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O ritmo de vida da sociedade atual, caracterizada pelo predomínio do tempo veloz e rápido 

sobre o lento (SANTOS, 1996), é muito estressante, levando parcelas da população a 

buscar refúgio em lugares que possibilitem o descanso e a diversão. Entre os destinos 

preferidos pelos turistas se encontram aqueles lugares onde a natureza encontra-se em 

bom estado de conservação. No Brasil, devido a atração que exerce o turismo de “sol e 

praia”, aquelas parcelas do litoral ainda em relativo estado de preservação despertam um 

fascínio especial. Nas áreas onde se almeja a preservação do ambiente, incluídas aquelas 

situadas no litoral, o turismo pode representar uma interessante alternativa econômica, no 

entanto, em muitas das vezes, somente o aspecto econômico é priorizado em detrimento à 

conservação ambiental. Nestes casos incentiva-se um turismo massivo e o uso do solo 

transforma radicalmente a paisagem, privilegiando os empreendimentos turísticos, com a 

ocupação dos espaços ocorrendo geralmente de forma desordenada e, em vários casos, 

direcionados pela ótica da especulação imobiliária, tornando-se inconciliável com a 

conservação ambiental. 

O desenvolvimento do turismo na Ilha do Mel, localizada no litoral do Paraná (FIGURA 1), 

enquadra-se no contexto acima abordado: É um lugar bastante procurado pelos turistas pois 

é grande a beleza cênica das paisagens naturais e cerca de 95% da área da Ilha é protegida 

em lei através de duas Unidades de Conservação: Estação Ecológica da Ilha do Mel (EEIM) 

e Parque Estadual da Ilha do Mel (PEIM) . Muitos visitantes também são atraídos por 

considerarem um lugar animado devido aos seus bares e “forrós”. Estas características 

fazem da Ilha do Mel importante ponto turístico do litoral brasileiro. Devido às condições 

climáticas do litoral sul brasileiro o ritmo da atividade turística é sazonal concentrando-se no 

verão. Nas áreas de ocupação humana da Ilha do Mel, onde a concessão de lotes é 

permitida, o processo de ocupação foi intenso e desordenado sendo que, a partir da década 

de 1980, as atividades turísticas exerceram o principal papel na dinamização do uso do solo. 

O processo de ocupação, intensificado na década 
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FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DA ILHA DO MEL (LITORAL DO PARANÁ) 

 

de 1990, teve como base a especulação imobiliária, com intensa comercialização de lotes e 

ritmo acelerado de construções destinadas ao turismo, como casas de veraneio, pousadas e 

restaurantes. Paralelamente ao processo de desenvolvimento turístico e da ocupação 

originária desta atividade, ocorreu desagregação cultural e social da comunidade local, além 

de degradação ambiental. Em relação a água dos córregos, lençol freático e do mar o 

impacto se intensifica na medida que não existe nenhum sistema de coleta e tratamento 

públicos de esgotos nas localidades ocupadas. Desta forma os dejetos sanitários são 

destinados à fossas incompatíveis com o ambiente arenoso e permeável da Ilha ou, como é 

comum, são despejados diretamente nos rios. 

Estas observações, acima descritas, despertaram alguns questionamentos: Como ocorreu a 

implantação do turismo na Ilha do Mel e quais foram as principais conseqüências 

socioambientais deste processo? Qual a relação existente entre o desenvolvimento da 

atividade turística e a atual forma de uso e ocupação do solo nesta localidade ? Existe 

influência na qualidade das águas da Ilha do Mel nos períodos de grande fluxo de turistas? 

A partir destes questionamentos constituiu-se a temática do presente trabalho que é fruto da 
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dissertação de mestrado do autor defendida no Departamento de Geografia da UFPR em 

maio de 20042. 

O objetivo geral da dissertação foi analisar dados referentes à qualidade das águas da Ilha 

do Mel e a sua relação com o turismo e a ocupação derivada desta atividade, tendo como 

base amostragens de águas coletadas em córregos, praias, lençol freático e na rede de 

abastecimento público da localidade e observações de campo sobre aspectos perceptíveis 

na degradação das águas. Estas coletas e observações de campo foram realizadas em 

datas de baixo e alto fluxo turístico (26/06/2003 e 04/01/2004, respectivamente) de modo a 

permitir, por comparação, a efetivação do objetivo geral proposto. 

Para atingir o objetivo geral, e ao mesmo tempo dar suporte e consistência para a pesquisa, 

foram traçados os seguintes objetivos específicos: a) Descrever os principais aspectos do 

processo de ocupação da Ilha do Mel enfatizando o papel do turismo; b) Analisar o processo 

de crescimento do turismo relacionando com algumas conseqüências sociais e ambientais; 

c) Relacionar o desenvolvimento do turismo na Ilha do Mel com a atual forma de uso e 

ocupação do solo. Também foi definido como objetivo específico cartografar o uso do solo 

nas áreas ocupadas da Ilha do Mel que recebem turistas, e os aspectos qualitativos 

referentes a qualidade da água nas amostragens e observações feitas em campo. 

No presente trabalho o objetivo é apresentar os métodos e técnicas utilizados e os principais 

resultados obtidos na pesquisa de dissertação (No futuro próximo pretende-se publicar outro 

trabalho apresentando de forma mais detalhada o conteúdo do trabalho). Ao final deste 

trabalho, na parte referente aos anexos são colocadas tabelas e quadros com todos os 

resultados levantados em campo, além de amostras de mapas e pranchas utilizados na 

dissertação. 

2 METODOLOGIA DE ANÁLISE E PROCEDIMENTOS 

2.1 METODOLOGIA DE ANÁLISE 

O presente estudo situa-se dentro do campo do conhecimento geográfico e tem como 

princípio a análise da integração entre as atividades humanas e meio físico-natural sendo, 

portanto, elaborado a partir da vertente socioambiental. Devido a complexidade envolvida na 

questão socioambiental, onde devem ser tratados de forma integrada tanto os aspectos 

relacionados à dimensão humana como aqueles referentes ao meio físico-natural, a análise 

metodológica para trabalhos desta natureza podem romper com “...um dos clássicos 

postulados da ciência moderna, qual seja, aquele que estabelece a escolha de apenas um 

método para a elaboração do conhecimento científico.”(MENDONÇA, 2002, p. 136). Este 
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procedimento é correto devido ao fato de que sociedade e natureza, apesar de serem 

parcelas integrantes do mesmo ambiente, possuem dinâmicas próprias, conforme enfocado 

por LEFF (2001, p. 49): 

...a partir do momento em que a natureza se transforma, num processo geral, em 

objeto de uma ciência – a evolução biológica, a dinâmica dos ecossistemas -, esses 

objetos biológicos devem incluir os efeitos das relações de produção que o afetam. E 

esses efeitos devem ser considerados em suas determinações sócio-históricas 

específicas, não na redução do social e da história em processos naturais e 

ecológicos. Desde que a natureza se transforme em objetos de processos de 

trabalho, o natural absorve-se no materialismo histórico. Isto não nega que operem 

as leis biológicas dos organismos que participam no processo, inclusive o homem e a 

sua força de trabalho; mas o natural se transforma no biológico superdeterminado 

pela história. Nem o recurso natural nem a força de trabalho se referem ao 

metabolismo biológico ou ao desgaste energético dos organismos vivos. O recurso 

natural e a força de trabalho não são entes naturais existentes independentemente 

do social, mas são entes naturais existentes independentemente do social, mas são 

já o biológico determinado pelas condições de produção e reprodução de uma dada 

estrutura social. 

Ao optar por este procedimento interpretativo da realidade, deve-se trabalhar as 

metodologias usadas na análise de forma dialética e interativa, não permitindo que as duas 

realidades, sociedade e natureza, sejam tratadas de forma independentes entre si. Deste 

modo, de forma integrada, a dimensão humana na produção do espaço da área de estudo e 

a sua relação com a natureza serão abordadas sob a ótica do desenvolvimento histórico, 

social, cultural e econômico desta localidade enquanto a dinâmica natural, que neste caso 

se refere a hidrografia da Ilha do Mel com as supostas alterações na qualidade da água 

ocasionada pelas atividades humanas, no caso o turismo, receberá um enfoque baseado na 

teoria dos sistemas. Neste sentido será considerado como o sistema em estudo, passível de 

ser dividido em subsistemas menores, a rede hidrográfica da Ilha do Mel que engloba as 

águas de superfície, do lençol freático e do mar, entendendo que estes elementos se 

interelacionam entre si. Nesta perspectiva o universo do sistema (e subsistemas derivados) 

em foco, refere-se aos outros componentes do meio físico-natural da Ilha do Mel, 

especialmente as condições climáticas, geológicas, geomorfológicas e biogeográficas, que 

por sua vez se inserem dentro do contexto da Baia de Paranaguá e consequentemente do 

Oceano Atlântico, e também relaciona-se aos componentes da parcela humana deste 

ambiente, particularmente o uso/ocupação do solo. Neste estudo optou-se por priorizar um 

tratamento qualitativo no tocante ao fluxo de matéria e energia por ser o caminho mais 

apropriado dentro de uma perspectiva de abordagem geográfica dos diferentes espaços da 
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superfície terrestre (MENDONÇA, 1999, p. 68). Em relação a classificação, segundo 

CHRISTOFOLETTI (1979, p. 14 e 15), os sistemas podem ser classificados seguindo 

critérios variados. Como neste estudo foi escolhido priorizar o tratamento qualitativo, em 

relação ao fluxo de matéria e energia, optou-se por classificar o sistema em foco pelo critério 

funcional. Desta forma o sistema hidrográfico da Ilha do Mel e os seus subsistemas serão 

classificados como não-isolados e abertos. 

2.2 PROCEDIMENTOS 

O desenvolvimento da pesquisa inspirou-se no conjunto de técnicas propostos por 

MENDONÇA (1999, p. 67-89): “A proposta metodológica para elaboração de análise e 

diagnóstico ambiental aqui apresentada insere-se dentro do campo do conhecimento 

geográfico, portanto de análise da integração entre as atividades humanas e o meio físico-

natural, e tem como unidade espacial a microbacia hidrográfica. A proposta está 

fundamentada na cartografação dos elementos físicos-naturais da paisagem, bem como na 

análise da qualidade da água microbacia;”( MENDONÇA, 1999, p. 67). No intuito de ajustar 

esta metodologia ao foco principal da pesquisa, que é a relação do turismo com a qualidade 

da água da Ilha do Mel, foram algumas adaptações teóricas e técnicas nessa proposição, 

conforme exposto a seguir: 

A adaptação teórica ocorreu no tocante à abordagem interpretativa do objeto de estudo, 

posto que a proposição de MENDONÇA (1999, p. 68) “...tem como base a Teoria Geral de 

Sistemas...” e na presente investigação, conforme exposto na metodologia de análise desta 

pesquisa (vide 2.1), a dimensão humana na produção do espaço da Ilha do Mel e a sua 

relação com a natureza serão enfocadas sob a ótica do desenvolvimento histórico, social, 

cultural e econômico, ficando a análise sistêmica empregada na compreensão da dinâmica 

natural, que neste caso se refere a hidrografia da Ilha do Mel a partir das alterações 

ocasionada pelas atividades humanas, no caso o turismo. Outra adaptação feita acontece 

em função da dificuldade encontrada em delimitar com exatidão as microbacias 

hidrográficas da Ilha do Mel por não haver representação gráfica que permita efetuar tal 

divisão, visto que a cota mínima das cartas disponíveis é 10 metros e, a exceção dos 

morros, a média altimétrica da área de estudo situa-se entre 0 e 3 metros (PARANÁ, 1996b, 

v.2, p. 7 a 9). 

Em função do exposto no parágrafo anterior, foram estabelecidas duas unidades espaciais 

para a análise ambiental da qualidade da água, a partir da distribuição espacial da rede 

hidrográfica superficial, tendo como referência o principal divisor de águas local (PARANÁ, 

1981), formados pelo Morro Bento Alves e o Morro do Miguel. Desta forma constituiu-se dois 

compartimentos hidrográficos: O Compartimento Hidrográfico Sul que corresponde à porção 
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situada ao sul do Morros Bento Alves e do Miguel e o Compartimento Hidrográfico Centro-

norte correspondente às partes situadas ao norte dos Morros Bento Alves e do Miguel. 

No tocante à dimensão humana desta dissertação, a pesquisa centrou-se em aspectos do 

processo de formação histórica, econômica e social da Ilha do Mel e os reflexos no 

uso/ocupação local e a relação desta sociedade com a água, principalmente em relação ao 

destino dos efluentes. Isto foi feito por meio de consulta em documentos oficiais e 

bibliografia buscando-se explicar e compreender a formação histórica, com ênfase ao 

desenvolvimento turístico e aspectos sociais e ambientais da sua implantação. No que diz 

respeito as relações entre o crescimento do turismo e o uso/ocupação do solo na Ilha, foram 

pesquisados aspectos referentes a legislação e administração da Ilha do Mel, situação das 

áreas de ocupação e localidades, assim como, a evolução da ocupação imobiliária da 

localidade, além da questão do abastecimento de água e saneamento. Para o levantamento 

da atual situação de uso e ocupação do solo das vilas e localidades ocupadas da Ilha do 

Mel, além das pesquisas bibliográficas, foram percorridas as zonas de ocupação definidas 

no Plano de Uso3 (Encantadas, Farol, Nova Brasília e Fortaleza), além da localidade da 

Praia Grande. Nestas idas a campo a partir de um mapa feito pela SEMA/PR em 2002, foi 

sendo marcado em cópias desta carta o uso preponderante de cada terreno no momento do 

levantamento que foi feito no mês de janeiro/2004. Neste levantamento foi levado em 

consideração o uso preponderante, priorizando o aspecto comercial/turístico4 sendo 

classificado como residência permanente ou temporária (casas de veraneio) somente 

aqueles imóveis que destinam exclusivamente para este fim (visto que é comum as pessoas 

residirem no mesmo local de atividade econômica). O levantamento é demonstrado através 

de tabelas e mapas de uso e ocupação do solo de cada localidade. 

Para o estudo do meio físico-naturaL, levando em conta o suporte da análise sistêmica, 

adotado na metodologia, considerou-se a rede hidrográfica da Ilha do Mel como um único 

sistema – sistema hidrográfico da Ilha do Mel (SHIM) - que foi dividido e subdividido em 

subsistemas de menores escalas, criando-se desta forma uma hierarquia, onde se tem um 

sistema geral e dois subsistemas intermediários com vários subsistemas menores. Neste 

sentido determinou-se que o compartimento hidrográfico sul corresponde ao subsistema que 

será denominado como Sistema Hidrográfico Sul (SHS) e compartimento hidrográfico 

centro-norte relaciona-se ao subsistema que será chamado de Sistema Hidrográfico Centro-

norte (SHCN) compondo os subsistemas aqui denominados como sistemas intermediários 

(FIGURA 2). 

FIGURA 2 – COMPARTIMENTOS HIDROGRÁFICOS E SISTEMA HIDROGRÁFICO DA 

ILHA DO MEL 

                                                           
3 Exceto a área de ocupação da Ponta Oeste. 
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A partir desta divisão os elementos destes sistemas intermediários, ou seja, os rios e 

córregos e a Lagoa do Farol (águas superficiais insulares) e cada praia existente no 

compartimento foram tratados como subsistemas menores. Em relação ao lençol freático foi 

considerado, dentro de cada sistema intermediário como um único subsistema, o mesmo 

ocorrendo com as águas tratadas do abastecimento público. Em um primeiro momento 

estes subsistemas de menor escala foram analisados em separado, passando então a 

serem considerados, cada um, como um sistema e, os sistemas intermediários e o sistema 

geral compõem o ambiente no qual estão inseridos. Após esta análise individual de cada 

subsistema foi feita uma análise geral do SHIM, enfocada nos sistemas intermediários, com 

ênfase nos aspectos qualitativos a respeito da análise dos dados sobre qualidade da água 

dos subsistemas. 

O estudo da hidrografia da Ilha do Mel e a parcela físico-natural do seu ambiente, foi 

realizado através de consulta em bibliografia e também por observações de campo, de 

forma qualitativa, abrangendo aspectos do relevo, das condições climáticas regionais e os 

componentes hidrográficos. Em relação á qualidade da água na Ilha do Mel, que se constituí 

no foco central desta análise, optou-se por medir parâmetros que se associem à indícios da 

presença de esgotos, recebidos pelos corpos d’ água em análise sob a forma de entradas 

(inputs), produzidos pelo tipo de uso/ocupação atual da localidade. Desta forma decidiu-se 

por quatro parâmetros: a) Coliformes Fecais e Totais; b) Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO5); c) Surfactantes; d) pH: 
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Para a seleção dos pontos de coleta foram seguidos os critérios abaixo relacionados: a) 

Abranger de forma mais significativa possível a hidrografia das áreas de ocupação da Ilha 

do Mel; Desta forma foram coletadas água em todas as áreas de ocupação da Ilha do Mel 

que recebem turistas. A vinculação de pontos de coleta nas vilas e localidades permite 

estabelecer a relação da qualidade da água do SHIM com o universo humano, no qual se 

insere o sistema em questão, e o uso e ocupação do solo decorrentes das suas atividades 

b) Analisar a qualidade da água nas UCs da Ilha do Mel. Neste sentido foram coletadas 

águas na área do PEIM e na EEIM; c) Em relação as águas de superfíciais insulares deve-

se esclarecer que foram realizadas coletas somente nas áreas de ocupação que possuem 

este tipo de corpo d’água sendo escolhido o mais significativo de cada localidade. Nas UCs 

somente foi feito coleta na EEIM pelo fato de se considerar representativa deste tipo de área 

devido as restrições de uso nesta categoria de UC. d) Para as águas armazenadas no lençol 

freático foi escolhido um ponto em cada área de ocupação preferencialmente em casa de 

moradores locais, visto que é comum o consumo de água, inclusive para beber, 

provenientes desta fonte. Em relação UCs optou-se por efetuar esta coleta na EEIM; e) 

Quanto a água do mar decidiu-se coletar amostras naquelas praias mais freqüentadas pêlos 

turistas; f) Dar consistência de representatividade ao estudo sistêmico proposto. 

Cada ponto de coleta foi considerado representativo do seu subsistema e a sua análise 

individual ocorrereu em conjunto com aqueles outros situados na mesma área ocupada ou 

UC. Para os pontos de coleta das águas tratada e do lençol freático do SHCN todos os 

pontos amostrados, de cada elementos representaram respectivamente o Subsistema de 

Água Tratada Centro-norte e o Subsistema do Lençol Freático Centro-norte. Os pontos de 

coleta selecionados para a amostragem foram os seguintes: 

1) Sistema Hidrográfico Sul 

a) Vila de Encantadas: Água superficial insular- Ponto 1 - Rio da Ponte (Subsistema Rio 

da Ponte); Água tratada: Ponto 2 - casa/camping do Teteco (Subsistema de Água Tratada 

Sul); Água do lençol freático: Ponto 3 - poço da casa/camping do Teteco (Subsistema do 

Lençol Freático Sul); Água do mar: Ponto 4 - Prainha dos Pescadores da vila de 

Encantadas (Subsistema Prainha dos Pescadores da Vila de Encantadas); b) Parque 

Estadual da Ilha do Mel (PEIM): Água do mar: Ponto 5 - Praia do Mar de Fora (Subsistema 

Praia do Mar de Fora). 

2) Sistema Hidrográfico Centro-Norte: 

a) Praia Grande: Água do lençol freático: Ponto 6 - poço na casa/pousada do 

                                                                                                                                                                                      
4 É comum muitos estabelecimentos comerciais só funcionarem durante a temporada de verão. 
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Nego (Subsistema do Lençol Freático Centro-norte); Água do mar: Ponto 7 - Praia Grande 

(Subsistema Praia Grande); b)Vila do Farol: Água superficial insular: Ponto 8 - Lagoa do 

Farol (Subsistema Lagoa do Farol); Água tratada: Ponto 9 - casa/camping da Juce 

(Subsistema de Água Tratada Centro-norte); Água do lençol freático: Ponto 10 – poço na 

casa/camping da Juce (Subsistema do Lençol Freático Centro-norte); Água do Mar: Pontos 
11 e 12 - Praia do Farol e Praia de Fora (Subsistemas Praia de Fora e Praia do Farol). c) 
Nova Brasília: Água do lençol freático: Ponto 13 - poço na casa do Richard (Subsistema 

do Lençol Freático Centro-norte); Água tratada: Ponto 14 - venda da Cecília (Subsistema 

de Água Tratada Centro-norte); Água do Mar: Ponto 15 - Praia de Nova Brasília 

(Subsistema Praia de Nova Brasília); d) Estação Ecológica da Ilha do Mel.: Água 
superficial insular: Ponto 16 – Rio da EEIM (Subsistema Rio EEIM); Água do lençol 
freático: Ponto 17 - poço perfurado próximo ao Rio da EEIM (Subsistema do Lençol 

Freático Centro-norte); Água de mar: Ponto 18 - Praia da Fortaleza (EEIM) - próximo a foz 

do Rio da EEIM (Subsistema Praia Fortaleza/EEIM); e) Fortaleza: Água superficial insular: 
Ponto 19 - Rio da Fortaleza (Subsistema Rio da Fortaleza); Água tratada: Ponto 20 - casa 

do Donizete (Subsistema de Água Tratada Centro-norte); Água do lençol freático: Ponto 
21 - poço na casa de veraneio do Sr. Luiz Carlos (Subsistema do Lençol Freático Centro-

norte); Água do mar: Ponto 22 - Praia da Fortaleza (Subsistema Praia da Fortaleza). Na 

figura 3 está demonstrada a distribuição dos pontos 

FIGURA 3 – PONTOS DE COLETA DE ÁGUA DO SHIM 
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Par

a analisar os efeitos do turismo sobre a água foram feitas duas sessões de coletas de água, 

em datas distintas, com as amostras sendo encaminhadas para exames de laboratório. A 

primeira coleta foi realizada no dia 26 de junho de 2003 e a segunda coleta ocorreu no dia 

04 de janeiro de 20045. A escolha destas datas se deu em função de fazer uma coleta em 

um momento de pequeno fluxo de turistas, no caso a primeira, e a outra coleta em um 

momento de grande fluxo de turistas, no caso a segunda, para com base na comparação 

entre os resultados laboratoriais de cada coleta, analisar o impacto do turismo sobre a 

qualidade da água em cada ponto amostral e no conjunto do sistema. Cabe esclarecer que 

os exames laboratoriais realizados, referentes ao exposto no parágrafo anterior são: 

coliformes fecais (eschechia coli) para todos os pontos; Coliformes totais, DBO5, 

Surfactantes e pH para todos os pontos de água superficial insular, águas tratadas e do 

lençol freático; para as águas do mar coliformes fecais e totais. Devido ao ambiente marinho 

e para efeito de classificação das águas coletadas também foi medida a salinidade das 

                                                           
5 No dia 26/06/2003 as condições meteorológicas nos quinze dias anteriores a coleta eram de chuvas 
escassas e no dia 04/01/2004 o mesmo período anterior a coleta apresentava-se chuvoso 
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águas superficiais (somente em 26/06/2003), lençol freático e tratadas, sendo que para as 

duas últimas foi realizado teste de salinidade na amostragem realizada no dia 04/01/2004. 

Nas idas a campo para coletas de água também foram observados parâmetros perceptíveis 

que servirão para completar a análise dos parâmetros laboratoriais. Os parâmetros a serem 

observados para os subsistemas são: 

a) Águas superficiais insulares: Odor, presença de resíduos sólidos e manchas de 

óleo/gordura; b) Águas tratadas: Cor e odor nas amostras; c) Águas do lençol freático : 
Odor e coloração da água nas amostras;d) Águas do mar : Presença de lixo (tanto na água 

como na areia da praia), manchas de óleo/gordura e odor. 

Para contribuir na análise das questões relativas a esta pesquisa foram inseridas fotos da 

paisagem atual e pretérita da Ilha do Mel e também cartografados os aspectos humanos e 

ambientais. Em relação a cartografação foram criados as seguintes ilustrações: 

a) Mapas de localização: Referentes a Ilha do Mel, áreas de ocupação e UCs, sistemas 

hidrográficos intermediários (SHS e SHCN) e pontos de coleta de água; b) Mapas de 
uso/ocupação do solo das localidades ocupadas da Ilha do Mel: Foram criados tendo 

como base dados digitais da SEMA/PR, referentes ao ano de 2002, a respeito da divisão de 

lotes da Ilha do Mel. De posse de versões impressas foi percorrido toda a extensão das 

áreas ocupadas da Ilha do Mel, marcando nestes mapas o uso em cada lote, e na medida 

do possível atualizando a divisão aproximada dos terrenos. Foram criadas as categorias 

Casas de veraneio, Restaurantes/Bares/Similares (bailões, por exemplo), Pousadas/Hotéis 

(Na vila do Farol foi acrescentado colônia de férias nesta categoria), Campings, Casas de 

Moradores (para as residências de caráter permanente), Lotes vazios, Outros (para vendas, 

lojas, igrejas etc...), Não identificados (os domicílios onde não foi encontrado ninguém após 

três tentativas), e Órgãos Públicos. A ênfase foi em relação a uso/ocupação relacionado ao 

turismo, portanto nos casos de uso misto (moradia/comércio) foi considerado o 

estabelecimento comercial. Considerou-se os estabelecimentos comerciais que estavam 

funcionando nos dias do levantamento (alguns só funcionam durante o verão) que ocorreu 

em distintos dias do mês de janeiro de 2004; c) Pranchas sobre a qualidade da água por 
área de ocupação humana, UC e sistemas intermediários: Estas pranchas representam 

a hidrografia superficial (insular e praias), os pontos de coleta de água e a situação da 

qualidade da água, nas amostragens, em cada ponto. Nestas pranchas também é 

demonstrada a evolução dos dados referentes aos parâmetros coliformes fecais, coliformes 

totais e DBO5 no dia 04/01/2004 em comparação ao dia 26/06/2003. A qualidade da água é 

demonstrada com base na situação qualitativa de cada parâmetro analisado, conforme a 

data de coleta da amostragem. Nas pranchas - que foram feitas uma para cada área 

ocupada, U.C e sistema intermediário – criou-se as seguintes categorias para representar a 
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situação qualitativa de cada parâmetro analisado: Para coliformes fecais e totais foram 

criadas as categorias “Ausência de coliformes fecais”, “Presença de coliformes fecais”, 

“Ausência de coliformes totais” e “Presença de coliformes totais”; Em relação a DBO5 as 

categorias são “Ocorrência de DBO5” e “Não ocorrência de DBO5”; Os surfactantes 

enquadraram-se em uma única categoria denominada “Surfactante < 0,1 mg/L”; Para o pH 

as categorias criadas foram “pH > 9”, “pH entre 6 e 9” e pH < 6; E em relação a salinidade 

criou-se as categorias “Água doce” e “Água salobra”. Os dados referentes aos parâmetros 
perceptivos foram divididos nas seguintes categorias: Odor - “fraco”, “forte” e “ausente”; 

Lixo - “degradável”, “não degradável” e “ausente”; além destes, foram criadas as categorias 

“Presença de óleo” e “Presença de gordura” respectivamente para óleo e gordura. A 

situação dos parâmetros em cada ponto de coleta é demonstrada em quadros inseridos nas 

figuras. Cada quadro representa um ponto de coleta e é composto por duas linhas - cada 

qual referente a uma data de coleta - e colunas - referentes a cada parâmetro analisado 

naquele ponto. Abaixo dos quadros são colocadas observações para os casos em que o 

parâmetro analisado excedeu o limite da legislação sobre qualidade da água, conforme o 

procedimento adotado na pesquisa. A comparação dos parâmetros coliformes fecais, totais 

e DBO5, feita na data de 04/01/2004 em relação ao dia 26/06/2003, é representada da 

seguinte maneira: Em cada quadro, na linha referente ao dia 04/01/2004, é colocada uma 

seta na célula referente a estes parâmetros. Quando a seta está voltada para cima significa 

que aumentou o índice do parâmetro, no dia 04/01/2004, em relação ao dia 26/06/2003. 

Quando a seta está apontada para baixo significa que o índice diminuiu em 04/01/2004, ao 

se comparar com o resultado do mesmo parâmetro no dia 26/06/2003. Nos casos onde 

algum parâmetro, em uma das datas, apontou “ausência” (coliformes fecais e totais) ou “não 

ocorrência” (DBO5) e, na outra data, registrou “presença” (coliformes fecais e totais) ou 

“ocorrência”, a seta não foi colocada na célula porque somente a leitura dos símbolos, das 

categorias representativas da situação do parâmetro na coluna, demonstra a evolução de 

uma data em relação a outra. 

No anexo 1 é demonstrado um modelo de um dos mapas de uso e ocupação deo solo e no 

anexo 2 um exemplo de uma das pranchas sobre qualidade da água. 

3. ASPECTOS DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA ILHA DO MEL 

Na Ilha do Mel a prática da atividade turística remonta ao início do século XX. Por volta da 

década de 1920 a Ilha do Mel começa a ser visitada por turistas, sendo inclusive construídas 

casas de veraneio e um hotel nas proximidades da Fortaleza de Nossa Senhora dos 

Prazeres. No entanto, este fluxo de turistas na Ilha do Mel começa a diminuir com a 

construção da estrada para os outros balneários do Paraná e também devido à segunda 

guerra mundial (PARANÁ, 1996a, P. 24), quando a Ilha foi considerada um lugar estratégico 
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levando à desapropriação do hotel e das residências, que passaram a servir de alojamento 

para soldados (PARANÁ, 1996b, v. 2, p. 62). Após a guerra os visitantes praticamente 

desapareceram vindo a predominar na Ilha as atividades ligadas a pesca artesanal. Entre a 

metade das décadas de 1950 e 1970 funcionou na Ilha do Mel o Posto de Praticagem da 

Barra. Por volta de 1955 estes trabalhadores começaram a construir casas de veraneio na 

Praia do Farol: “Embora morando em Paranaguá, os práticos construíram casas de veraneio 

bem montadas...”(FERNANDES, 1985, p. 37). Com a mudança do Posto da Praticagem 

para Pontal do Sul, na década de 1970 “O casarão da Praticagem e as casas de verão dos 

práticos foram vendidos. A Vila, sem a animação do vai-e-vem das lanchas, das famílias em 

férias, dos pernoites e as temporadas regrediu a uma praia pobre, com casas iluminadas a 

lampiões de querosene outra vez.” (FERNANDES, 1985, P. 159). No final da década de 

1970 os turistas começam a reaparecer: “Somente no final da década de 70, com a 

valorização dos recantos, das belas praias, das paisagens naturais e pelo fato de ser pouco 

habitada, surgiu o interesse turístico, principalmente dos jovens, em busca de uma nova 

filosofia de vida, interessados nas questões ambientais emergentes, adeptos do Surf, de 

caminhadas, praias desertas e tranqüilidade” (PARANÁ, 1996a, p. 24). Na década de 1980 

a atividade turística se intensifica em toda a Ilha do Mel, impulsionada pela instalação do 

transporte regular. Estudo realizado por KRAEMER em 1983 e citado em PARANÁ (1996b, 

v. 2, p. 62) detecta que “Registrou-se nesta época um aumento na quantidade de turistas 

que passaram a freqüentar a Ilha, principalmente no verão...”, fato este que proporcionou a 

várias famílias de nativos a improvisação de campings em suas casas. Entre as décadas de 

1980 e 1990 ocorre um crescente aumento do turismo na Ilha do Mel. Levantamento 

realizado pelo Batalhão da Polícia Florestal, entre os meses de dezembro de 1987 e janeiro 

de 1988, indicou a visita de 36.560 visitantes e entre dezembro de 1996 e fevereiro de 1997 

o fluxo de turistas foi de 80.295 visitantes (SILVEIRA, 1998, p. 227-228). No ano de 2002 

houve a entrada de 142.612. A grande procura pela Ilha do Mel por parte dos turistas 

desencadeia, especialmente nas décadas de 1980 e 1990, um amplo processo de venda de 

lotes na Ilha do Mel, por parte dos nativos, para turistas interessados em possuírem casas 

de veraneio ou turistas/investidores desejosos em abrir estabelecimentos comerciais para 

lucrarem com a demanda turística. A tabela 1 (ESTEVES, 2004) mostra a evolução do 

número de lotes e edificações na Ilha do Mel entre 1970 e 2004, demostrando que ao passo 

em que a população total da Ilha entre 1970 e 2002 aumentou cerca de 29%, a quantidade 

de lotes, entre 1980 e 2002, praticamente dobrou, passando de 366 para 716 neste período. 

Outro dado que chama a tenção é a evolução do número de edificações no mesmo período 

que passou de 120 para 758. Segundo NETO (1999, p. 178) essa situação só foi possível 

devido a dois fatores: O primeiro fator foi a especulação imobiliária no local com a intensa 

comercialização de terrenos ocorridas após a cessão da Ilha do Mel ao Estado do Paraná e 
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o segundo fator foi a ausência de uma política de fiscalização, planejamento e gestão do 

uso do solo no Ilha. 

                    TABELA 1– EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO, LOTES E EDIFICAÇÕES
                DA ILHA DO MEL / 1970- 2002

ANO POPULAÇÃ
O FIXA

NÚMERO DE
LOTES

NÚMERO DE
EDIFICAÇÕES

1970 574 - 120
1980 606 3661 295
1991 515 - 463
1996 570 514 531
20022 906 7164 700
20045 906 716 7583

                    Fonte: PARANÁ (1996); 1 PARANÁ (1981); 2 LACTEC (2002); 3  TUDO
      PARANÁ (2004)

                      Notas (4): Estão excluídos da contagem os lotes localizados na Praia Grande
           e na Ponta Oeste.
     (5): Dados não atualizados por falta de fonte.  

Na tabela 2 (ESTEVES, 2004) é possível verificar que boa parte destes imóveis é ocupado 

por domicílios que tem como forma principal de uso atividades comerciais voltadas para o 

turismo. Segundo a tabela 2 atualmente existem 224 estabelecimentos comerciais voltados 

ao turismo que acrescidos à 179 residências de veraneio existentes (ESTEVES, 2004) 

perfazem 403 imóveis destinados prioritariamente ao turismo, ou seja mais de 50% do total 

das edificações que segundo a tabela 1 são 758. 

TABELA 2 – ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS  DA  ILHA  DO  MEL –  
                      1996/2004 

Bares/Restauran
tes e similares1 

Pousadas/Hotéis Campings LOCAL 

1996 2002 2004 1996 2002 2004 1996 2002 2004 
V. de Encantadas 25 18 33² 7 38 49 9 10 30 
Praia Grande - - 4 - - 7 - - 6 
V. do Farol 4 11 17 17 25 29 2 5 15 
Nova Brasília 12 2 2 9 9 13 3 1 8 
Fortaleza - - 2 7 7 9 - - - 
Total 41 31 58 40 79 107 14 16 59  

Fonte: PARANÁ (1996 a), PARANÁ (2002b), Levantamento de campo (2004) 
Notas: (1) similares neste caso se refere aos salões de baile. 
           (2) Incluídos os 8 bares da praça de alimentação existente próximo à praia 
                 do mar de Fora (PEIM).  

4. ASPECTOS GERAIS DA RELAÇÃO ENTRE O TURISMO E A QUALIDADE DA ÁGUA 
NO SISTEMA HIDROGRÁFICO DA ILHA DO MEL (RESULTADOS) 

Através da análise dos dados laboratoriais das amostras de água coletadas nos dias 

26/06/2003 e 04/01/2004 nos subsistemas estudados nesta pesquisa e nas observações 

feitas nos mesmos nestas ocasiões (parâmetros perceptíveis), pode-se afirmar que o 

universo humano no qual está inserido o SHIM influí na qualidade da sua água. Esta 

influência ocorre durante todo o ano, porém, a partir da análise dos resultados dos 

parâmetros laboratoriais e perceptíveis nas duas datas, é possível afirmar que a influência 

do universo humano no qual o sistema se insere é maior quando existe um grande fluxo de 
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turistas na Ilha do Mel, como é o caso do dia 04/01/2004. Ao se analisar o SHIM de maneira 

geral, considerando-se os subsistemas adotados, aqueles que apresentaram maiores 

evidências de perda da qualidade das suas águas na data de maior movimento turístico 

foram os corpos d’ água superficiais, no caso os córregos e as praias que tiveram 

praticamente todos os índices dos parâmetros microbiológicos (colimetria) e químicos (DBO5 

e pH) aumentados conforme retratado na tabela 3: 

TABELA 3 – RESULTADOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E QUÍMICAS DE 

  COLETAS DE ÁGUA REALIZADAS NAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DA ILHA 

  DO MEL (PRAIAS E RIOS) - 26/06/2003 E 04/01/2004 

COLIFORMES 
FECAIS 

(NMP/100 ml) 

COLIFORMES 
TOTAIS 

 (NMP/100 ml) 

DBO5 
(Mg O2 /L) 

pH PONTO DE 
COLETA 

26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04
Rio da Ponte 730 480.000 10000 17.000.000 41,02 50,48 6,79 6,80 
Prainha dos 
Pescadores 

52 5200 450 24000 - - - - 

Praia do Mar 
de Fora 

280 310 1100 2700 - - - - 

Praia Grande 150 250 1000 1600 - - - - 
Lagoa do 
Farol 

110 1.000 11.000 49.000 498,23 201,33 8,03 7,98 

Praia do Farol 180 280 1.700 4.200 - - - - 
Praia de Fora 
(Farol) 

160 360 950 3.600 - - - - 

Praia de 
Nova Brasília 

220 630 1400 9300 - - - - 

Rio EEIM 520 1.000 23.000 980.000 625,04 86,51 4,84 4,58 
Praia EEIM 130 310 670 2.600 - - - - 
Rio da 
Fortaleza 

30 3.000 330 24.000 4,36 69,25 6,97 6,69 

Praia da 
Fortaleza 

41 1000 390 6900 - - - - 

FONTE: ESTEVES (2004) 

Ao se analisar os dados dos corpos d’água superficiais (TABELA 3) percebe-se que os 

subsistemas que tiveram a qualidade mais comprometida pelo fluxo de turistas do dia 

04/01/2004 foram, no SHS, os referentes ao Rio da Ponte6 (coliformes fecais = 730 e 

480.000 NMP/100 ml; coliformes totais = 10.000 E 17.000.000 NMP/100 ml; DBO5 = 41,02 e 

50,48 Mg O2 /L) e Prainha dos Pescadores (coliformes fecais = 52 e 5200 NMP/100 ml; 

coliformes totais = 450 e 24.000 NMP/100 ml). No SHCN os subsistemas com maior perda 

na qualidade da água no dia 04/01/2004 (em relação à 26/06/2003) foram a Lagoa do Farol 

(coliformes fecais = 110 e 1.000 NMP/100 ml; coliformes totais = 11.000 e 49.000 NMP/100 

ml), o Rio da EEIM (coliformes fecais = 520 e 1000 NMP/100 ml; coliformes totais = 23.000 e 

980.000 NMP/100 ml) e o Rio da Fortaleza (coliformes fecais = 30 e 3.000 NMP/100 ml; 

coliformes totais = 330 e 24.000 NMP/100 ml) que também apresentou considerável 
                                                           
6 Para cada parâmetro o primeiro valor refere-se ao dia 26/06/2003 e segundo ao dia 04/01/2004. 
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aumento na DBO5 que registrou 4,36 e 69,25 Mg O2 /L . No SHCN os subsistemas de praias 

mais afetados pelo fluxo de turistas do dia 04/01/2004 foram os referentes à Praia da 

Fortaleza (coliformes fecais = 41 e 1.000 NMP/100 ml; coliformes totais = 390 e 6.900 

NMP/100 ml) e à Praia de Nova Brasília (coliformes fecais = 220 e 630 NMP/100 ml; 

coliformes totais = 1.400 e 9.300 NMP/100 ml). 

Os parâmetros perceptíveis também apontaram uma condição de deterioração das águas 

superficiais no dia 04/01/2004: Houve maior entrada de lixo no SHIM, visto que foi detectado 

a presença de resíduos em todos os subsistemas relativos às águas superficiais; Em 

relação ao odor foi sentido mau cheiro no Rio da Ponte, na Lagoa do Farol (odor forte), no 

Rio da Fortaleza e na Prainha dos Pescadores (odor fraco); Também houve a presença de 

manchas de óleo e/ou gordura no Rio da Ponte, Lagoa do Farol, Rio da Fortaleza, Prainha 

dos Pescadores e Praia de Nova Brasília 

Em relação às águas tratadas houveram indícios de entrada no sistema de microorganismos 

fecais na data de 04/01/2004 somente na amostra coletada na casa do Teteco (coliformes 

fecais = 23 NMP/100 ml), localizada na vila de Encantadas (SHS). Porém, em diversos 

pontos houve a presença de matéria orgânica, indicando a entrada deste material na 

captação de água oriundas do lençol freático: casa/camping do Teteco (vila de Encantadas - 

SHS) casa/camping da Juce, venda da Cecília e casa do Donizete (vila do Farol, Nova 

Brasília e Fortaleza respectivamente – SHCN). Deve-se ressaltar que em nenhum destes 

locais registrou-se a presença de matéria orgânica nas amostras, segundo o exame de 

DBO5 realizado em 26/06/2004 (ANEXOS 3: TABELAS 1, 4, 5 e 7). Nestes mesmos pontos 

todas as amostras do dia 04/01/2004 indicaram maior acidez na água, além de odor na casa 

da Juce e cor amarelada nos três pontos de amostragem do SHCN (ANEXO 3: QUADROS 

4, 5 e 7) constituindo-se em fortes indícios de má qualidade da água. 

Finalmente, para o lençol freático (no dia 04/01/2004) constatou-se a presença de coliformes 

fecais nas amostras de água (ANEXO3: TABELA 1) na casa/camping do Teteco (menor 

quantidade do que em 26/06/2003) e no poço (ANEXO: TABELA 6) da EEIM (maior 

quantidade do que em 26/06/2003). Além deste registro de entrada de matéria orgânica 

fecal no lençol freático do SHIM, nos outros pontos de coleta as amostras encaminhadas 

para exame de DBO5 acusaram a entrada de matéria orgânica (ANEXO 3: TABELAS 1, 2, 3, 

4, 5, 6 E 7). Com exceção das amostras de água do lençol freático coletadas na 

casa/camping do Teteco e na casa do veranista Luíz Carlos, todas as outras tiveram 

maiores índices de DBO5 no dia 26/06/2003. Esta menor quantidade de DBO5 no dia 

04/01/2004 é creditada a um maior volume de água no lençol freático, dada as condições 

meteorológicas de chuvas no período anterior e durante o dia da coleta. No dia 04/01/2004, 

nos pontos do lençol freático do SHCN onde houve diminuição da presença de matéria 

orgânica (com exceção da casa/camping da Juce) aumentou à acidez nas amostras de 
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água, indicando a presença de maior quantidade de matérias com teor ácido no sistema. 

Este acontecimento pode estar relacionado à processo de oxidação como a nitrificação , que 

revelaria decomposição da matéria orgânica existente em data anterior ao dia da coleta. Em 

relação aos parâmetros perceptíveis no dia 04/01/2004 detectou-se odor e cor amarelada na 

água (QUADROS 9, 11, 12, 13 e 15) nos pontos de coleta da casa do Richard, 

casa/camping da Juce, casa/pousada do Nego, casa do Luíz Carlos (somente odor) e na 

casa/camping do Teteco. 

Em relação aos sistemas intermediários concebidos nesta dissertação, no caso o SHS e o 

SHCN, por estarem inseridos dentro de um sistema geral (SHIM) refletem as suas 

condições, visto que são partes que se completam e se interelacionam numa relação 

dinâmica. Observando-se que as condições de qualidade das suas águas deterioram-se, ao 

tomar como base os dados levantados no dia 04/01/2004 e compará-los com os dados 

obtidos no dia 26/06/2003, pode-se afirmar que um grande fluxo de turistas na Ilha do Mel 

tem influência na qualidade das águas tanto do SHS como do SHCN. No SHS esta 

afirmativa é confirmada ao se constatar que em todos os elementos (subsistemas) 

analisados no dia 04/01/2004 houve a presença de matéria originária de fezes, expressa 

pelo exame de coliformes fecais (ANEXO 3: TABELAS 1 E 2): Rio da Ponte 480.000 

NMP/100 ml; Prainha dos Pescadores 23 NMP/100 ml; lençol freático e água tratada, 1,1 e 

23 NMP/100 ml respectivamente; Praia do Mar de Fora 310 NMP/100 ml. Com exceção do 

Subsistema do Lençol Freático Sul que na segunda coleta teve uma insignificante queda na 

quantidade de coliformes fecais na amostra (2,2 NMP/100ml em junho/2003 e 1,1 

NMP/100ml em janeiro/2004), todos os pontos amostrados apresentaram água de pior 

qualidade no dia 04/01/2004 .Concomitantemente ao aumento ocorrido na matéria de 

origem fecal no interior deste sistema intermediário nos outros parâmetros laboratoriais7 

também houve degradação da qualidade da água no dia 04/01/2004 nos locais amostrados 

(ANEXO 3: TABELAS 1 E 2). Desta forma houve elevação na quantidade de coliformes 

totais8, DBO5 e aumento do teor de acidez na água do SHS (à exceção da amostra coletada 

no Rio da Ponte, cuja oscilação foi insignificante; 6,79 em 26/06/2004 e 6,80 em 

04/01/2004). O aumento da matéria orgânica no sistema, incluindo as de origem fecal, 

refletiu nos parâmetros perceptíveis visto a presença de odor no Rio da Ponte, Prainha dos 

Pescadores e na amostra relativa ao lençol freático, que também apresentou cor amarelada 

(ANEXO 3 - QUADRO 1) A presença expressiva de matéria orgânica sob a forma de lixo no 

dia 04/01/2004 também contribuiu, através do chorume gerado, para elevação da DBO5 e a 

conseqüente elevação de coliformes totais e do nível de acidez nas águas. Também se 

verificou a presença de outros tipos de matérias inexistentes no dia 26/06/2003 como a 
                                                           
7 excetuando os surfactantes onde não houve em nenhuma das coletas evidências da presença de 
detergentes 
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presença de óleo e gordura no Rio da Ponte (manchas de óleo na Prainha dos Pescadores, 

foram detectadas em ambas as datas de amostragem).Em relação a entrada de água 

salgada no lençol freático nada foi constatado, visto que os exames de salinidade 

correspondentes não detectaram a presença de sais nas amostras coletadas . 

Segundo os dados levantados no dia 04/01/2004 nos subsistemas do SHCN a degradação 

da qualidade da água fica evidente ao se analisar os resultados relativos às águas 

superficiais, neste caso representadas pela Lagoa do Farol, Rio da EEIM e o Rio da 

Fortaleza, além da água das praias amostradas. Nas amostras coletadas nestes lugares no 

dia 04/01/2004 houve evidências da presença de fezes originárias do lançamento de 

esgotos em quantidade superior ao dia 26/06/2003. Esta situação também pode ser 

verificada na Tabela 2, onde são demonstrados os valores relativos à presença de 

coliformes fecais, em ambas as amostras, além de coliformes totais, que também tiveram 

significativo aumento em todos os pontos de coleta, e representam microorganismos 

procedentes de matérias orgânicas diversas, inclusive fecais: 

 TABELA 3 – RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS DAS AMOSTRAS 

  DE ÁGUAS SUPERFICIAIS COLETADAS NO SHCN - 

  26/06/03 e 04/01/04 

COLIFORMES 
FECAIS (NMP/100 ml)

COLIFORMES 
TOTAIS (NMP/100 ml) 

SUBSISTEMA 

26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 
Praia Grande 150 250 1000 1600 
Lagoa do Farol 110 1.000 11.000 49.000 
Praia do Farol 180 280 1.700 4.200 
P. Nova Brasília 220 630 1400 9300 
Praia de Fora 160 360 950 3.600 
Rio E.E.I.M. 520 1.000 23.000 980.000 
Praia E.E.I.M. 130 310 670 2.600 
Rio da Fortaleza 30 3.000 330 24.000 
Praia da Fortaleza 41 1000 390 6900 

 FONTE: ESTEVES (2004) 

Para os outros parâmetros laboratoriais pesquisados, nota-se claramente a influência do de 

um fluxo grande de turistas na qualidade da água no Rio da Fortaleza onde os valores da 

DBO5 foram de 4,36 mg O2/L e 69,25 mg O2/L, respectivamente para a primeira e segunda 

coletas. Isto contribuiu para aumentar a acidez da água visto a diminuição dos valores do pH 

(anexo 3 - TABELA 7) na amostra de 04/01/2004 (de 6,97 em 26/06/2003 para 6,69 em 

janeiro). 

                                                                                                                                                                                     
8 excetuar as amostras de  água do lençol freático onde não houve contagem total registrando-se em 
ambas > 23 NMP/100 ml (ANEXO 3 - TABELA 9)  
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Por causa das condições meteorológicas e ambientais, nos outros subsistemas de águas 

superficiais (Lagoa do Farol e Rio da EEIM) que tiveram estes dados analisados (DBO5 e 

pH) não é possível estabelecer claramente a influência do movimento de turistas no dia 

04/01/2004 em relação as modificações nos índices destes parâmetros. Porém deve-se 

ressaltar que estes locais tiveram, apesar da queda dos índices,altos valores de DBO5 no 

dia 04/01/2004 (Lagoa do Farol 86,52 mg O2/L e Rio da EEIM 201,33 mg O2/L). Outro fato 

ocorrido mesmo com a queda nos valores da DBO5 foi o aumento do nível de acidez nas 

amostras de água conforme indicam os valores relativos ao pH (Lagoa do Farol 8,03 em 

26/06/2003 e 7,98 04/01/2004; Rio da EEIM 4,84 e 4,58 nas datas respectivas). Deve-se 

registrar que não foram encontradas nestas amostras indícios da presença de surfactantes 

em nenhuma das datas de amostragem. 

Outra demonstração da influência do fluxo de turistas nos locais pesquisados no SHCN foi a 

observação em 04/01/2004 da entrada de matéria orgânica sob a forma de lixo em todos os 

subsistemas de águas superficiais (ANEXO 3 - QUADROS 4, 6 e 7), inclusive no Rio da 

EEIM (onde se constatou, assim como na Lagoa do Farol, a presença de dejetos nas duas 

datas nas quais foram feitas as pesquisas de campo). Com relação aos outros parâmetros 

perceptíveis foi sentido odor nas amostras da Lagoa do Farol (em ambas as datas), no Rio 

da EEIM e no Rio da Fortaleza. Em relação à presença de óleo e gordura os mesmos foram 

registrados na Lagoa do Farol, Rio da Fortaleza e na Praia de Nova Brasília (nos dois 

últimos somente óleo). 

Na coleta do dia 04/01/2004 não houve a detecção de material fecal nas amostras feitas no 

Subsistema de Água Tratada Centro-norte, porém foram registrados coliformes totais em 

todos pontos de coleta (casa/camping da Juce > 23 NMP/100 ml venda da Cecília > 23 

NMP/100 ml; casa do Donizete 3,6 NMP/100 ml). O índice foi maior no ponto situado na 

casa/camping da Juce situada na vila do Farol. Porém, todos estes pontos apresentaram 

maior DBO5 em 04/01/2004: casa/camping da Juce 11,49 mg O2/L; venda da Cecília 5,47 

mg O2/L; casa do Donizete 8,92 mg O2/L (ANEXO 3 - TABELAS 4, 5, E 7). O aumento da 

DBO5 no dia 04/01/2004, resultou em maior teor de acidez da água tratada nestes pontos, 

sendo significativa a mudança ocorrida na casa da Juce (que sintomaticamente foi o local 

com maior variação na DBO5 ): pH = 8,17 em 26/06/2003 e 6,45 em 04/01/2004. Apesar das 

alterações o pH está dentro dos padrões recomendados para potabilidade. O aumento da 

matéria orgânica na água e as oscilações no nível do pH deixaram a cor das amostras, 

acima citadas, com um aspecto amarelado. No ponto de coleta deste subsistema localizado 

na casa/camping da Juce houve fraco odor. 

Na coleta realizada no dia 04/01/2004 somente foi detectado a presença de material fecal no 

Subsistema do Lençol Freático Centro-norte no ponto localizado no poço da EEIM que 

apresentou 16,1 NMP/100 ml de coliformes fecais (valor maior que quantidade encontrada 
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na amostragem do dia 26/06/2003 – vide ANEXO 3 - TABELA 6). Em relação à presença de 

coliformes totais, na coleta de janeiro, em quantidade maior do que a feita em junho houve 

ocorrência nos seguintes pontos: casa/camping da Juce e na casa do Richard com 9,2 

NMP/100 ml e 5,1 NMP/100 ml respectivamente. 

Com exceção da casa do Luiz Carlos (Fortaleza) onde a DBO5 aumentou de 11,19 para 

12,96 mg O2/L em todos os outros pontos, houve diminuição nos índices relativos a este 

parâmetro (ANEXO 3 - TABELAS 3, 4, 5, 6, 7) para as águas do lençol freático no SHCN. 

Em relação a diminuição verificada na quantidade de matéria orgânica nas amostras 

citadas, existiu a influência da escassez de chuvas nos dias anteriores à primeira coleta que 

diminuiu a solubilidade da água no subsistema. Paradoxalmente ao fato da redução da 

DBO5, ocorreu elevação no teor de acidez em três amostras de água do dia 04/01/2004 

situadas nos seguintes pontos do Subsistema do Lençol Freático Centro-Norte: 

casa/pousada do Nego, casa do Richard, poço da EEIM (pH = 6,11 e 5,64; 5,18 e 4,18; 5,04 

e 4,42 - respectivamente para os pontos citados nas datas de 26/06/2003 e 04/01/2004). 

Isto possivelmente está relacionado à processo oxidativo, especificamente nitrificação, pois 

liga-se à presença de sal encontrado na amostra coletada na casa do Richard em 

04/01/2004, que poderia estar associado a nitritos e/ou nitratos. No entanto esta 

possibilidade não é conclusiva, visto a falta de outros parâmetros para comprová-la 

efetivamente. No ponto situado na casa do Luiz Carlos, apesar de traços de salinidade, é 

mais provável que a diminuição no pH se relacione com o aumento na DBO5. Para os 

parâmetros perceptivos, neste subsistema, todas as amostras apresentaram cor amarelada 

(no ponto localizado na EEIM em 26/06/2003 a cor da água era marrom) e odor no dia 

04/01/2004. Em relação a estes parâmetros, com exceção das águas do lençol freático da 

casa/pousada do nego e da casa do Richard que deterioram a sua qualidade neste aspecto, 

as amostras já apresentavam esta característica em 26/06/2003 (ANEXO 3 - QUADROS 3, 

4, 5, 6 e 7) 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na Ilha do Mel a prioridade de uso é relacionada, por princípio, à conservação do ambiente 

físico-natural, devido à condição de possuir aproximadamente 95% da sua área delimitada 

em duas UCs - a EEIM e o PEIM. O restante da sua área (entorno), composto 

majoritariamente pelas vilas e localidades, é considerado como zona de amortecimento de 

impactos. Assim, no entorno das UCs, as atividades humanas devem desenvolver-se de 

modo a minimizar os impactos ao ambiente, não comprometendo o objetivo maior do lugar 

que é a conservação do ambiente físico-natural. Porém, a relação da sociedade ilhéu 

(incluídos principalmente aqueles que migraram para lucrar com empreendimentos turísticos 

e os visitantes em geral) com o restante do ambiente ao qual fazem parte é conflituosa, 

especialmente no que se refere a sua atividade econômica principal - o turismo. No contexto 
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deste estudo sobre a Ilha do Mel a opção pela metodologia de análise, fundamentada em 

princípios da geografia socioambiental, que estuda problemáticas ligadas à degradação 

ambiental resultantes de conflitos gerados pela interação entre sociedade e natureza 

revelou-se satisfatória. Esta conclusão resulta da abordagem das atividades humanas no 

contexto do seu desenvolvimento histórico, com foco na sua principal atividade econômica 

atual na Ilha do Mel e da interpretação destas das conseqüências destas atividades na 

parcela do ambiente físico-natural formado pela hidrografia a partir do emprego da teoria 

dos sistemas. As técnicas utilizadas também demonstram-se eficazes para atingir o objetivo 

traçado na pesquisa, embora recomenda-se que para estudos de fenômenos 

caracteristicamente sazonais (como é o caso do turismo no litoral sul brasileiro) e que 

envolvam análise da qualidade da água seja feito um monitoramento que permita uma 

quantidade maior de sessões de coletas e observações de campo. 

Em relação ao uso e ocupação do solo na Ilha do Mel o mesmo foi direcionado 

principalmente pelo desenvolvimento turístico (TABELAS 1 E 2). A atual forma de uso e 

ocupação do solo direcionada pela atividade turística alterou substancialmente a paisagem 

das vilas e localidades e tem grande influência na degradação ambiental da Ilha, acrescido 

do fato que o adensamento ocupacional verificado não foi acompanhado de um sistema de 

saneamento público. 

No que diz respeito à questão da qualidade da água, tendo como base a análise sistêmica e 

a respectiva delimitação criada para este fim, é possível afirmar: a) O fluxo de matérias entre 

os subsistemas existentes no interior de cada sistema intermediário (SHS e SHCN) e entre 

estes dois, tendo o mar como via de ligação, evidencia as relações existentes entre os 

elementos – considerados como subsistemas menores ; b) Independente do fluxo turístico 

existem indícios de comprometimento da qualidade da água da Ilha do Mel, segundo as 

amostras coletadas no dia 26/06/2003. Pelo número insignificante de turistas na coleta do 

dia 26/06/2003 a degradação na qualidade da água verificada nesta data é originária do 

lançamento de esgotos por parte da população residente, formada pelos chamados “nativos” 

e por migrantes (denominados pelos nativos como “de fora”); É certo, também, que devem 

ser levadas em consideração a influência das condições naturais como por exemplo a 

escassez de chuva no período anterior a coleta a litologia dos sedimentos aquíferos da Ilha, 

ricos em ferro e manganês, o que influí na cor e odor da água, a composição de certas 

camadas do solo que são naturalmente ricas em matéria orgânica , entre outros; c) No 

entanto, de forma geral, é com o aumento no número de visitantes, segundo os dados desta 

pesquisa levantados em 04/01/2004, que ocorre piora na qualidade da água, estudada aqui 

a partir da perspectiva de um sistema hidrográfico. A situação de degradação da qualidade 

da água pode ser constatada pelos dados dos parâmetros laboratoriais e perceptivos nos 

pontos de amostragens do sistema; d) Através dos dados levantados nesta pesquisa o 
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maior impacto do turismo na qualidade da água manifestou-se nas águas superficiais (rios, 

lagoa do Farol e praias), que tiveram significativa deterioração da qualidade da água na 

amostragem de 04/01/2004 e especialmente levando-se em consideração os dados 

colimétricos e perceptíveis. A degradação da qualidade da água nesta data é sentida em 

todo o Sistema Hidrográfico da Ilha do Mel (TABELAS 3 E 4) 

Por mínima que seja a quantidade de coliformes fecais em uma amostra existe a 

possibilidade de contágio por microorganismos, visto que várias doenças podem ser 

transmitidas por via hídrica se o material fecal presente na água for proveniente de um corpo 

doente. Em relação a Ilha do Mel existe a possibilidade da transmissão de doenças por via 

hídrica nas suas praias e rios, visto que várias pessoas entram em contato com estas 

águas, principalmente com a do mar. Quando existe grande quantidade de turistas a 

possibilidade de contágio é maior, levando-se em consideração o aumento de material fecal 

na água (o que aumenta a probabilidade de contaminação) e o contato de pessoas com a 

água que também aumenta. Também existe a possibilidade de contaminação pela ingestão 

de água proveniente do lençol freático e ad rede de abastecimento público que em alguns 

casos demonstraram traços de contaminação. 

Os fatos levantados nesta pesquisa, principalmente em relação à qualidade da água, levam 

a uma reflexão: Ao mesmo tempo que a prioridade para a Ilha do Mel é a conservação 

ambiental, a população, em especial os chamados nativos (caiçaras), necessitam 

desenvolver atividades econômicas para a sua sobrevivência. Neste aspecto a atividade 

turística pode ser uma alternativa. No entanto, da forma como esta atividade vem se 

desenvolvendo na Ilha do Mel, é inviável a sua continuação nestes moldes. A prática do 

turismo na Ilha do Mel deve ter como base os princípios do turismo sustentável: 

Sustentabilidade ecológica (compatibilizando esta atividade com a conservação do ambiente 

insular e a manutenção dos processos biológicos); Sustentabilidade sociocultural –Para 

conciliar esta atividade com a cultura e os valores da população caiçara apontando numa 

perspectiva de recuperação da sua identidade); Sustentabilidade econômica (para garantir 

emprego e bom nível de renda). A partir destes princípios deve ser estabelecido um limite de 

capacidade de carga que compatibilize o número de visitantes com a conservação do 

ambiente. Também é fundamental a implantação de programas de educação ambiental, 

tanto para moradores como para os vistantes, na perspectiva de se construir uma relação 

saudável com a exuberante natureza da Ilha do Mel, que é uma dádiva a qual todos, desde 

que de forma harmonisa com o ambiente, tem o direito de conhecer e desfrutar de 

agradáveis momentos neste lugar que encanta e fascina seguidas gerações. 

REFERÊNCIAS 
CHRISTOFOLETTI,  A. Análise de sistemas em geografia. São Paulo: Editora Hucitec – Editora da 
Universidade de São Paulo, 1979. 106 p. 

 4604 



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

ENGELS, F. Necessidade e acidente na história – Carta a H. Starkenburg. In: FERNANDES, F. (Org./Tradutor). 
Marx / Engels. São Paulo: Editora Ática, 1984. 2 Ed. p. 468 – 471. 

ESTEVES, C. J. O. Turismo e Qualidade da Água na Ilha do Mel (Litoral do Paraná). Curitiba, 2004. 
Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade Federal do Paraná. 

FERNANDES, H. V. Ilha do Mel, Ontem e Sempre. Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense. 
Curitiba, 1985. 

LEFF, E. Sobre a articulação das ciências na relação natureza-sociedade. In____. Epistemologia Ambiental. 
São Paulo, Ed. Cortez, 2002, 2.ed. P. 21-58. 

MENDONÇA, F. A. Diagnóstico e análise ambiental de microbacia hidrográfica: proposição metodológica na 
perspectiva do zoneamento, planejamaneto e gestão ambiental. RA’EGA: o espaço geográfico em análise. 
Curitiba, Pr: Departamento de geografia/UFPR. , v. 3, n. 3, p. 67-89. 1999.  

_____.Geografia socioambiental. In:_____; KOZEL, S. (Orgs.). Elementos de Epistemologia da Geografia 
Contemporânea. Curitiba: Editora UFPR, 2002. p. 121 – 144. 

NETO, R.F. As inter-relações da energia elétrica com aspectos de conforto e modernidade em pequenas 
comunidades: Um estudo de caso na Ilha do Mel – Pr. Curitiba, 1999. Tese (Doutorado em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento) – Universidade Federal do Paraná.  

PARANÁ. Instituto de Terras e Cartografia . Planta planialtimétrica da Ilha do Mel. Curitiba, 1981. 1 mapa: p 
& b.; 100,6 x 90,4 cm. Escala 1: 10000. 

_____. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Plano de Gestão Integrado Ilha do Mel. 
Curitiba, 1996. 1996(a). 

_____._____. Instituto Ambiental do Paraná. Plano de Manejo Estação Ecológica da Ilha do Mel – Pr. 
Curitiba, 1996. Versão preliminar. 1996(b) 

SANTOS, M. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo, Hucitec, 1996. 

SILVEIRA, M. A. T .Ecoturismo na Ilha do Mel. In: LIMA, R.E. de; NEGRELLE, R.R.B (Orgs.). Meio 
Ambiente e Desenvolvimento no Litoral do Paraná. Curitiba: Editora da UFPR; Brasília: CNPq, 1998. p.223 
– 230. 

 

ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 
MODELO DE MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO UTILIZADO NA DISSERTAÇÃO 

QUE ORIGINOU O PRESENTE TRABALHO 
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ANEXO 2 

MODELO DE PRANCHA SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADO NA DISSERTAÇÃO QUE 
ORIGINOU O PRESENTE TRABALHO 
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A
NEXO 3 

 
TABELAS E QUADROS UTILIZADOS NA DISSERTAÇÃO QUE ORIGINOU O PRESENTE 
TRABALHO, REFERENTES AS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E QUÍMICAS DAS COLETAS DE 
ÁGUA E DA OBSERVAÇÃO DOS PARÃMETROS PERCEPTÍVEIS – ILHA DO MEL (26/06/2003 e 
04/01/2004) 
 
TABELA 1 –VILA  DE  ENCANTADAS  

COLIFORMES FECAIS 
(NMP/100 mL) 

COLIFORMES TOTAIS 
(NMP/100 mL) 

SURFACTANTES. 
(mg MBAS/L) 

PONTO DE COLETA 

26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 
Rio da Ponte 730 480.000 10000 17.000.000 <0,10 < 0,10 
Tratada – Casa/Teteco <1,1 23 < 1,1 > 23 <0,10 < 0,10 
Poço – Casa/Teteco 2,2 1,1 > 23 > 23 < 0,10 < 0,10 
Prainha dos Pescadores 52 5200 450 24000 - - 

 
DBO5(Mg O2 /L) PH SALINIDADE PONTO DE COLETA 

26/06/03 04/01/04 26/06/031 04/01/04 26/06/031 04/01/04 
Rio da Ponte 41,02 50,48 6,79 6,80 - - 
Tratada – Casa/Teteco < 1,00 6,29 6,51 5,94 0 < 0,10 
Poço – Casa/Teteco < 1,00 4,88 6,63 5,78 0 < 0,10 

 
 
QUADRO 1 – VILA  DE  ENCANTADAS   

ODOR LIXO2 ÓLEO3 / GORDURA OBSERVAÇÕES/OUTROS LOCAL 
26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 

Rio da Ponte S S* SN SD/SN N O – G - *Forte odor. 
Tratada – 
Casa/Teteco 

N N - - - - Cor transparente Cor transparente 
 

Poço – 
Casa/Teteco 

N S* - - - - Cor transparente Forte odor; 
Cor amarelada 

Prainha dos 
Pescadores 

N S* N SD/SN 
(M-P) 

O O - * Leve odor 
Muitos Banhistas 

 
TABELA 2 –PEIM (PRAIA DO MAR DE FORA)  

COLIFORMES FECAIS (NMP/100 ml) COLIFORMES TOTAIS (NMP/100 ml) PONTO DE COLETA 
 

26/06/03 
 

04/01/04 
 

26/06/03 
 

04/01/04 
Praia do Mar de Fora 280 310 1100 2700 
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QUADRO 2  – PEIM (PRAIA DO MAR DE FORA) 
ODOR LIXO2 ÓLEO3 / GORDURA OBSERVAÇÕES/OUTROS LOCAL 

26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 
Praia do Mar de Fora N N N N N N - Muitos banhistas 

 
TABELA 3  –PRAIA  GRANDE  

COLIFORMES FECAIS 
(NMP/100 ML) 

COLIFORMES TOTAIS 
(NMP/100 ML) 

SURFACTANTES. 
(mg MBAS/L) 

PONTO DE COLETA 

26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 
Poço – casa/Nego <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <0,10 <0,10 
Praia Grande 150 250 1000 1600 -  

 
DBO5 (Mg O2 /L) PH SALINIDADE PONTO DE COLETA 

26/06/03 04/01/04 26/06/031 04/01/04 26/06/031 04/01/04 
Poço – casa/Nego 16,63 15,62 6,11 5,64 0 <0,10 

 
QUADRO 3 –PRAIA GRANDE  

ODOR LIXO2 ÓLEO3 / 
GORDURA 

OBSERVAÇÕES/OUTROS LOCAL 

26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 
casa/Nego N N - - - - Cor amarelada Cor amarelada 
Praia Grande N N N SD (P) N N - Poucos banhistas 

 
TABELA  4  –VILA DO FAROL   

COLIFORMES FECAIS 
(NMP/100 ML) 

COLIFORMES TOTAIS 
(NMP/100 ML) 

SURFACTANTES. 
(mg MBAS/L) 

PONTO DE COLETA 

26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 
Lagoa do Farol 110 1.000 11.000 49.000 <0,10 <0,10 
Tratada – Casa/Juce <1,1 <1,1 <1,1 > 23 <0,10 <0,10 
Poço – Casa/Juce <1,1 <1,1 <1,1 9,2 <0,10 <0,10 
Praia do Farol 180 280 1.700 4.200 - - 
Praia de Fora 160 360 950 3.600 - - 

 
DBO5 (Mg O2 /L) PH SALINIDADE PONTO DE COLETA 

26/06/03 04/01/04 26/06/031 04/01/04 26/06/031 04/01/04 
Lagoa do Farol 498,23 201,33 8,03 7,98 24,5 - 
Tratada – Casa/Juce < 1,00 11,49 8,17 6,45 1 <0,10 
Poço – Casa/Juce 25,62 19,76 5,42 6,82 0 <0,10 

 
QUADRO 4  –  VILA  DO  FAROL  

ODOR LIXO2 ÓLEO3 / 
GORDURA 

OBSERVAÇÕES/OUTROS LOCAL 

26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 
Lagoa do 
Farol 

S* S* SD SD - O/G *Forte odor *Forte odor 
Crianças 

Tratada – 
Casa/Juce 

S* S* - - - - *fraco 
Cor Transparente 

*fraco 
Cor amarelada 

Poço – 
Casa/Juce 

S* S* - - - - *forte/ 
Cor amarelada 

*fraco 
Cor amarelada 

Praia do 
Farol 

N N N SD/SN 
(P) 

N N -  

Praia de Fora N N N SD (P) N N - Poucos 
Banhistas 

 
TABELA 5  –NOVA BRASÍLIA   

COLIFORMES FECAIS 
(NMP/100 ML) 

COLIFORMES TOTAIS 
(NMP/100 ML) 

SURFACTANTES 
(mg MBAS/L) 

PONTO DE COLETA 

26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 
Tratada – Venda/Cecília 3,6 <1,1 > 23 > 23 <0,10 <0,10 
Poço – casa/Richard <1,1 <1,1 <1,1 5,1 <0,10 <0,10 
Praia de Nova Brasília 220 630 1400 9300 - - 

 
DBO5(Mg O2 /L) PH SALINIDADE PONTO DE COLETA 

26/06/03 04/01/04 26/06/031 04/01/04 26/06/031 04/01/04 
Tratada – Venda/Cecília 4,03 5,47 7,34 7,23 0 <0,10 
Poço – casa/Richard 13,21 12,57 5,18 4,18 0 4,90 

 
QUADRO 5  – NOVA BRASÍLIA  

ODOR LIXO2 ÓLEO3 / 
GORDURA 

OBSERVAÇÕES/OUTROS LOCAL 

26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 
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Tratada -Venda 
Cecília 

N N - - - - Cor 
transparente 

Cor amarelada 

Poço -
casa/Richard 

N S* - - - - Cor 
transparente 

*Forte odor 
Cor amarelada 

Praia de Nova 
Brasília 

N N N SD/SN 
(M-P) 

O O - Poucos 
Banhistas 

 
TABELA 6  –EEIM  

COLIFORMES FECAIS 
(NMP/100 ML) 

COLIFORMES TOTAIS 
(NMP/100 ML) 

SURFACTANTES. 
(mg MBAS/L) 

PONTO DE COLETA 

26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 
Rio  EEIM 520 1.000 23.000 980.000 <0,10 <0,10 
Poço EEIM 1,0 16,1 41.000 > 23 <0,10 <0,10 
Praia EEIM 130 310 670 2.600 - - 

 
DBO5(Mg O2 /L) pH SALINIDADE PONTO DE COLETA 

26/06/03 04/01/04 26/06/031 04/01/04 26/06/031 04/01/04 
Rio  EEIM 625,04 86,51 4,84 4,58 1  
Poço EEIM 562,06 36,08 5,04 4,42 1 <0,10 

 
QUADRO 6 – EEIM  

ODOR LIXO2 ÓLEO3 / 
GORDURA 

OBSERVAÇÕES/OUTROS LOCAL 

26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 
Rio  E.E.I.M.  

N 
 

N 
 

SD 
 

SD 
 

N 
 

N 
Baixa vazão 
Cor marrom  

Cor amarelada 
Baixa vazão 

Poço E.E.I.M. S* S* - - - - *Forte odor 
cor marrom 

*Forte odor 
Cor amarelada 

Praia E.E.I.M. N N N SD (P) N N - Poucos banhistas
 
TABELA 7   –FORTALEZA  

COLIFORMES FECAIS 
(NMP/100 ML) 

COLIFORMES TOTAIS 
(NMP/100 ML) 

SURFACTANTES. 
(mg MBAS/L) 

PONTO DE COLETA 

26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 26/06/03 04/01/04 
Rio da Fortaleza 30 3.000 330 24.000 <0,10 <0,10 
Tratada –Casa/ Donizete  6,9 < 1,1 >23 3,6 - <0,10 
Poço-Casa/Luis Carlos <1,1 <1,1 >23 <1,1 <0,10 <0,10 
Praia da Fortaleza 41 1000 390 6900 - - 

 
DBO5 (Mg O2 /L) PH SALINIDADE PONTO DE COLETA 

26/06/03 04/01/04 26/06/031 04/01/04 26/06/031 04/01/04 
Rio da Fortaleza 4,36 69,25 6,97 6,69 - - 
Tratada –Casa/ Donizete  <1,00 8,92 7,54 7,43 0 <0,10 
Poço-Casa/Luis Carlos 11,19 12,96 8,64 7,13 1 0,30 

 
QUADRO 7 –FORTALEZA  

ODOR LIXO2 ÓLEO3 / 
GORDURA 

OBSERVAÇÕES/OUTROS LOCAL 

26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 26/6/03 4/1/04 
Rio da Fortaleza N S* N SD/SN N O - * Fraco odor 
Tratada –Casa/ 
Donizete  

N N - - - - Cor 
transparente 

Cor amarelada 

Poço-Casa/Luis 
Carlos 

S* S* - - - - *odor fraco 
Poço = 20m 

*odor fraco 
Poço = 20m 

Praia da 
Fortaleza 

N N N SD/SN 
(M-P) 

N N - Muitos Banhistas 
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