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INTRODUÇÃO 

No período do verão ocorre um aumento no fluxo de turistas às praias do Paraná. A maioria 

procura o litoral paranaense para descansar em casas de veraneio, campings, pousadas ou 

hotéis. Parte dos turistas aproveita essa época de alta temporada para conhecer as belezas 

naturais da Ilha do Mel situada no litoral do Paraná. 

O aumento do fluxo de turistas no litoral do Paraná traz benefícios à economia da região, 

mas trás também a degradação do ambiente litorâneo. Uma dessas formas de degradação 

ambiental está no aumento significativo da produção de resíduos sólidos. Estes são 

provenientes de indivíduos ou de estabelecimentos comerciais. Agridem o ambiente, 

causam doenças humanas como peste bubônica e febre tifóide e degradam a paisagem. 

Além de desagradáveis, os resíduos ocupam espaços valiosos como por exemplo: 

depósitos de lixo e cestas de lixo em praias e calçadas, além de elevarem os custos da 

administração pública. 

As pessoas também se diferenciam na maneira de produzir o lixo; de acordo com a situação 

econômica, posição social, sua idade, sua cultural entre outros aspectos. A presença 

marcante da natureza e diversidade das paisagens naturais da Ilha faz com que um grande 

fluxo de turistas visite suas localidades no período de verão.Dotada de paisagens 

exuberantes, a Ilha do Mel e particularmente a Vila de Encantadas atraem inúmeros turistas 

do Brasil e do mundo, este fato nos leva a algumas indagações como: 

a) Será que a variação do fluxo turístico na Ilha do Mel/Vila de Encantadas reflete na 

quantidade, na qualidade e na distribuição espacial dos resíduos sólidos naquela 

localidade? 

b) Quais os locais de maior concentração de resíduos sólidos na região da Vila de 

Encantadas? 

c) Quais os tipos de resíduos sólidos são deixados pelos turistas na região da Vila de 

Encantadas? 
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d) Qual a características dos resíduos sólidos produzidos pelos habitantes nativos da Vila de 

Encantadas? 

Essas são umas das questões a serem analisadas e discutidas ao longo desse trabalho. 

Analisou-se no âmbito deste trabalho a tipologia e a distribuição espacial do lixo na 

localidade da Vila de Encantadas (Ilha do Mel) e suas proximidades. De maneira específica 

identificou-se e classificou-se os tipos de resíduos encontrados na região da Vila de 

Encantadas, e mapeou-se a distribuição espacial dos resíduos sólidos ali encontrados na 

primavera e no verão de 2002/2003. Investigou-se também a origem dos resíduos. 

Analisou-se a variação sazonal dos mesmos e relacionou-se com o fluxo de turistas e o 

número de moradores. 

Também foram levantados alguns dados sobre os aspectos físicos e sociais da área de 

estudo, por meio de consultas a documentos de órgãos públicos como o IAP (Instituto 

Ambiental do Paraná) e SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente- Pr). Com relação à 

problemática dos resíduos sólidos foi realizada uma entrevista com o responsável pelo 

sistema de coleta de lixo da Vila de Encantadas. 

A análise da dimensão geográfica dos resíduos sólidos da área de estudo foi produzida por 

meio de pesquisas bibliográficas e observações em campo, realizadas no período de 19 à 

24 do mês de Novembro de 2002 , no mês de Janeiro de 2003, entre os dias 06 à 28, e no 

dia 04 de março de 2003, durante o feriado de carnaval. 

A partir desse levantamento de campo foram elaborados dois mapas temáticos relacionados 

à tipologia e a distribuição do lixo na Vila de Encantadas. Também foi elaborada uma 

classificação dos resíduos para uma melhor compreensão dos mapas, esses confeccionado 

com o emprego de software Spring 3.5.2 do INPE, com arte final no módulo scarta. 

Com relação ao uso do solo, foi utilizada uma carta da SEMA/Pr do ano de 1.999, onde 

consta o levantamento ocupacional da área de estudo; além das observações realizadas em 

campo permitiram atualizar os dados relativos à organização do espaço da Vila de 

Encantadas. 

A área de estudo dessa pesquisa está situada na porção sul da Ilha do Mel na entrada da 

baía de Paranaguá (Figura 1) 
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FI

GURA 1 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

1. URBANIZAÇÃO E TURISMO EM REGIÕES LITORÂNEAS: RESÍDUOS SÓLIDOS EM 
QUESTÃO. 
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“O urbanismo e o planejamento urbano são frutos da Era Moderna, embora a gênese da 

cidade tenha se dado em algum momento da história que antecede a Grécia Clássica cujo o 

exemplo da Polis é tão representativo na história do ocidente” (MENDONÇA 2000). 

Ainda MENDONÇA op cit., afirma que “a industrialização, a produção, circulação e consumo 

de mercadorias, dentre outros, e a concentração populacional nas cidades que se 

intensificou nos dois últimos séculos, tanto promoveram a explosão urbana quanto 

introduziram paulatinamente a degradação dos ambientes urbanos”. 

O crescimento da população e os avanços tecnológicos ocorridos no Brasil, nos últimos 

anos, influenciaram a sociedade brasileira, que incorporou alguns costumes impostos pela 

sociedade consumista. Os produtos supérfluos ocupam cada vez mais espaços em nossas 

vidas. Todos os dias, surge um novo produto para incorporar-se aos nossos hábitos. 

Para suprir essas necessidades da sociedade de consumo, necessita-se utilizar recursos 

naturais, principalmente para embalagem destes produtos. Isso resulta numa degradação 

ambiental que se manifesta por meio de diversos problemas que se faz presente nas 

cidades, causando danos para a população e para o meio físico. 

A falta de um planejamento apropriado onde o crescimento urbano ocorresse de maneira 

estruturada, fez com que o Brasil hoje apresente problemas sócio-ambientais gravíssimos, 

como é a questão dos resíduos sólidos. 

1.1 URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE.   

A maneira com que a sociedade evolui e se desenvolve economicamente está intimamente 

materializada nos grandes centros urbanos; nestes o ambiente natural é drasticamente 

modificado, cedendo lugar a formas urbanas e problemas sócio-ambientais. 

“Por muito tempo, teve-se o sentimento de que a natureza possuía um formidável poder 

depurador e regulador, ela “digeriria” as agressões do homem, e as descobertas da ciência 

corrigiriam os eventuais danos do progresso” (VERNIER,1994, p 07). 

No que diz respeito ao processo de transformação do espaço pelo homem, LEFEBVRE 

(citado por DAVIDOVICH, 1998), “afirma que a idéia central é de que o espaço não é 

apenas o reflexo da sociedade, mas um elemento integrante e constitutivo do sistema social, 

já que o espaço urbanizado representa o espaço social por excelência”.     

Com relação aos traços da urbanização brasileira, DAVIDOVICH op cit cita que “constituem-

se em marcos dessa urbanização o grau de deterioração atingido pelo ambiente construído, 

o que significa que o capital novo tem se mostrado escasso para substituir o capital velho”. 
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Sobre a urbanização do Brasil, SANTOS (1993) afirma que “alcançamos nesse século, a 

urbanização da sociedade e a urbanização do território, depois de um grande período de 

urbanização social e territorialmente seletiva. Depois de ser litorânea (antes e mesmo 

depois da mecanização do território), a urbanização brasileira se tornou praticamente 

generalizada a partir do terceiro terço do século XX, evolução quase contemporânea da fase 

atual da macrourbanização e metropolização”. 

Referente ao modelo de desenvolvimento econômico adotado no Brasil, GONÇALVES 

(1998) “comenta que com esse novo modelo de desenvolvimento, consolidam-se no Brasil 

os padrões culturais de consumo típicos do Primeiro Mundo, para uma parte restrita da 

população. A posse de eletrodomésticos e o uso do automóvel, tornam-se símbolos de 

riqueza”. 

Pode-se concluir, destes autores, que a cidade necessita de um planejamento territorial para 

reordenar o desenvolvimento urbano sem prejudicar o ambiente social e natural. 

1.2 URBANIZAÇÃO LITORÂNEA. 

Com relação ao processo de ocupação do espaço geográfico costeiro, ANDRADE (1998) 

pondera que “antes de fazer uma análise do processo de ocupação do litoral, é preciso 

salientar que ela não foi feita em um território desocupado, mas em uma área povoada por 

indígenas que dispunham de certa organização político social”. 

CAVALCANTI (Citado por SARAIVA, 2000) afirma “serem as áreas costeiras detentoras da 

maior produtividade biológica do planeta, e que num raio de 60 quilômetros das águas 

costeiras, vivem mais da metade da população mundial.A ocupação do território brasileiro 

teve sua origem na região do litorânea, apresentando uma acentuação no final do século 

XIX, mais precisamente nas décadas de 60 e 70. 

O ambiente costeiro é um ambiente frágil, onde ocorre eventuais modificações morfológicas, 

como o impacto da alta energia proveniente das ondas do mar. As intervenções humana são 

consideráveis uma vez que mais da metade da população mundial vive no litoral. 

Com relação a interação entre os fenômenos sociais que ocorrem nos ambientes naturais, 

MENDONÇA (2000) salienta que “a importância da ação antrópica como elemento na 

análise da degradação ambiental e a necessidade de um ponto de vista crítico que 

considere suas causas e conseqüências”. 

1.3 TURISMO E MEIO AMBIENTE. 

 8711



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

O turismo torna-se uma atividade importante e tema de pesquisas como uma decorrência da 

intensificação e diversificação da economia na era moderna. Com isso, várias concepções 

sobre o turismo tem sido propostas. 

Já ESTEVES (2000) considera que “O ritmo de vida da nossa sociedade é muito 

estressante, levando parcela da população a procurar refúgio em lugares que permitam 

escapar da rotina cotidiana. Este desejo de fuga do cotidiano alimenta a “indústria do 

turismo” que, por sua vez, elege (e vende) os lugares com atrativos paisagísticos, naturais e 

culturais como verdadeiras mecas turísticas” 

No que diz respeito ao impacto cultural que o turismo exerce nas comunidades relacionadas 

à estas atividades, RODRIGUES (op. cit,) ressalta que “antigos pescadores de áreas 

litorâneas ou pantaneiras se transformam (ou são transformados) em barqueiros para o 

turismo. Os antigos coletores/caçadores das florestas se transformam (ou são 

transformados) em empregados da indústria da construção civil”. Complementando sua 

análise, cita que “altera-se também a concepção de natureza dos antigos moradores das 

áreas (re) produzidas pela indústria e consumo do turismo. Querem reproduzir os mesmos 

“costumes” dos turistas que passam a transitar por lá; incorpora-se, para os “nativos” a 

noção de progresso do período moderno”. 

Visando um equilíbrio entre turismo e preservação do ambiente, RODRIGUES (1999) afirma 

que “ao se produzir um espaço para ser consumido como lugar turístico, destrói-se, assim, 

as próprias condições que deram origem a esta “mercadoria”que tanto é parte da indústria 

como de serviços instala-se consumo coletivo da natureza que é ao mesmo tempo a 

destruição coletiva da mesma natureza”. 

1. 4 OS RESÍDUOS SÓLIDOS: ORIGEM E IMPLICAÇÕES.    
 Os resíduos sólidos são rejeitos e/ou restos de materiais desprezados pelos 

indivíduos e pela sociedade. Considerado como lixo, os resíduos são compostos por 

diversos tipos de produtos derivados da atividade humana, pois criam-se, cada vez mais, 

utilidades e produtos descartáveis com a finalidade de facilitar e proporcionar um maior 

conforto à vida da sociedade consumista. Isso faz com que aumente a procura por recursos 

materiais, causando agressões ao ambiente. 

SARAIVA (2000) “afirma que os resíduos implicam em grave problema social, que pode 

comprometer, de maneira acentuada, a qualidade de vida das sociedades. Esta 

problemática é evidenciada nos aspectos visuais comprometendo as paisagens naturais; na 

propagação e disseminação de doenças; na proliferação de insetos e roedores e na 

contaminação do solo e dos recursos hídricos, por exemplo”. 
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No que diz respeito aos problemas ambientais causados pelos resíduos sólidos, AMARAL 

(2001) salienta que: 

“A crise ambiental está batendo à porta de cada um, os resíduos sólidos estão cada vez 

mais “resistentes”, ou seja, degradam-se cada vez mais lentamente em contato com a 

natureza, e o número de indivíduos aumenta mais e mais. Unindo os dois elementos há uma 

bomba que poderá explodir em pouco tempo: muitas pessoas, produzindo muitos resíduos 

sólidos que ficam no meio ambiente por muito tempo, portanto há uma diminuição do 

espaço para coloca-los e para os seres humanos viverem”. 

A produção dos resíduos sólidos está relacionada com os hábitos culturais e com a 

aquisição econômica de cada indivíduo. Também variam de acordo com cada região do 

planeta e seus fatores geográficos. A respeito dos principais fatores que contribuem para o 

aumento na produção de resíduos, SARAIVA (2000) cita que “entre os fatores destacam-se: 

os aspectos econômicos, fazendo com que a quantidade e a qualidade do lixo variem 

conforme as oscilações no quadro econômico, e os aspectos sazonais derivados de 

migrações periódicas como as verificadas no período de férias”. 

1.4.1 CLASSIFICAÇÕES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Devido ao fato de que os resíduos sólidos são compostos por diferentes materiais, 

componentes, substâncias químicas, etc; existe uma possibilidade de classifica-los. De 

acordo com VERNIER (1994) podemos classificar os resíduos como: 

- dejetos domésticos, combustível bem pobre (cinco vezes menos calorífico que o carvão) e, 

ademais, heterogêneo; 

- dejetos industriais, gerados por procedimentos de fabricação, podem ser: dejetos 

orgânicos, como dejetos de hidrocarboneto, alcatrões, solventes usados, lodos de tintas, 

dejetos minerais líquidos, como banhos de desoxidação e de tratamento de superfícies de 

metais, dejetos minerais sólidos, (como areias de fundição), sais de têmpera de cianetos; 

- dejetos agroalimentares que representam quantitativamente a maioria de dejetos; 

- dejetos nucleares, (esses o mais polêmico) que podem provir de pesquisas e 

medicinas(15%), ou da produção de energia nuclear ( 85%). 

No que diz respeito à forma de apresentação dos resíduos, RODRIGUES (1998) os divide 

em sólidos, semi-sólidos, líquidos e gasosos. Os resíduos líquidos concentram-se nos rio, 

lençóis freáticos, mares, etc. Estes resíduos provocam a poluição hídrica contaminando as 

águas e solos. Os resíduos gasosos acumulam-se na atmosfera como gases tóxicos e 

inertes atóxicos, aumentando as doenças respiratórias. Provocam chuvas ácidas, a 
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destruição da camada de ozônio e o agravamento do efeito estufa. Os resíduos sólidos tem 

provocado embates entre municípios por conseqüência da ocupação de áreas de 

mananciais hídricos. Discussões quanto ao transporte e deposição dos resíduos sólidos têm 

ocorrido também em escala internacional. 

Segundo RODRIGUES (1998) o lixo pode ser classificado: 

- de acordo com sua composição química, em orgânico e inorgânico; 

- em relação ao seu potencial de risco ao ambiente, em perigosos e não perigosos; 

- quanto à sua transformação em inertes e não-inértes; 

- quanto à sua liquidez em secos e molhados e sua origem, em domiciliar, comercial, 

público, hospitalar, industrial, agrícolas e entulhos. 

Considerando a diversidade de classificações sobre os tipos de resíduos, elaborou-se uma 

específica para fins de emprego nesta pesquisa. Assim, com base na classificação proposta 

por RODRIGUES (1998) decidiu-se “classificar os resíduos de acordo com sua composição 

química; em orgânicos e inorgânicos”. 

1.4.2 PROCESSAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 

Com relação ao tipo de tratamento mais adequado dos resíduos sólidos, VERNIER (1994) 

afirma que; 

- a incineração só ocorre raramente nas usinas de lixo domésticos, que devem ser 

especialmente adaptadas; 

- o tratamento físico-químico que consiste em desintoxicar os dejetos (neutralização dos 

ácidos, decianetização etc.) ou separar os dejetos em várias fases(quebrar as emulsões 

oleosas para separar água e óleos, filtrar ou centrifugar); 

- o despejo aí também foi rebatizado de centro de enterramento técnico, especializados em 

dejetos industriais, como a estocagem em antigas minas profundas de sal na Alemanha; 

- a reciclagem dos dejetos industriais para a economia de matérias-primas, economia de 

energia, economia no tratamento de dejetos. 

Para RODRIGUES (1998), as formas mais usuais empregadas no processamento dos 

resíduos sólidos são: 

- simples deposição (lixões) - é a simples descarga dos resíduos sólidos. São extremamente 

impactantes, acarretando problemas à saúde, a proliferação de insetos e ratos, a produção 

de mau cheiro, a contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas; 
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- deposição em aterros controlados – faz-se através da sobreposição de uma camada de 

material inerte sobre o lixo depositado. Caso a superfície de decomposição não seja 

impermeável pode ocorrer a infiltração do chorume contaminando as águas subterrâneas; 

- deposição em aterros sanitários – nestes aterros o lixo recebe tratamento por digestão 

anaeróbica, digestão aeróbica, digestão semi-aeróbica e biológicas. Desta forma é quebrado 

o ciclo unicamente cumulativo da deposição e minimizam-se os problemas decorrentes 

desta; 

- aterros de resíduos inertes – consistem em aterros não poluidores. Evitam a deposição de 

entulhos em rios e terrenos vazios; 

- compostagem – o lixo orgânico é utilizado para a produção de adubos. É considerada por 

alguns autores a forma mais adequada de processamento de resíduos orgânicos; 

- incineração – é utilizada para a redução de volume do lixo e para a produção de energia. 

Causam problemas ambientais pela liberação de substâncias tóxicas no processo de 

queima. A incineração de resíduos tóxicos produz gases tóxicos, desta maneira a atuação 

no resultado da produção torna a produzir novos produtos indesejáveis; 

- reciclagem industrial – é o reaproveitamento dos resíduos sólidos para a produção 

industrial. Um aspecto pouco abordado é o desperdício de recursos naturais e energia. A 

reciclagem favorece a conservação da natureza, pois colabora para diminuir o desperdício 

de materiais e energia contidos no lixo acumulado ou incinerado. Se considerarmos as 

possibilidade de esgotamento dos recursos naturais, a reciclagem torna-se imperativa, e a 

própria disseminação da prática da reciclagem pode interferir no senso comum quanto a 

necessidade de mudança nas formas de consumo e produção. 

De acordo com a Resolução do CONAMA n� 3, de 15 de julho de 1993, em seu artigo VI – 

“Todos os resíduos sólidos portadores de agentes patogênicos, inclusive os de 

estabelecimentos hospitalares e congêneres, assim como alimentos e outros produtos de 

consumo humano condenados, deverão ser adequadamente acondicionados e conduzidos 

em transporte especial, nas condições estabelecidas pelo órgão estadual de controle da 

poluição e de preservação ambiental, e em seguida, obrigatoriamente incinerados”. 

 Já SEWELL (1978) propõe uma outra alternativa de processamento de resíduos sólidos, o 

processamento por calor, onde: 

- incineração, queima de resíduos sob condições controladas; incineração de alta 

temperatura (uns 1.600° C) a combustão seria mais rápida e completa ; 
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- incinerador de leito fluidificado, se o ar for bombeado através do fundo de uma fornalha 

vertical, uma massa de areia ou outras partículas podem ser forçadas a flutuar na fornalha, 

sendo sustentada apenas pela pressão do ar; 

- pirólise, que é destilação destrutiva dos resíduos pelo aquecimento dos materiais num 

recipiente fechado sem oxigênio. São unidades combinadas onde uma fornalha dupla que 

carboniza resíduos a altas temperaturas e com pouco oxigênio na primeira unidade, 

queimando a seguir os gases na segunda unidade. 

Esse processamento por calor para tratamento de resíduos sólidos é atualmente inviável; 

em paises em desenvolvimento como o Brasil, devido à grandes investimentos econômicos 

para a realização das obras. Falta também tecnologia apropriada para o desenvolvimento 

das fornalhas, bem como mão-de-obra específica para operação das mesmas. 

RODRIGUES (1998) alerta que “coleta e disposição dos resíduos sólidos domiciliares 

apresentam-se como um problema urbano ambiental, e neste sentido, a sociedade do 

descartável precisa reformular seus pensamentos. A atual forma de consumo por um lado 

dilapida os recursos naturais e por outro extrapola as possibilidades espaciais de deposição 

de resíduos gerados”.          

     

2. VILA DE ENCANTADAS: CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-GEOGRÁFICA. 

Na chegada dos colonizadores europeus ao litoral paranaense, em 1.585, essa região era 

habitada por índios Carijós. De acordo com MARTINS, citado em PARANÁ (1996) “a Ilha do 

Mel que se destacava pela sua admirável natureza, era no início da colonização dominada 

pelos Carijós”. A existência dos carijós na Ilha do Mel é comprovada pelos sambaquis 

encontradas no sul da Ilha, o que indica serem estes índios os primeiros habitantes do que 

hoje se denomina Vila de Encantadas. Complementando a idéia, ainda MARTINS op. cit., 

relata que “o início da ocupação portuguesa na região litorânea do Paraná ocorreu por volta 

da primeira metade do século XVII. O motivo desta ocupação era a extração de metais 

preciosos e a escravidão de indígenas”. O tipo mameluco característico da maioria dos 

nativos da Ilha do Mel, aí incluídos os da Vila de Encantadas, é decorrente da miscigenação 

carijós com a raça branca, principalmente os portugueses. 

Em 1770, com a construção da Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, os portugueses 

instalam-se na Ilha para residir e trabalhar na Fortaleza. Passado o período de atividades 

estratégicas na Fortaleza, apenas um pequeno batalhão de soldados permaneceu neste 

local. 

Segundo PARANÁ (1996), “a Prainha/Encantadas, (Sul da Ilha) é, de todas as localidades, a 

que mais se assemelha a uma vila, pois apresenta um centro com igreja, uma pequena 
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praça com animação em volta (bares/restaurantes) e trapiche em frente. Há uma linha de 

barcos que atende à localidade 

2.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DA VILA DE ENCNTADAS. 

Segundo PARANÁ (1996), “a população fixa da Vila de Encantadas pode ser dividida em 

dois grupos distintos: nativos e pessoas de fora (imigrantes)”. Os nativos são pessoas que 

nascem na Ilha do Mel ou nas regiões do litoral do Paraná. A população da Ilha do Mel 

descende da miscigenação de 3 a 4 diferentes famílias. 

No que diz respeito às características gerais da população, PARANÁ (op.cit.), afirma que “o 

total da população da Vila de Encantadas tem caráter sazonal, variando conforme o ritmo 

ditado pelo turismo. Em linhas gerais, existe uma população fixa nos meses de março a 

novembro, que sofre pequenas variações no feriados”. No verão, entre os meses de 

dezembro a fevereiro essa população aumenta por conta do fluxo de turistas da localidade. 

Segundo o levantamento censitário de 1996 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), entre nativos e migrantes a população da Vila de Encantadas era de 232 

pessoas e a população total da Ilha do Mel era de 570 pessoas”. 

No período de alta temporada PARANÁ ( 2002) afirma que “dados atuais indicam que entre 

os dias 28 de dezembro de 2001 e fevereiro de 2002, 52.511 pessoas desembarcaram na 

Ilha do Mel no terminal de embarque de Pontal do Sul. Destes turistas, 21.592 tiveram como 

destino a Vila de Encantadas”. 

   

2. 2 TURISMO NA VILA DE ENCANTADAS. 

A atividade turística na Vila de Encantadas começa a aumentar na ëpoca do verão por volta 

de 1980. Esse fato fez com que a maioria das famílias que viviam na Prainha dos 

pescadores transformassem seus terrenos em camping para receber os turistas. Com isso 

ocorreu também um aumento significativo na venda de terrenos, construção de novas 

edificações destinadas a fins turísticos como bares e pousadas. ESTEVES (2002) afirma 

que “segundo levantamento de campo realizado em janeiro de 2002, existem na localidade 

em estudo 39 pousadas, 22 restaurantes (ou similares como bares e lanchonetes) e 28 

campings, e no Mar de Fora, uma praça de alimentação”. 

No que se refere ao fluxo de turistas freqüentadores da Ilha do Mel, SILVEIRA (1998), cita 

que “segundo levantamento realizado pelo Batalhão da Polícia Florestal, entre os meses de 

dezembro de 1987 e janeiro de 1988 houve a visita de 36.560 visitantes, e entre dezembro 

de 1996 e fevereiro de 1997 o fluxo de turista foi de 80.295 visitantes”. 
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A maior parte do território da Ilha do Mel é destinado à preservação ambiental. Dos seus 

2.762 ha., 2.240 ha. pertence à Estação Ecológica. A Reserva Ecológica possui 345 ha., e 

os 177 ha. restantes são destinados para uso e ocupação humana. 

“O turista que atualmente visita a Vila de Encantadas é composto por pessoas que, em boa 

parte, buscam conforto em moldes tipicamente urbanos. Este conforto é encontrado nas 

pousadas e restaurantes. Assim, gradualmente foram diminuindo aqueles que buscavam 

construir sua liberdade no isolamento da natureza e na rusticidade que existia na Ilha (...)” 

ESTEVES (2002). 

2.3 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE NATURAL.   

“A Ilha do Mel, é uma área em contínuo processo de alteração, por um lado recebendo 

areias e crescendo sobre o oceano, e por outro lado, sendo erodida em outras bordas com a 

água que corta barrancos e quase a dividindo em duas, principalmente na região entre o 

Farol e Brasília” ( MAACK 1981).Sua altitude máxima é de 160 metros, localizada no morro 

do Miguel (CERDEIRA 1994). 

Com relação ao relevo da Vila de Encantadas PARANÁ (1996), cita que “é formada por 

vários morros, pertencentes ao complexo gnáissico-migmático costeiro, separado por uma 

planície arenosa que apresenta, predominantemente, uma altura entre 2,5 m e 3 m atingindo 

4 a 5 m em alguns locais”. 

O clima da região é o clima tropical superúmido sem estação seca, isenta de geada, sendo 

a temperatura média mais quente, superior à 18 graus centígrados. A queda pluviométrica 

anual é superior à 2.000 mm, com umidade relativa do ar de 85%”. 

Quanto a sua “flora”, é constituída pela vegetação litorânea. Como apresenta áreas de 

preservação permanente, a vegetação ainda apresenta-se em bom estado. A fauna da Ilha 

é formada por pequenos roedores, como os: tatus, gambás, morcegos e algumas espécies 

de répteis.  

“O acesso à Ilha é feito por barco, através do balneário de Pontal do Sul, ou pela cidade de 

Paranaguá. As linhas regulares de barco aportam na parte sul da Ilha, no local denominado 

de Prainhas ou Encantadas e no centro, na comunidade chamada de Nova Brasília” 

(PARANÁ1996). 

“A cidade de Paranaguá, é o principal pólo abastecedor e financeiro, e Pontal do Sul é o 

local de embarque e desembarque para a Ilha do Mel” (CERDEIRA 1994). Ainda 

CERDEIRA op cit., ressalta que “em 1975, o Departamento do Patrimônio Histórico e 

Artístico, tombou a Ilha do Mel, como patrimônio arqueológico, etnográfico e paisagístico”. 
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3. A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DA VILA DE 
ENCANTADAS. 

Como já observamos, a região da Vila de Encantadas apresenta uma sazonalidade em 

relação à movimentação da população, devido às atividades turísticas. Que são controladas 

pela sazonalidade climática e pelo calendário comercial da sociedade moderna. 

Estes fatores fazem com que ocorra também um aumento significativo na produção dos 

resíduos sólidos no período de verão, gerando um problema ambiental grave, uma vez que 

os ambientes costeiros apresentam uma fragilidade inerente. 

Levando-se em consideração estes aspectos, foram realizados alguns levantamentos de 

dados de campo, juntamente com diversas observações diretas para averiguar a atual 

distribuição espacial e a tipologia dos resíduos sólidos na região da Vila de Encantadas, Ilha 

do Mel. 

   

3.1 A ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. 

Não existe oficialmente um programa de reciclagem de resíduos na Vila de Encantadas. De 

acordo com informações concedidas pelo administrador da Vila de Encantadas , senhor 

Fernando P. de Mattos, o lixo é coletado em todo a região de Encantadas e armazenado em 

um depósito de lixo localizado na Prainha dos Pescadores. 

Neste depósito, o lixo permanece em média dois a três dias até ser transportado para o 

continente. Esse transporte é efetuado por meio de uma chata (embarcação destinada a 

carga pesada) que recolhe todo o lixo acumulado proveniente das vilas da Ilha do Mel. O 

lixo segue de chata até o município de Paranaguá do qual faz parte a determinada 

localidade. Chegando ao continente, todo o lixo coletado na Ilha é recolhido em caminhões 

apropriados e transportado até o lixão de Paranaguá. Neste lixão, os resíduos sólidos ficam 

depositados sem tratamento adequado. Esses resíduos da Ilha do Mel e todo o resíduos 

recolhidos no município de Paranaguá permanecem no depósito até apodrecer. 

A ação do poder público do Estado do Paraná que atua na área de educação ambiental se 

restringe a distribuir alguns sacos de lixo, apenas na temporada de verão para turistas nas 

embarcações. Os voluntários que participam deste projeto, na maioria das vezes não 

ressaltam a importância de não deixar lixo na Ilha do Mel e suas localidades prevenindo 

assim uma aceleração na degradação ambiental. 
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Existem cestas de lixo espalhadas estrategicamente ao longo das principais trilhas da Vila 

de Encantadas. Destas diversas cestas distribuídas, apenas cincos cestas são destinadas 

aos resíduos inorgânicos. 

Este fato comprova que a ação do Estado não está se preocupando em divulgar a 

reciclagem de lixo, tanto para os próprios moradores da região, bem como para os turistas 

desavisados.    

   

3.2 SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DA VILA DE ENCANTADAS 
DURANTE A BAIXA TEMPORADA. 

Para a elaboração do mapa sobre a tipologia e a distribuição espacial do lixo na Vila de 

Encantadas, foi adotada a classificação de RODRIGUES (1998) no que diz respeito à sua 

composição química: em orgânico e inorgânico. 

O aumento na produção de resíduos com base nas observações de campo do dia 

22/11/2002, período que o turismo é fraco e a movimentação (econômica) de Encantadas 

fica a cargo dos moradores. Nessa época de baixa temporada, a produção de resíduos 

sólidos se restringe a população local. Os resíduos são, na maioria produtos de “primeira 

necessidade” como; produtos de higiene, embalagens de alimentos perecíveis e embalagem 

de vestuário e restos de alimentos. 

 Segundo informações cedidas na entrevista com o administrador da Vila de Encantadas, a 

produção de resíduos sólidos fora de temporada é de 2 a 2,5 toneladas por viagem de 

chata. Durante um mês são realizadas 8 viagens de chata para o continente. Os resíduos 

são coletados das residências e estabelecimentos comerciais uma vez por dia. Esse 

trabalho é realizado por sete coletores que transportam todo o resíduo coletado em carrinho 

(semelhantes ao dos catadores de papel) com rodas adaptadas à areia, até o depósito de 

lixo da Vila de Encantadas. Não está incluído no sistema de limpeza pública a conservação 

das trilhas, pois existem algumas cestas de lixo espalhas ao longo das mesmas. Apenas é 

permitido aparar a vegetação que invade essas trilhas com uma roçadeira motorizada 

cedida pela Secretaria da Educação para a manutenção do jardim da escola. 

As condições de armazenamento do lixo no depósito da Vila de Encantadas são precárias 

.É possível observar que a estrutura do depósito é pequena para suprir a demanda da 

produção de resíduos mesmo fora da temporada. 

Durante essa época de baixa temporada, o lixo permanece de três a quatro dias nesse 

depósito. Após esse período, o lixo é enviado a Paranaguá para passar por uma coleta 

seletiva, sendo que na Vila de Encantadas existem alguns projetos de reciclagem do lixo 
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ainda em andamento. De acordo com o seu administrador, alguns moradores que vieram de 

fora e os restaurantes separam o lixo orgânico do lixo inorgânico. 

O mapa da baixa temporada mostra que o lixo, na sua maioria inorgânico, está distribuído 

em alguns pontos da Vila de Encantadas. Foi localizado também uma quantidade 

significativa de lixo orgânico e inorgânico depositados ao longo dos rios. Essa situação pode 

ser observada na figura 2. 

A população que antigamente enterrava seu lixo, na maioria de origem orgânica, nos 

quintais de suas residências, hoje afirma que o atual sistema de coleta de lixo é suficiente 

para atender a demanda de produção de resíduos da localidade, sendo eles orgânicos ou 

inorgânicos. 

Outro fato que está evidente no mapa é que, com a baixa temporada, não foi encontrado a 

presença de resíduos nas praias de Fora, da Gruta e da Bica, atrações turísticas da Vila de 

Encantadas, que nesse período do ano é freqüentada na maioria das vezes pelos 

moradores. Os moradores vão às praias para praticar o extrativismo e/ou a pesca, o que 

também não deixa de ser parte de sua cultura e uma alternativa para suprir os “tempos 

áureos” do turismo, já que a renda das famílias locais, tanto os moradores nativos como os 

moradores que vieram de fora, aumenta consideravelmente nesta época do ano. 

FIGURA 2 – Distribuição espacial do lixo na região da vila de Encantadas – 
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22/12/2002 

     

3.3 A SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DA VILA DE ENCANTADAS 
DURANTE A ALTA TEMPORADA. 

Durante o período de alta temporada, a Vila de Encantadas apresenta uma configuração 

populacional distinta. Com a chegada do verão concomitantemente ao período de férias 

escolares, ocorre um crescimento populacional acentuado. Conseqüentemente, aumenta a 

demanda de consumo e produção de resíduos sólidos. 

“Nos períodos de veraneio, como já vimos, chegam à Ilha uma média de 2 a 5.000 pessoas 

por dia, para passar uma jornada ou não, os quais, em sua maioria, fazem piquenique e 

deixam espalhados as garrafas, vidros e plásticos, latas, embalagens, comidas, papéis, etc., 

fazendo com que este lixo venha-se acumular por todos os lados” (CERDEIRA 1994). 

Na temporada de verão, a coleta de lixo é realizada duas vezes por dia na região da Vila de 

Encantadas. Esta coleta envolve o trabalho de 12 pessoas, gerando 5 empregos a mais do 

que no período de baixa temporada. A produção de resíduos chega, em média de 4 a 5 

toneladas por mês. Esses resíduos permanecem 48 horas no depósito de lixo de 

Encantadas e são retirados para o continente três vezes por semana, o que dá em média 12 

viagens de chata por mês. Tanto na época de verão como no restante do ano a separação 

do lixo é realizada apenas por alguns moradores mais conscientes e pelos restaurantes. A 

separação do lixo é feita no continente, antes de ser encaminhado para o lixão de 

Paranaguá. 

O mapeamento da distribuição espacial do lixo elaborado no dia 22/01/2003 evidencia o 

período da temporada de verão. Alguns pontos da região da Vila de Encantadas apresentam 

vestígios de resíduos lançados, tanto no rio como nas trilhas (FIGURA 3) mesmo com 

cestas de lixo espalhadas ao longo das trilhas e principais pontos turísticos. 
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FIGURA 3 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO LIXO NA REGIÃO DA VILA DE ENCANTADAS 

– 22/01/2003 

Na figura 3 podemos observar que em relação ao dia 22/12/2002 (FIGURA 2), que a 

concentração de resíduos sólidos se deslocou da Vila de Encantadas para as praias da 

região. Na Gruta de Encantadas, maior local de visitação de turistas da região Sul da Ilha do 

Mel, foi detectado resíduos sólidos lançados muito próximo da cesta de lixo. Isso mostra a 

falta de conscientização ambiental por parte de alguns visitantes. 

Na principal trilha que liga a Vila de Encantadas à Praia de Fora, existem alguns pontos 

onde são abandonados restos de comidas e embalagens de sanduíches e salgadinhos 

industrializados. No final da trilha onde estão localizadas cestas de lixos, também foram 

encontrados resíduos lançados a uma pequena distância das mesmas. 

Um dos locais mais exuberantes da Encantadas são as Praias de Fora, da Gruta e da Bica. 

Estes locais paradisíacos são pontos de parada de pessoas que chegam do continente e 

pessoas que estão visitando a parte norte da Ilha do Mel. 

A Praia de Fora possui uma praça de alimentação onde a maioria dos turistas passam o dia 

usufruindo de bebidas e petiscos. Nesse ponto, apesar das cestas de lixo, foi detectado 

resíduos lançados na praia por pessoas que estavam consumindo no próprio 

estabelecimento. 
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A Praia da Bica, como o nome já diz, é muito procurada pelas pessoas que após entrarem 

no mar desejam “tirar” o sal e a areia do corpo. Por apresentar muitas pedras e buracos, sua 

maior atração é a bica. Neste local existe apenas uma cesta de lixo. Apesar de parecer 

suficiente, não supre a demanda de resíduos deixada pelos turistas; é possível observar 

vestígios de resíduos sólidos ao longo da mesma. 

A Praia da Bica, uma da menores em extensão, só é freqüentada pelos turistas 

desinformados. É formada por uma pequena faixa de areia, e com a maré alta não é 

possível visualizar os diversos afloramentos rochosos, sendo que muitos acidentes já 

ocorreram nesse local. Mesmo apresentando essas características, os poucos 

freqüentadores dessa praia deixam a marca da presença de resíduos. 

Com isso podemos notar que a produção de resíduos sólidos na região da Vila de 

Encantadas, nesta época do ano desloca-se da Vila de Encantadas para os pontos turísticos 

desta região. O que mostra que existem falhas na organização do poder público no que diz 

respeito a distribuição das cestas de lixo e na educação ambiental direcionadas aos turistas 

que procuram a Vila de Encantadas. 

3.4 A SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DA VILA DE ENCANTADAS 
DURANTE A ÉPOCA DE CARNAVAL. 

Na época de carnaval onde o feriado é prolongado, ocorre um aumento significativo no 

número de turistas que visitam e procuram a Vila de Encantadas para pernoitar ou 

permanecer durante todo este período. 

Com esse aumento na população da Vila de Encantadas, cresce também o consumo de 

produtos e a produção de resíduos sólidos. Podemos notar por meio do mapa (FIGURA 4) 

que os pontos de distribuição espacial de lixo ficam cada vez mais freqüentes. Observando 

a figura 4 constata-se a seguinte situação: No limite da área da Vila de Encantadas os 

pontos de lançamento de resíduos sólidos se multiplicam apesar da presença das cestas de 

lixo. Na maioria inorgânicos, estes resíduos são compostos de garrafas descartáveis de 

água, sucos e refrigerantes, devido ao calor excessivo e a ausência de sombras ao longo 

das praias. As trilhas que ligam as pousadas, o comércio e a Prainha dos Pescadores são 

as mais atingidas. As cestas de lixo nesta região ficam lotadas e acumulam lixo ao seu 

entorno. O esgotamento destas cestas são efetuadas pelo pessoal da limpeza duas vezes 

ao dia, mais mesmo assim não é possível mantê-las vazias pôr muito tempo. 

FIGURA 4 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO LIXO NA REGIÃO DA VILA DE 

  ENCANTADAS – 04/03/2003 
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Ao longo das trilhas que ligam a Vila de Encantadas as praias do Mar de Fora, os pontos de 

distribuição espacial dos resíduos sólidos são constantes. Durante as observações de 

campo pudemos notar que o tráfico de turistas que passam pelas trilhas é grande. Como é 

cobrada uma taxa de preservação ambiental antes de embarcar para a Ilha do Mel, alguns 

turistas não se preocupam com o destino de seus próprios resíduos. 

Na praia da Gruta onde no período de baixa temporada não foi encontrado pontos de 

lançamento de resíduos, nesta época de carnaval encontramos resíduos ao longo deste 

principal ponto turístico. A única cesta de lixo presente nesta área estava saturada e 

continha resíduos em sua volta. 

Na praia de Fora, principal pico dos surfistas e famílias devido a presença de uma Praça de 

Alimentação também foi encontrado resíduos sólidos lançados à uma curta distância das 

cestas de lixos existentes nesta região. A maioria dos turistas que freqüentam esta praia 

consomem lanches na beira do mar e abandonam ali mesmo os restos das embalagens. Por 

isso o número considerável de resíduos sólidos nesta praia durante a época de carnaval. 

Apesar de sua pequena extensão, a praia da Bica é muito visitada devido a sua 

exuberância. A presença de uma bica de água natural atraem pessoas que procuram se 

refrescar bebendo a água ou tomando banho. A única cesta de lixo desta praia fica num 

lugar pouco visível. Por ser passagem para outras praia da região da Vila de Nova Brasília, 
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o fluxo de turistas que passam pela praia da Bica é grande, bem como os pontos de 

lançamento de resíduos sólidos. 

Analisando estes aspectos da distribuição de resíduos sólidos na Vila de Encantadas 

podemos constatar que nesta época de carnaval o crescimento na produção dos resíduos é 

significativamente maior em relação aos outros períodos do ano. Os pontos de distribuição 

espacial dos resíduos apresentam-se mais constantes e numerosos. A coleta de lixo 

continua nos mesmos padrões que funcionam durante a alta temporada, e mostra que não é 

adequada para atender a demanda da produção de resíduos durante a época de feriados 

prolongados. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

O aumento na produção de resíduos sólidos resulta na degradação do ambiente. Esses 

resíduos quando não tratados adequadamente também trazem riscos à saúde das pessoas, 

tanto as que vivem no local, como as que trabalham na coleta e no tratamento desses 

resíduos. 

Na Ilha do Mel e suas localidades, a principal atividade econômica é o desenvolvimento de 

atividades relacionadas ao turismo, principalmente na época de verão. Sendo a região da 

Vila de Encantadas um lugar de natureza exuberante, a procura por turistas que querem 

apreciar suas paisagens é grande. O fluxo de pessoas transitando pelas praias é intenso na 

alta temporada. 

Com isso, os resíduos sólidos lançados nas trilhas e praias de Encantadas são significativos 

nesta época do ano comparando os mapas. As cestas de lixos, que segundo a atuação do 

poder público estão localizadas estrategicamente por toda parte da Vila de Encantadas não 

aparecem em uma das regiões da Vila que merecia maior preocupação com relação a 

ausência de cestas de lixo que é a região das praias, onde a procura e a concentração de 

turistas é maior. 

Um dos principais fatores dessa distribuição espacial do lixo na Vila de Encantadas é a 

carência de um projeto por parte do Governo Estadual que desenvolva uma educação 

ambiental que procure conscientizar as pessoas que visitem, a Ilha do Mel, visando os 

problemas que o acumulo de resíduos sólidos causam ao ambiente. 

A elaboração de um programa de educação ambiental para a população, antes mesmo de 

chegar na Ilha do Mel, pode fazer com que o turista além de não jogar o lixo nos lugares 

onde visita, ele possa carregar consigo o lixo dos produtos que levou ao passeio ( 

embalagens de lanches ou garrafas de plástico), de volta para o continente. Uma vez que 

não existe tratamento para os resíduos que permanecem no depósito de Paranaguá. 
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