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Introdução 

  Ao trabalhar considerando os processos de ocupação e urbanização, pode-se estar 

tratando de parâmetros comuns que sirvam para ambos os processos. A ocupação humana 

tem suas bases na historia e nas antigas comunidades habitantes de sítios. Os espaços 

eram habitados pela razão funcional de seu entorno, estando beneficiado por fatos como 

proteção de eventos naturais, e disponibilidade de alimentos entre outros motivos que 

variam de acordo com a cultura da respectiva população. Ao passar o tempo histórico 

chegando á Idade Média, áreas ocupadas modificam-se, havendo concentração 

demográfica e mudança de hábitos culturais. Ao se referir à concepção moderna de 

urbanização, sugere-se um determinado padrão de vida, instalado nos centros urbanos, e 

influenciado pelo capitalismo. Com o advento da globalização, modelos urbanos passam a 

ter características comuns, ultrapassando fronteiras e propondo existência de modelos 

baseados mais fortemente no consumo. Urbanização significa, entre outros aspectos, a 

difusão de padrões de vida tradicionais e a massificação da população em metrópoles, 

cidades e até mesmo, vilas. 

  A demanda turística por lugares de exuberante beleza natural como a Ilha do Mel, 

teve considerável crescimento, principalmente nas últimas décadas do século XX (1980 e 

1990). O aumento no fluxo de turistas tem ocasionado nova perspectiva na economia destes 

lugares. Essa movimentação da economia e valorização dos imóveis repercute em 

conseqüências de cunho social e ambiental, criando alguns pontos problemáticos. 

A disputa capitalista em busca de lucro e a desconsideração para com a preservação 

do meio ambiente sobrepõem-se a algumas premissas básicas que deveriam existir na 

consciência do homem. A maneira de se ocupar áreas da região costeira, traz 

conseqüências muitas vezes irreversíveis para a fauna e a flora originárias destas regiões. 

No intuito de se referir ao escasso espaço litorâneo que se mantém parcialmente 

preservado, surgem os debates, as discussões, as metas e as medidas a serem adotadas 

como regra para que não torne todo o espaço alterado e modificado pelo processo de 

desenvolvimento. Os estudos e as pesquisas juntamente com as organizações comunitárias 
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e a atitude de boa vontade de alguns, alimenta a busca pelo equilíbrio entre homem e 

natureza. 

A vila de Encantadas é um caso de ocupação onde a expansão imobiliária 

desconsidera a preocupação em conservar o ecossistema natural. A existência de conflitos 

de uso com a demarcação imposta em Lei para Unidades de Conservação está colocada 

como caso de análise no seguinte trabalho. É, ainda, um lugar onde se observam alguns 

fatores do processo de urbanização instalados pela exploração turística. Esta exploração 

acarreta na busca de lucro, muitas vezes operando em descaso no que se refere ao meio 

ambiente e colocando em risco o próprio espaço ocupado, mais bem explicado por MUEHE 

(1998) “A utilização econômica com impactos do espaço costeiro tende a provocar 

alterações levando à degradação da paisagem e dos ecossistemas podendo chegar à 

própria inviabilização das atividades econômicas”. 

A conscientização sobre qual prioridade validar para a humanidade e seu significado 

para as futuras gerações, passa por uma complexa discussão sobre pontos de vista que 

divergem e entram em conflito na atual sociedade capitalista. 

O processo de urbanização na região costeira é um fato comum ocorrente no Brasil. 

A transformação do espaço pela ocupação humana acarreta na mudança de atividades 

existentes, trazendo danos ambientais que muitas vezes se refletem em conseqüência 

social, afetando com maior intensidade habitantes tradicionais. A implantação de uma 

simples vila nos tempos atuais consiste em uma maneira de modernizar o espaço, 

padronizando costumes e consistindo na atividade urbana de relações sócio-econômicas. A 

mudança da paisagem ligada ao processo da antropização em áreas insulares da costa 

litorânea propõe considerações sobre as formas de ocupação humana e como interferem no 

ambiente natural. Tal consideração permite tomar um panorama sobre como está 

configurada e organizada a área de ocupação em questão, verificando a existência de 

conflitos de uso marcados pela ocupação da área destinada à preservação ambiental. 

Considerando esse aspecto, é importante observar a funcionalidade da unidade de 

conservação decretada, que visou interromper a expansão da área degradada que vinha 

crescendo em área, ritmada pelo processo de urbanização que instalara na vila de 

Encantadas. 

Caracterização da Unidade de Conservação: Parque Estadual da Ilha do Mel 

O Parque Estadual da Ilha do Mel, situa-se na parte sul da ilha, possui 345 hectares 

de área preservada compreendendo morros, áreas de restinga, praias, aflorações rochosas 

e floresta atlântica. Juntamente com a Estação Ecológica da Ilha do Mel, constituem as duas 
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áreas de Unidade de Conservação de toda esta área insular. A ilha localiza-se na barra da 

Baía de Paranaguá, entre o Pontal do Sul e a Ilha das Peças, no estado do Paraná. 

A localidade do Parque estende-se desde o canal da Galheta, extremo sul da ilha 

onde estão os morros do Caraguatá e do Encantado. Circunda, a Leste, a vila de 

Encantadas até admitir a área ocupada pelo morro do Miguel e cobre da pontinha, no mar 

de dentro, até a ponta da Nhá Pina, mar de fora. Seguindo em direção ao Norte, engloba as 

áreas da praia do Miguel, morro do Meio e toda a área da praia Grande, onde existem 

unidades habitacionais isoladas. Limita-se com o setor de ocupação da praia do Farol, 

englobando o morro do Joaquim e o morro do Farol das Conchas. 

Toda a área de abrangência do parque estadual recobriu basicamente a antiga área 

de Reserva Natural. Esta, por sua vez, foi designada à conservação da área correspondente 

quando da criação da proposta de plano de uso para a Ilha do Mel (ITCF/CEEILP, 1981a) 

por parte do governo do Estado do Paraná. Este plano precedeu a concessão de uso da ilha 

para o governo estadual. A Ilha do Mel pertence à União Federal e é tombada pelo 

Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Estado do Paraná (Lei nº1.211/53). Está 

vinculada aos poderes de gerenciamento do governo estadual desde 1982 quando da 

concessão de uso sob forma de aforamento (Portaria nº160 de 15 de Abril de 1982). 

A criação da Unidade de Conservação, Decreto 506 de 22 de Março de 2002, teve o 

objetivo de tornar a área provida de aparatos legais para a preservação ambiental. De 

acordo com o CONAMA e Lei Florestal, o reconhecimento e instituição desta área – então 

Reserva Natural – como uma Unidade de Conservação justifica-se pela existência de 

requisitos exigidos; entre estes: costões rochosos, Floresta Ombrófila Densa Atlântica 

Submontana, brejos intercordões e formações pioneiras, apresentando alta diversidade 

biológica. (PARANÁ, IAP) 

Evolução da Área de Ocupação da vila de Encantadas 

A partir da contínua expansão dos limites do perímetro de ocupação da vila de 

Encantadas, verificou-se o aumento da área antropizada. Desconsiderando por diversas 

vezes as linhas reservadas à divisa entre a área destinada à preservação (figura 1), 

colocadas no plano de uso para a Ilha do Mel, a configuração do espaço geográfico da vila 

sofreu mudanças. Estas mudanças acarretaram em conseqüências de ordens diversas, uma 

vez que alteraram consideravelmente o ecossistema original da região. 

A evolução da área da vila de Encantadas foi mapeada em SIG/Arcview para melhor 

visualização. As aplicações do Sensoriamento Remoto no estudo de áreas urbanas têm 

suma importância, como cita VIEIRA (1984, p.79) “A análise da expansão urbana faz-se 

necessária no sentido de identificar quais são as tendências de ocupação do solo, visando 
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controlar e restringir essa ocupação, garantindo efetivamente a proteção dos ecossistemas 

e dos recursos naturais existentes”. 

Os materiais utilizados para a geração das cartas de expansão da vila foram: 

fotografias aéreas na escala 1:25 000 pertencentes ao arquivo da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) do Paraná, dos anos de 1953, 1980 e 2003; 

estereoscópio de mesa, papel transparência e scanner além dos softwares Autocad14 e 

Arcview3.2. 

Foram criadas três cartas de ocupação da vila, uma para cada data referente às 

fotografias aéreas utilizadas. Ao final estas cartas foram cruzadas a fim de poder analisar a 

evolução da ocupação do solo na área de estudo (figura 2). 

 

Figura 1: Conflitos de uso. Vila de Encantadas X Parque Estadual 

 

A fotografia mostra a vista que se tem do morro do Encantado. A linha que divide a vila de 

Encantadas e o Parque Estadual da Ilha do Mel é meramente ilustrativa, não representa-na 
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oficialmente conforme a Lei de criação do Parque Estadual da Ilha do Mel. De acordo com a 

figura pode-se perceber alguns exemplos da ocorrência de conflitos de uso na área. 

 O processo de urbanização se procedeu a partir da década de 1980, quando da 

ascensão do turismo. A instalação de pousadas, restaurantes e outros estabelecimentos 

comerciais viu-se na necessidade de adaptar aos padrões de consumo da população que 

vive nas grandes cidades. Produtos alimentícios, de higiene, formas de pagamento (cartões 

de crédito), enfim, adaptaram-se 

Análise comparativa sobre o crescimento da área de ocupação da vila de Encantadas 

Em 1953, Encantadas possuía área de aproximadamente 5.31 hectares. A presença 

da ocupação do homem, diagnosticada através da fotointerpretação, estava próxima à orla 

do mar de dentro, onde existiam casas de pescadores nos moldes dos habitantes da época. 

Os primeiros terrenos ocupados localizavam-se na parte central da praia. 

Já em 1980, pouco antes da época em que ocorreu a acelerada expansão da área de 

ocupação da vila, a área destinada ao uso antrópico observada na fotografia aérea 

aumentou em quase 150%. 

A área ocupada expandiu-se pela faixa da praia para Norte e para Sul. Alguns focos 

mostram a tomada de espaços área adentro- à Leste- inclusive com a presença de uma 

área mais afastada da praia de dentro com dimensões de um campo de futebol. De fato 

consistia em um campo de futebol, o qual existe atualmente no mesmo local. Em termos 

numéricos, calculou-se uma área total de 15,32 hectares aproximados destinados à 

ocupação. 

Decorridas duas décadas, entre 1980 e 2003, o crescimento da área de ocupação 

observado foi de mais de 100%. Esse aumento gradativo da expansão se deu 

principalmente ao fato da inserção turística como principal atividade econômica na vila. A 

área passou a significar aproximadamente 35,99 hectares. Observa-se ainda, conforme será 

discutido posteriormente, a ocorrência de conflitos de uso como relação ao limite perimétrico 

estipulado. A área de uso e ocupação antrópico está conflitando com a área destinada à 

preservação ambiental. 

 Figura 2 
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A ocupação da área de Reserva Natural. Uso conflitante da terra 

A antiga área de Reserva Natural sofreu, na porção circundante à Vila de 

Encantadas, processo de ocupação humana. A expansão da vila ocorreu de maneira 

acelerada a partir das décadas de 1980 e 90, quando da inserção da atividade turística em 
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maior grau na ilha. Este período coincidiu com a cessão da Ilha do Mel para o governo do 

Estado do Paraná. 

Os ocupantes foram em grande parte dos casos, os próprios habitantes locais. Estes 

aclamavam a si, o direito em ocupar a terra, premissa válida e respeitada inclusive pelo 

poder do Estado, desde os poderes da ilha à União Federal, que legalizava a ocupação de 

terrenos nomeando os nativos proprietários dos lotes. Tal premissa acarretou na expansão 

do perímetro da vila e numa comercialização desenfreada de terrenos na mesma. Muitas 

das quais sem o registro de transferência de posse feito de maneira legal. 

A área designada para a preservação ambiental vem sendo ocupada. Todos esses 

casos caracterizam conflitos de uso. A destinação da área é para a conservação da 

vegetação, contudo a ocupação é antrópica. Os terrenos ocupados foram desmatados de 

sua vegetação original, na maioria dos casos através de queimadas, hábito utilizado pelos 

nativos de apropriação para o uso do solo. Não são raros os casos de nativos que 

desfizeram de antigas propriedades na área legitimada da vila e foram ocupar a área de 

Reserva. Há ainda a ocupação da mesma para fins comerciais. 

Em proposta final para o Plano de Organização Territorial e de Uso para a Ilha do 

Mel, base cartográfica elaborada pela Comissão Institucional para a elaboração do plano de 

Uso para a Ilha do Mel (Portaria nº024/99/IAP/GP de 08 de Fevereiro de 1999), é possível 

verificar essa área de uso conflitante. 

A linha de delimitação da Reserva Natural não teve a êxito em impedir o aumento do 

perímetro da vila de Encantadas. 

Conclusão 

A realidade sobre o impacto ambiental efetuado pela ação antrópica na Vila de 

Encantadas, representa o que se ocorre de maneira semelhante ao longo da região costeira 

de parte do país. Caracteriza entre outras, a maneira como a miscigenação de uma cultura 

marcada por traços urbanos se contrasta com a cultura dos habitantes das praias, 

interferindo não somente nos fatores ambientais, mas também sócio-econômicos. Revela a 

vulnerabilidade social em se adotar os padrões de consumo existentes em suas formas de 

vida, falta de preparo por parte do governo, em comandar a ação devastadora do homem 

através de políticas eficientes, além da falta de conscientização social sobre a problemática 

ambiental, sobretudo em ambientes considerados de solos frágeis, devidos a fatores 

fisiográficos. 

A produção do espaço, a configuração da ocupação condicionada pela evolução do 

uso e suas conseqüências no processo de parcelamento do solo englobam uma série de 

questões atreladas a uma série de influências. O papel da comunidade, a responsabilidade 
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da fiscalização e a própria ação do homem enquanto agente modificador da paisagem - seja 

pela sua inserção como elemento atrelado ao turismo ou à habitação - são as principais 

condições para a determinação do panorama atual da área em questão. 

Com o desfecho da pesquisa pôde-se analisar a separação da realidade ligada às 

medidas políticas que vêm sendo tomadas no sentido de estabilizar uma configuração 

espacial. Entende-se que as Leis de proteção ambientais prevaleçam sobre a mudança de 

atividades indicada pela inserção de nova atividade econômica para determinada área e que 

o processo de urbanização traga poucos, porém bons exemplos de ordenamento a esses 

espaços e essas comunidades. Planejamento turístico, obras de cunho social, educação 

ambiental, controle de fluxo de material de construção, coleta de lixo, perícias entre outras 

são medidas a serem adotadas e que necessitam de uma organizada elaboração. 

A questão da problemática atrelada à ocupação do solo, principalmente pela condição de 

proteção da Reserva Natural, parece ter sido solucionada com a promoção a Parque 

Estadual a área, agora vinculada aos aparatos jurídicos de Unidades de Conservação. 

A atuação da fiscalização ambiental colocou-se em dificuldades de decisão, uma vez 

que desapropriando os habitantes locais, estes não teriam mais onde morar, pois seu antigo 

terreno já havia sido comercializado com pessoas de fora. Estes por sua vez não 

enfrentavam maiores problemas em registrar suas posses nem tampouco construir sobre 

elas, transferindo a função deste (terreno) de uso residencial para uso comercial. 

Diversas mudanças têm ocorrido na Vila de Encantadas, muitas destas de caráter 

prejudicial para o que deve ter-se como prioritário na região: a preservação ambiental e 

cultural dos habitantes tradicionais. Aos poderes do Estado parece estarem as medidas a 

fim de se solucionar os focos desses problemas. 

Está em fase final de desenvolvimento um novo plano de manejo para a Ilha do Mel, 

sendo realizada por uma empresa (VERTRAG) contratada junto ao Estado. 

Pode ser que melhores medidas de planificação estejam presentes neste novo plano, 

e que a ocupação da vila de Encantadas encaminhe-se para uma equilibrada evolução sem 

deixar que os aspectos massificados de uma cultura urbanizada dominem as formas de vida 

e a natureza local. 
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