meio de
processos seletivos, que vai de encontro às suas expectativas. Assim, procurou-se relacionar os riscos
naturais e o turismo nos balneários de Matinhos, e detectou-se a necessidade de um planejamento
territorial para o litoral do Paraná, o qual propiciaria uma melhor harmonia na inter-relação
homem⇔ambiente.

INTRODUÇÃO

Ao longo da costa litorânea brasileira verificamos diversos problemas causados ao
meio ambiente: impermeabilização dos solos, ocupações irregulares, águas costeiras
impregnadas de esgoto orgânico, entre outros, resultantes da intervenção humana e
frutos de um processo de urbanização não planejado. Estes problemas geram
implicações negativas, que interferem, por sua vez, na qualidade dos espaços que servem
de suporte para atividade turística.
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Na cidade de Matinhos, litoral do Paraná, há um desequilíbrio entre o
desenvolvimento humano e os processos naturais, provocado pela urbanização
desenfreada e desordenada que se instalou sobre a praia.

Durante este processo de ocupação desordenada, a avenida beira-mar foi
construída na área de atuação natural do mar, fato este, somado à ocorrência das
ressacas marinhas, levou a região costeira da cidade a tornar-se área de riscos naturais
de destruição costeira e, por conseguinte de alagamentos.

A maior parte dos alagamentos, no entanto, sucede às chuvas fortes e é
igualmente, resultado desse processo acelerado e desorganizado de urbanização que
acontece em Matinhos.

Nas ocasiões em que se verificam os referidos riscos naturais, esta cidade
apresenta aspectos de insalubridade e de caos, que são desagradáveis aos sentidos
humanos e em função da nossa percepção, a atividade turística pode sofrer variações.

Contudo, para avaliar a forma com que o homem apreende este espaço, seja o
turista ou a comunidade local, em face dos riscos naturais, faz-se necessária uma
abordagem que contemple este propósito e propicie não uma representação comum do
espaço, mas um significado individual e de grupos.

Portanto, este estudo desenvolve-se sob o olhar filosófico da percepção
geográfica, por considerarmos esta corrente epistemológica da geografia, a mais
adequada para abordar cientificamente a subjetividade encontrada no ser humano, o
tipo de relações que ele possui com o meio ambiente e de que forma ele as estabelece.

Desta maneira, procuramos identificar as relações entre os riscos naturais e o
turismo em Matinhos, partindo do pressuposto que as ressacas do mar e os alagamentos,
associados à falta de planejamento territorial, refletem de forma negativa na atividade
turística dos balneários.

A PERCEPÇÃO GEOGRÁFICA

Muitos pesquisadores da Geografia e outras ciências adotaram a percepção
geográfica como paradigma, contrapondo-se desta forma, à corrente do pensamento
positivista, a qual na época de seu surgimento, representou um grande avanço científico
pela evidência da lógica e da racionalidade. A percepção aparece também como uma
alternativa aos ideais marxistas da geografia crítica e aponta como forte tendência nos
estudos geográficos.

A Percepção Geográfica foi difundindo-se no meio científico a partir da década de
1960. Entretanto, os trabalhos de Demangeon no início do século XX, já manifestavam a
representação do espaço e os aspectos psicológicos, condicionados à coletividade, ou
seja, demonstrava uma postura mais reservada que a encontrada nos estudos de
percepção da atualidade.
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Claval (1983), afirma que no início a escola clássica francesa considerou mais a
percepção e sua representatividade na organização do espaço, do que a geografia da
Alemanha e dos Estados Unidos, pela influência do modo behaviorista ou do método
científico que predominava nestes países. Na França, como precursores nos estudos da
percepção geográfica, identificam-se: Deffontaines (1968), Gallais (1967), Rochefort
(1961), Dardel (1950), Frémont (1968), Collot (1986), só para citar alguns dos autores
clássicos.

Entretanto, gradativamente, a atenção dos países anglo-saxões volta-se para o
estudo de percepção. No começo constituindo-se em temas teóricos e em um maior
interesse na economia espacial que na investigação do espaço vivido, como nos
trabalhos de Wolpert (1964).

Concomitante, os problemas de desastres naturais nos Estados Unidos também
incentivam a abordagem dos estudos da percepção geográfica – Kates (1962, 1963),
Burton & Kates (1964), White (1962,1964), Wohwill (1966), Saarinen (1966), Gibson
(1950) e outros. Ainda segundo Claval (1983), surgem também outros trabalhos, como a
publicação pela Universidade de Chicago, de um seminário coordenado por Lowenthal
(1967), sobre a percepção do meio ambiente e o comportamento.

Alguns autores dedicam-se a analisar a percepção das imperfeições do mundo
exterior: Brookfield (1969) e Downs (1970); quando então, as pesquisas de percepção do
meio ambiente ganham novas particularidades.

No Canadá, esta corrente de pensamento também ganha expressividade com
Relph (1983), Samuels e outros.

Buttimer, geógrafa irlandesa, em um trabalho de 1982 sustenta que a experiência
é construída "dentro" do mundo vivido, ou ainda, o mundo vivido poderia ser considerado
“substrato latente da experiência”.

Sob o olhar da fenomenologia, acerca da experiência humana no espaço,
Buttimer cita Schrag (1969): “o espaço é um conjunto contínuo dinâmico, no qual o
experimentador vive, desloca-se e busca um significado. É um horizonte vivido ao longo
do qual as coisas e as pessoas são percebidas e valorizadas”. Buttimer afirma ainda que
cada pessoa está envolvida por “camadas concêntricas de espaço vivido”, e que nestes
níveis espaciais pode haver “lugares privilegiados”.

Em meados da década de 1970, Yi-Fu Tuan desponta como um marco nos
estudos de percepção da geografia, pela abrangência de seus trabalhos. Em Espaço e
Lugar, assegura que espaço é liberdade e lugar é segurança. Atribuímos valores aos
lugares à medida que nossa familiaridade aumenta, ao passo que, o espaço apesar de
ser mais abstrato, vai transformando-se em lugar conforme adquire definição e
significado.

Na obra Topofilia, um Estudo da Percepção, Atitudes e Valores do Meio Ambiente,
traduzida para a língua portuguesa na década de 1980 pela professora Lívia de Oliveira,
Tuan desenvolve vários conceitos utilizados na percepção geográfica e entre eles, os
conceitos de topofobia e de topofilia. Este, ao contrário do primeiro, significa o elo
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afetivo entre a pessoa e o lugar ou o ambiente físico. Pode ser um prazer visual efêmero,
o deleite do contato físico, o apego por um lugar por ser familiar e representar o
passado, ou porque evoca orgulho de posse ou de criação. Este conceito é impreciso,
porém como experiência pessoal, a topofilia é vívida e concreta. Assume muitas formas e
varia em intensidade, amplitude emocional, sutileza, e modo de expressão.

No Brasil, a percepção geográfica surge na década de 1970, primeiramente nos
estudos de Oliveira, acima mencionada. Posteriormente, nas décadas de 1970 a 1990
aparece nos trabalhos de Machado, Bley, Del Rio, Xavier, Amorim Filho e outros.

Os trabalhos de Lívia de Oliveira têm preconizado a epistemologia da percepção
ambiental. Apenas para ilustrar, em Oliveira (2000), a autora coloca que a visão, sentido
que mais interessa para a percepção ambiental, é tida como uma sensação, a qual
necessita dos órgãos sensoriais para receber os estímulos externos e captar sinais
específicos. Já a percepção é definida como “o significado que atribuímos às informações
recebidas pelos nossos sentidos, como sensações”. De sorte que, a percepção implica
maior profundidade que a sensação, adquirindo significados.

Na década de 1960, Lynch desenvolve um método de investigação da qualidade
do ambiente visual da cidade, estudando a imagem mental que os cidadãos têm dela,
sob uma ótica urbanista.

Lynch enfoca a influência do aspecto da cidade na vida das pessoas e as
possibilidades de melhorar este aspecto. Estrutura suas idéias em quatro pilares:
legibilidade, construção da imagem, estrutura e identidade e imaginabilidade, as quais
são aplicadas nos estudos das cidades e posteriormente são discutidas as conseqüências
destas aplicações no design urbano. Para Lynch, o homem precisa organizar seus
pensamentos críticos, com a finalidade de não somente adaptar-se ao meio, mas
comunicá-lo de maneira inteligente. Faz crítica ao modo como as pessoas referem-se aos
lugares, às vezes com muita intimidade e outras vezes com um certo descaso, com
imagens pobres e vazias, fruto de um planejamento urbano inadequado.

Este autor coloca ainda que a poluição visual é o principal problema da questão
da organização urbana. A cidade tem que ter um design consciente, comunicar com
eficácia suas formas, lugares, enfim, os elementos que compõem a paisagem. Também
tem que ser bem organizada, representando uma estrutura forte para o equilíbrio e bem-
estar da sociedade. Precisa ainda, falar sobre seus moradores, suas aspirações e atitudes
políticas. Naturalmente, o homem tende a adaptar-se ao meio, simplesmente
selecionando imagens, as quais podem ser armazenadas por serem agradáveis aos olhos
humanos, ou por serem marcos para a localização, ou ainda, por refletirem algo que
provoque um sentimento. “As pessoas adaptam o seu meio ambiente e constroem uma
estrutura e identidade daquilo que se lhes depara” (Lynch, 1997).

Lowenthal (1982), sobre a relação entre o mundo exterior e as imagens que
formamos, afirma que as visões particulares do mundo são únicas, por dois motivos: 1º)
cada indivíduo habita um meio ambiente diferente, e explica: “a experiência não é
somente única; mas significantemente, ela é também autocentralizada: sou parte do seu
meio ambiente, mas não do meu próprio, e nunca me vejo como o mundo me vê”; 2º) o
indivíduo também faz escolhas e têm diferentes reações em relação ao meio, ou seja,
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“selecionamos ver alguns aspectos do mundo e evitamos outros.” As visões do mundo,
além de particulares, são avaliadas segundo a sociedade e a cultura dos indivíduos,
assim, cada pessoa direciona o mundo a sua maneira  e contempla as paisagens com
imagens individuais. As imagens e idéias, por sua vez, são compostas de experiência
pessoal, aprendizado, imaginação e memória.

O papel da emoção e do pensamento, a seleção das imagens e o apego ao lugar
por agradar aos nossos sentidos, por uma necessidade que não seja apenas biológica,
ou ainda por outros motivos peculiares aos seres humanos, estabelecem uma identidade
com o lugar.

A GEOGRAFIA, OS RISCOS NATURAIS E O TURISMO

O estudo dos riscos naturais vem ganhando evidência na Geografia, por seu
caráter espacial e pela forma com que o homem se relaciona com os mesmos. A
humanidade ora configura-se como agente passiva, e ora induz os processos que
desencadeiam os eventos naturais, fazendo com que determinados espaços passem a ser
caracterizados como áreas de risco.

Gregory (1992), destaca que estudos sobre vários tipos de acasos (riscos) naturais
foram apresentados durante os trabalhos da Comissão da UGI, onde White (1974),
definiu acaso natural como:

uma interação entre pessoas e natureza governada pelo estado de coexistência
do ajustamento no sistema de utilização humana e o estado da natureza no
sistema de eventos naturais. Os eventos extremos, que excedem a capacidade
normal do sistema humano de refleti-los, absorvê-los ou amortecê-los, são
inerentes ao acaso. Um evento extremo foi considerado como qualquer evento
num sistema geofísico que mostre variância relativamente alta da média.

White (1974) esclarece ainda que os eventos naturais extremos estão associados
ao processo de interação entre o homem e os sistemas biológicos e físicos e que sem os
ajustamentos humanos, os riscos naturais não existem.

Segundo Lima (1998) a partir de uma iniciativa da ONU na década de 1990, em
auxiliar países a enfrentar os problemas causados pelos desastres naturais, os conceitos
usuais neste campo foram aprimorados, sendo:

perigos naturais ou eventos perigosos naturais (natural hazards): “um largo
espectro de circunstâncias geológicas, materiais, processos e eventos naturais,
entre os quais os de origem geológica que ameacem a vida, a saúde ou os
interesses humanos. (MURCK, SKINNER & PORTER, 1996) e definindo risco
como o produto da probabilidade de ocorrência de um determinado evento
pelas conseqüências da sua realização (KELLER, 1996)”.

Lima (2004) afirma que no litoral Paraná são detectados riscos naturais de origem
geológica, classificados em quatro categorias: 1) riscos relacionados a problemas
hidrológicos: inundações e alagamentos; 2) riscos climáticos: vendavais; 3) riscos
relacionados a movimentos de massa gravitacionais: escorregamentos e avalanches; 4)
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riscos relacionados a processos costeiros: erosão costeira, definida como
desenvolvimento de processo erosivo ao longo da costa, provocando o avanço do mar
sobre áreas anteriormente ocupadas pelo continente; e destruição costeira, considerada
como a degradação pelo mar de edificações implantadas sobre a praia, sem a
ocorrência de modificações naturais significativas dos limites entre o mar e o continente.

A destruição costeira é, portanto, ocasionada por construções civis fixadas sobre a
praia (espaço onde o mar realiza sua dinâmica), associada às ressacas marinhas.

Conforme Ângulo1, a ressaca marinha é um fenômeno natural que implica na
elevação do nível do mar e em grandes ondas geradas pelos ventos, que descarregam
toda sua energia sobre a praia, realizando uma atividade de transporte e deposição de
sedimentos.

Alguns elementos associados configuram a ressaca: as marés altas de sizígia,
ventos fortes e ondas grandes. Em cada lugar da costa as ressacas têm uma intensidade,
que varia de acordo com a direção das ondas, as correntes das marés e ainda com
fenômenos como El Niño e La Niña. Com o tempo, espontaneamente, a maré reconstrói
a praia.

Contudo, dependendo da natureza dos riscos e da vulnerabilidade local,
determinados espaços podem apresentar dificuldades no desenvolvimento de alguns
setores, como o setor de turismo.

Em geral os riscos naturais como avalanches, terremotos, inundações, secas, etc.
causam impactos no turismo, em qualquer nível, como afirma Dias (2003): “o medo da
difusão de epidemias tem prejudicado atividade turística. A malária, o cólera, a dengue,
entre outras doenças transmissíveis, têm prejudicado o desenvolvimento do turismo nas
regiões onde ocorrem”.

Para que estes impactos no turismo sejam evitados e por outro lado, para que a
atividade turística não venha agravar ainda mais estes problemas resultantes do
desequilíbrio entre os processos humanos e os processos naturais no espaço geográfico,
torna-se essencial um planejamento territorial cujos alicerces contemplem uma forma de
harmonizar esta inter-relação homem-ambiente.

Assim, no que se refere ao embasamento teórico dos estudos sobre o espaço
turístico em geografia, Rodrigues (2001) afirma:

Observam-se vários direcionamentos que vão desde os enfoques descritivos
clássicos, passando pela linha da quantificação na tentativa da busca de
modelos, aos estudos que se enveredam pela chamada geografia crítica,
apoiando-se na teoria marxista, não muito desenvolvida nos estudos do espaço
turístico brasileiro. Também de pouca expressão são as pesquisas baseadas na
teoria geral dos sistemas. Atualmente, salvo engano, observa-se uma tendência

                                                
1 ÂNGULO, Rodolfo. Palestra proferida no seminário: Ressaca de Matinhos Futuros Possíveis para o Litoral
Paranaense, realizado pelo CREA-PR em Matinhos, de 01 a 03 de fev de 2002.
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para contemplar a geografia humanística e cultural apoiada na percepção
espacial e no comportamento ambiental.

Da mesma forma, Silveira (2002) ressalta que no aprimoramento da interpretação
da pesquisa de desenvolvimento voltado para o turismo, faz-se necessária uma teoria que
trate da interação do homem com o ambiente e dos efeitos resultantes desta relação. A
percepção geográfica atende a esta perspectiva, pois ela propõe reflexões sobre o
comportamento humano no meio ambiente, voltando-se para questões acerca do
sentimento de apego ou de perda do homem em relação ao lugar; à maneira como a
coletividade ou o indivíduo expressa seu modo de vida e seus valores; às idéias de
mutação da estrutura urbana; à tendência de indivíduos à adaptação ao meio entre
outros pontos.

Portanto, a geografia contemporânea é indispensável ao estudo científico do
turismo, uma vez que a mesma centra sua perspectiva no espaço e na reciprocidade do
homem com o meio natural.

Os setores de turismo e lazer vêm sendo considerados como os que mais crescem
e mobilizam recursos no espaço global inserindo-se progressivamente na esfera social.

As tendências sugerem que o turismo será uma das atividades econômicas mais
relevantes do século XXI e que o problema está no modo como vem acontecendo sua
expansão no mundo.

O Brasil com um grande potencial turístico torna-se alvo de políticas públicas
agressivas articuladas pelo capitalismo transnacional, para a transformação dos recursos
em atrativos, como aponta Rodrigues (2001):

Tais iniciativas têm repercutido rapidamente em todo o território nacional (...),
produzindo-se novos espaços turísticos ou reorganizando-se espaços
anteriormente ocupados, de forma freqüentemente desenfreada. Esse processo
tem tido efeitos e impactos significativos, que demandam estudos e pesquisas,
além de carecer de um embasamento técnico consistente para direcionar novos
empreendimentos, necessitando de profissionais qualificados.

Surge deste quadro caótico, a necessidade de uma organização espacial, que
garanta a sustentabilidade em todos os seus níveis.

A sustentabilidade no turismo, com base em Swarbrooke (2000), compreende
desenvolvimento lento e controlado, escala adequada, longo prazo, controle local e
qualidade. Para este autor, como estratégia de implementação do turismo sustentável,
associa-se planejamento, promotores de desenvolvimento locais, moradores locais
empregados, arquitetura nativa, além da preocupação com os cinco tipos de meio
ambiente: o turismo no litoral, nas ilhas, no interior, em regiões montanhosas e no
espaço urbano.
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AS RESSACAS MARINHAS, OS ALAGAMENTOS E A RELAÇÃO
COM OS BALNEÁRIOS TURÍSTICOS DE MATINHOS

O município de Matinhos situa-se no litoral paranaense a uma distância de
Curitiba de cerca de 110km e possui uma superfície de aproximadamente 215km2. Ao
longo de sua orla marinha existem 29 balneários, dentre os quais destacamos Flamingo e
Caiobá, área delimitada do presente estudo.

A porção oriental de Matinhos é formada pela planície litorânea, constituída por
sedimentos quaternários, cuja altitude mede entre três e sete metros. Na porção oeste se
encontram os terrenos montanhosos da Serra da Prata. Ao sul, se situam morros com
altitudes entre 200m e 500m. Já ao norte os morros possuem altitudes de até 836m.
Estas áreas montanhosas são constituídas por rochas ígneas e metamórficas do complexo
cristalino brasileiro, ambas cortadas por numerosos diques de diabásio, conforme
Bigarella (1999).

O mesmo autor afirma que o clima do litoral é referido como sempre úmido (a
precipitação média anual é de 1976,4mm), o mês mais frio apresenta média máxima de
24ºC no verão e 17,9ºC no inverno. Ao amanhecer, com o aquecimento do solo surgem
as brisas marinhas provenientes do leste ou sudeste. Ao anoitecer inicia uma brisa
continental suave.

No litoral paranaense há o predomínio dos ventos de sudeste, de origem
anticiclonal, os quais formaram ao longo dos anos, dois ou três cordões arenosos
paralelos à costa, de cinco a dez metros de altura. Estes cordões, mesmo protegidas pelo
Código Florestal Brasileiro, foram destruídas na ocasião da implantação de loteamentos.

A região onde o município está inserido contempla a maior área contínua de
Floresta Pluvial Atlântica ainda preservada, fazendo parte da reserva da Biosfera da Mata
Atlântica oficializada pela UNESCO. (Lima e Negrelle, 1998).

Com relação à hidrografia, vários rios de Matinhos tiveram seus cursos desviados
e canalizados, contribuindo para a degradação ambiental da área.

O litoral do Paraná foi habitado inicialmente pelo homem pré-histórico entre
aproximadamente 5.000 a 3.000 anos, cujos vestígios de sua presença, encontra-se no
Sambaqui de Matinhos. No início do século XVI os carijós ocupavam toda a costa sul-
brasileira, desde o Rio Grande do Sul até Cananéia (SP) e na metade do mesmo século já
havia portugueses em Superagüi. A colonização iniciou de fato nesta região em meados
do século XIX. A miscigenação das culturas indígena e européia originou o caboclo que
então formava a maior parte da população do balneário de Matinhos. Esquecidos pelos
governos os caboclos adaptaram-se ao meio ambiente hostil. (Bigarella, 1999).

Atualmente, a população de Matinhos de acordo com dados de 1999 do Serviço
Social Autônomo Paraná Cidade, citado por Milani (2001) é de 27.692 habitantes, dos
quais 99% é caracterizada como população urbana. Quanto ao saneamento básico, até
1999, existiam 21.762 ligações de água tratada e 7.686 ligações de esgoto.
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O crescimento urbano, ainda tímido, teve início na década de 1920 quando foi
inaugurada a estrada ligando Paranaguá a Praia de Leste (Pontal do Paraná), a qual
trouxe à Matinhos diversas famílias, a maioria alemães.

Em 27 de janeiro de 1951, de acordo com a lei nº 613, Matinhos foi elevada a
categoria de Distrito pertencente à Paranaguá, e à categoria de Município em 12 de
junho de 1967, desmembrando-se, então de Paranaguá.

A cidade foi “descoberta” pelos curitibanos na metade da década de 1920. Nesta
época os turistas eram conhecidos como “banhistas”.

Por razões relacionadas à Segunda Guerra Mundial, em 1942 o litoral brasileiro
foi considerado zona de segurança nacional, passando a existir restrições para as viagens
às praias.

Não obstante, a ocupação da costa litorânea ficou mais evidente na década de
1970, quando então as praias ganharam status. A intensificação das construções, a
retirada da cobertura vegetal, a pavimentação das ruas, a canalização dos rios e o
aumento da poluição, cujas transformações foram geradas sob circunstância de
crescimento urbano não planejado, deram início à degradação ambiental.

Decorrente destes impactos humanos na natureza, não só Matinhos, mas o litoral
paranaense como um todo, vem sofrendo a ação dos eventos naturais.

Foram detectados no litoral do Paraná, mais de 50 eventos perigosos durante os
últimos 30 anos, de acordo com Lima (1998), incluindo inundações e alagamentos,
escorregamentos e avalanches, destruição costeira e erosão costeira e a freqüência destes
eventos aumentou na última década.

Lima (2004), afirma que só em Matinhos são detectados dois tipos de riscos
naturais geológicos, que são os alagamentos, cuja época favorável para ocorrência é o
verão; e as destruições costeiras, as quais ocorrem no inverno e no verão.

As destruições costeiras, conforme mencionado, são causadas pelas ressacas
marinhas associadas a edificações implantadas no espaço onde o mar realiza sua
atividade natural.

Ora, em Matinhos, a avenida beira-mar construída sobre a praia caracteriza-se
como um elemento estranho aos agentes naturais locais, interferindo assim, na dinâmica
marinha, além de causar desequilíbrio no ecossistema costeiro.

Conseqüentemente, o núcleo urbano de Matinhos vem sofrendo o risco natural de
destruição costeira nos dias em que ocorrem as ressacas do mar, pois as construções civis
não suportam a força das ondas.

Os alagamentos, por sua vez, geralmente sucedem às ressacas. Apesar disto,
ocorrem também em situações de chuvas intensas e são, da mesma forma, resultado de
um planejamento urbano inadequado.
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A falta de periodicidade na limpeza pública e a pouca consciência ambiental da
sociedade que deposita lixo em lugares impróprios são fatores que aumentam o risco de
alagamentos, ao passo que este lixo se acumula nos canais de escoamento de águas
pluviais.

A verificação desses eventos naturais causa prejuízos humanos e materiais à
comunidade local e aos turistas que vivenciam a situação calamitosa que a cidade
experimenta nestas ocasiões.

A área atingida pelos alagamentos é justamente onde se situa a maior densidade
de estabelecimentos comerciais. Isto evidencia os danos materiais gerados por estes
riscos naturais, pois o município concentra no comércio 85,5% das atividades
econômicas.

No verão, entretanto, verifica-se um aumento da atividade comercial, articulado
pelo turismo. A população sazonal na alta temporada formada por turistas e moradores
de segunda residência atingiu nos últimos seis anos, em média 370.000 pessoas,
segundo dados da Secretaria de Turismo e Paraná Turismo (2004).

Todavia, este fluxo turístico não agrega benefícios expressivos para a comunidade
local, além agravar os problemas de infra-estrutura urbana, pois Matinhos sofre com
serviços precários de saneamento básico, abastecimento de água, destinação do lixo, etc.

São constatadas ainda, situações alarmantes em alguns pontos dos balneários,
que remetem ao descaso do poder público: algumas medidas vãs para contensão das
ressacas seguidamente são tomadas, como a construção de escadarias, plantação de
grama na orla, só para citar algumas.

Estas medidas, além de serem paliativas e exigirem elevado gasto de recursos
financeiros para sua realização, não recebem manutenção e são sempre destruídas por
novas ressacas, que acabam arrancando a grama, destruindo as escadarias, calçadas, e
partes das ruas que margeiam a praia.

As ruínas resultantes desse processo de destruição geralmente ficam expostas na
orla, prejudicando a estética da paisagem local, e o que é pior, ameaçando vidas
humanas, visto que, facilmente se observa nos balneários, crianças e adultos transitando
em cima dos destroços. Pedaços de arames arrancados dos gabiões pela força do mar,
surgem verticalmente da areia depositada pelo fluxo e refluxo das ondas, sobre o que
restou das construções.

Contudo, apesar de todo este caos, o turismo em Matinhos ainda mostra-se
bastante expressivo, como constatamos anteriormente, pelos dados da pesquisa realizada
pela Secretaria de Turismo do Paraná e Paraná Turismo.

Estes estudos registram também o perfil do turista que visita Matinhos, nos últimos
sete anos. Aqui apresentamos apenas dois pontos:

Em relação à procedência dos turistas, cerca de 60% partem de Curitiba, 6% da
Região Metropolitana de Curitiba, 23% de outras cidades do Paraná e os demais, de
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outros estados. No que se refere ao meio de hospedagem, apenas 4% dos turistas
utilizam hotéis, 23% alugam imóveis e a maioria, ou seja, 70% têm casa própria ou
hospedam-se em casa de amigos ou parentes.

A demanda turística para o setor hoteleiro da cidade, de acordo com os dados
mencionados, é bastante baixa, mas isto se deve ao fato de que a maioria dos veranistas
é morador de segunda residência. Além disso, a oferta hoteleira de Matinhos é pequena
e precisa de incentivos e investimentos na sua infra-estrutura.

Contudo, não é apenas a cidade de Matinhos que apresenta baixos índices no
setor hoteleiro. Os estudos referentes ao litoral do Estado do Paraná mostram que em
média, apenas 7% dos turistas nos anos de 1998 a 2004, hospedaram-se em hotéis. As
cidades de Paranaguá, Ilha do Mel, Guaraqueçaba e Morretes apresentam os índices
mais altos, apesar de receberem um número pequeno de turistas.

A distribuição do fluxo do turismo para o litoral, verificada em 2004 aponta que
36% dos turistas destinam-se a Pontal do Paraná; 25% dirigem-se a Matinhos; em
seguida está Guaratuba, com 16% do fluxo; Paranaguá com 7%; Morretes 6% e os
demais: Ilha do Mel, Guaraqueçaba e Antonina com 5%, 3% e 2%, respectivamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do ponto de vista sócio-econômico os municípios do litoral paranaense
compartilham realidades muito próximas, principalmente nos setores de turismo e lazer.

Matinhos como um dos municípios da região que mais recebem turistas, manifesta
o papel econômico e social desempenhado pelo litoral, uma vez que na alta temporada
sua população chega a aumentar mais de 15 vezes.

Em vista disso, de fato, há que se adotar uma política eficaz para o
desenvolvimento do turismo de forma integrada entre os municípios litorâneos, sobretudo
porque como mencionado anteriormente, o turismo é uma das atividades econômicas
que mais se expandem no mundo, podendo propiciar crescimento econômico e
qualidade de vida para esta região.

Apesar disto, vale lembrar que o turismo tem que ter bases sustentáveis, pois esta
atividade pode gerar impactos ambientais que possivelmente agravariam as situações de
riscos naturais enfrentadas pelo litoral e da mesma forma, poderiam ameaçar ainda mais
a biodiversidade da área.

Os riscos naturais constatados não só em Matinhos, mas ao longo da costa
litorânea do estado, apesar de serem caracterizados em diferentes tipos, possuem
natureza geológica e carecem, por isso de medidas e ações combinadas.

Portanto, detecta-se no litoral do Paraná a necessidade de se implantar um
planejamento territorial em escala regional, respeitando, entretanto, as particularidades
locais.
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Assim, recortar este espaço em dimensões inferiores, concebendo o planejamento
em nível municipal, por exemplo, implicaria divisões artificiais no meio natural. Isto
poderia acarretar decisões incompatíveis para um mesmo ecossistema.

A implantação de um planejamento territorial para esta região nortearia o
desenvolvimento em todas as suas faces, buscando transformações diante da atual
realidade.

Contudo, o processo de planejamento, como adverte Silveira (2003): “deve ser
um instrumento flexível, de forma que possa se adaptar as circunstâncias imprevistas na
sua elaboração”. E depois de implementado, este instrumento precisa ser reavaliado a
cada cinco anos.

A participação da população local é um aspecto fundamental na elaboração das
etapas do processo de planejamento, assegurando assim, um melhor desenvolvimento do
mesmo. Logo, o planejamento e a gestão territorial devem configurar-se como
instrumentos peculiares ao litoral do Paraná, sendo imprópria a adoção de modelos
aplicados em outros lugares.

A seleção da metodologia empregada configura-se como ponto relevante,
devendo ser escolhida em compatibilidade com a realidade e necessidades locais. Por
isso, como base do planejamento territorial para esta área, a percepção geográfica é
eficaz como método e talvez suas técnicas sejam as mais apropriadas na pesquisa que
concerne à população.

Ademais, qualquer passo a frente neste sentido, deve estar assentado em
conhecimentos multidisciplinares, ou seja, geográficos, geológicos, geomorfológicos,
biológicos e oceanográficos; além de pautar-se no Plano Nacional de Gestão Costeira,
na Agenda 21 e no Estatuto da Cidade.
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