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RESUMO 

  

O turismo é um importante setor da economia no Brasil, mais recentemente aquele voltado 

para os ambientes naturais têm conquistado a preferência dos estrangeiros e dos brasileiros. 

Esse potencial setor da economia no Brasil tornou-se gradativamente presente na Vila do 

Aventureiro após a implosão do Presídio Cândido Mendes em meados da década de 90, 

devido à beleza cênica da praia e águas claras. A vila do Aventureiro localiza-se na Ilha 

Grande no município de Angra dos Reis na região da Costa Verde, no Estado do Rio de 

Janeiro e está inserido em uma unidade de conservação de uso sustentável, mais 

especificamente uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Além dos benefícios 

proporcionados pela intensificação do turismo na Vila do Aventureiro, problemas com a 

gestão dos resíduos sólidos foram agravados devido a uma estrutura não adequada de aporte. 

Por conseguinte, o presente trabalho procura analisar os impactos do turismo de base 

comunitária na geração de resíduos sólidos em uma unidade de conservação onde existe essa 

atividade econômica. Para tanto, apresentou-se os conflitos socioambientais em unidades de 

conservação buscando, posteriormente, relacionar reserva de desenvolvimento sustentável 

com turismo de base comunitária para enfim ter uma percepção da influência desse, na 

geração de resíduos em ambientes praiais. O objetivo do presente estudo é analisar a gestão 

dos resíduos sólidos na RDS do Aventureiro durante o período de alta e baixa temporada, 

como subsídio de proposta de um modelo sustentável. A metodologia utilizada para tal, foi 

documentação direta por meio da pesquisa de campo, associada a entrevista semiestruturada 

a partir de formulário. Concluiu-se que a gestão dos resíduos é majoritariamente realizada 

pelos próprios caiçaras e fica sobre responsabilidade da Prefeitura de Angra realizar o 

transbordo e transporte desses. Três dos quatro entrevistados alegaram realizar práticas de 

reuso de materiais e compostagem, embora não tenham sido instruídos especificamente para 

essas atividades. Assim sendo, faz-se necessário adequar as práticas da gestão dos resíduos 

visando reduzir danos ao meio ambiente e à saúde humana. Somando-se a isso, o 

aperfeiçoamento da parte dos órgãos públicos sobre instrução, tanto aos moradores quanto 

aos turistas, a respeito da separação de resíduos e estudos dedicados em averiguar a 

viabilidade de inserção da prática comunitária de compostagem.   

 

Palavras-chave: Gestão de Resíduos Sólidos. Praia do Aventureiro. Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável. Turismo de Base Comunitária.   



 
 

 

ABSTRACT 

 

Tourism is an important sector of the economy in Brazil, more recently that focused on 

natural environments have gained the preference of foreigners and Brazilians. This potential 

sector of the economy in Brazil gradually became present in Vila do Aventureiro after the 

implosion of the Cândido Mendes Prison in the mid-1990s, due to the scenic beauty of the 

beach and clear water. The village of Aventureiro is located in the municipality of Angra dos 

Reis in the Costa Verde region of the state of Rio de Janeiro and is part of a sustainable use 

conservation unit, more specifically a Sustainable Development Reserve. In addition to the 

benefits provided by the intensification of tourism in Vila do Aventureiro, problems with 

solid waste management were aggravated due to an inadequate input structure. Therefore, 

this paper seeks to analyze the impacts of community-based tourism on solid waste 

generation in a conservation unit where this economic activity exists. To this end, we present 

the social and environmental conflicts in protected areas, seeking, subsequently, to relate 

sustainable development reserve with community-based tourism to finally have a perception 

of its influence on waste generation in beach environments. The aim of this study is to analyze 

the solid waste management in the Adventurer RDS during the high and low season, as a 

subsidy for the proposal of a sustainable model. The methodology used for this was direct 

documentation through field research, associated with semi-structured interviews using a 

form. It was concluded that the waste management is mostly carried out by the caiçaras 

themselves and it is the responsibility of Angra Prefecture to tranship and transport them. 

Three of the four respondents claimed to perform material reuse and composting practices, 

although they were not specifically instructed for these activities. Therefore, it is necessary 

to adapt waste management practices to reduce damage to the environment and human health. 

In addition to this, the improvement on the part of public agencies on instruction, both 

residents and tourists, regarding the separation of waste and studies dedicated to ascertain the 

feasibility of inserting the community practice of composting. 

 

Keywords: Solid Waste Management. Aventureiro Beach. Sustainable Development 

Reserve. Community-based Tourism.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo, potencial setor da economia no Brasil, tornou-se gradativamente presente 

na Vila do Aventureiro após a implosão do Presídio Cândido Mendes na Ilha Grande em 

meados da década de 90, pois a Vila do Aventureiro ficou mais segura e acessível para 

receber turistas (LOPES e SANTOS, 2014). Após a implosão do presídio na Ilha Grande 

houve um aumento turístico considerável sem ordem e planejamento que se deu nas áreas de 

praia (NEVES, 2008), de modo que sobrecarregava o suporte dos locais quanto a quantidade 

de pessoas e infraestrutura, além de contrariar um dos principais objetivos das Unidades de 

Conservação: proteção do meio ambiente. 

Com a intensificação turística houve, também, intensificação de alguns fatores como 

a dos Resíduos Sólidos (RS) (CARNEIRO, 2005), pois por não haver uma regularidade 

semanal do sistema de coleta dos resíduos (PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS 

REIS/RJ, 2016), acarretou pilhas de RS amontoados em lotes vagos e próximos ao cais onde 

atracam os barcos turísticos e o barco coletor dos resíduos sólidos. 

Mediante o exposto, a escolha do tema deu-se pelo histórico de grandes concentrações 

de turistas em épocas de Réveillon e Carnaval  que, consequentemente, tornava-se um 

transtorno em aspectos desde superlotação até o gerenciamento dos resíduos sólidos e lixo 

marinho, além disto a recente conquista que os caiçaras da Vila do Aventureiro tiveram de 

recategorização da REBIO Estadual da Praia do Sul e o PE Marinho do Aventureiro para a 

RDS do Aventureiro, e das atividades de agricultura, pesca e, a mais recente, de manejo do 

turismo de base comunitária (INEA, 2012). Ademais, pelo fato da RDS do Aventureiro ser a 

única no Estado do Rio de Janeiro e ter sido recategorizada de duas UCs de proteção integral 

para uma UC de uso sustentável, cujas permissões vão desde a exploração dos ecossistemas 

naturais dentro do regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por 

espécies cultiváveis para subsistência das populações tradicionais até, o incentivo ao turismo 

(BRASIL, 2000). 

Justifica-se, portanto, como relevância da pesquisa os impactos do turismo de base 

comunitária na geração de resíduos sólidos em uma unidade de conservação onde existe essa 

atividade econômica. No caso da RDS do Aventureiro, como é uma UC recentemente 

recategorizada, necessita-se de uma adequação das práticas no âmbito da gestão dos resíduos 

sólidos para evitar danos ao meio ambiente e à saúde humana. O estudo foi realizado durante 

um período de baixa temporada de visitação turística na Vila do Aventureiro no ano de 2019. 
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Quanto à baixa temporada, entende-se por período do ano (abril a novembro) em que a 

quantidade de visitantes em Aventureiro e sua permanência é baixa. Já a alta temporada é o 

período do ano (dezembro a março) em que a quantidade de visitantes e sua permanência em 

Aventureiro é alta. 

No presente trabalho foi analisado a gestão dos resíduos sólidos em reserva de 

desenvolvimento sustentável com turismo de base comunitária a partir da Vila do 

Aventureiro - Ilha Grande - Angra dos Reis. Perante os modelos mais comuns de turismo 

como, o turismo de massa, o turismo de base comunitária é o oposto ao primeiro com 

propostas de promoção da conservação ambiental e o bem-estar da comunidade local. 

 

1.2 ÁREA DE ESTUDO 

 

A Vila do Aventureiro localiza-se na Ilha Grande, parte insular, do município de 

Angra dos Reis na região da Costa Verde correspondendo a maior ilha do Estado do Rio de 

Janeiro com uma área de 193 km², onde aportam e transitam diariamente turistas, gestores 

públicos, pesquisadores, além de ser o lar de um povoado caiçara de aproximadamente 100 

moradores, residentes há mais de 150 anos no local. O Aventureiro tem uma extensão de 

aproximadamente 800 metros de linha de praia com areia fina e branca e águas cristalinas 

(COSTA, 2008). Está aproximadamente a 20 km de distância do continente de Angra. 

O Aventureiro estava inserido em duas unidades de conservação (UC) pertencentes à 

categoria de proteção integral: a Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul (REBIO 

Estadual da Praia do Sul), criada pelo Decreto Estadual 4.972 em 2 de dezembro de 1981 e 

o Parque Estadual Marinho do Aventureiro (PE Marinho do Aventureiro), criado em 27 de 

novembro de 1990 a partir do Decreto Estadual 15.983 (BRASIL, 2014). Dessas, a primeira 

sendo uma reserva biológica, o tipo mais restritivo de uso dentre todas as categorias de UC 

e a segunda proíbe qualquer atividade potencialmente poluidora (BRASIL, 2000). 

Diante a necessidade de conciliar uma Unidade de Conservação restritiva, inclusive 

para a comunidade residente anterior à declaração da UC, em Ilha Grande e a chegada do 

turismo em Aventureiro, em 28 de maio de 2014 se recategorizou as duas Unidades de 

Conservação para Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro (RDS do 

Aventureiro) pela Lei no 6.793 (Figura 1). O PE Marinho do Aventureiro correspondeu 

exatamente a mesma proporção marinha da RDS do Aventureiro e a REBIO Estadual da 

Praia do Sul, área terrestre, teve redução de 2,7% de sua área para integrar exatamente a Vila 
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do Aventureiro na RDS (BRASIL, 2014) tendo aproximadamente 1900 mil hectares (INEA, 

2018). Diante disso, a comunidade conquistou uma alternativa de incremento da renda 

familiar por intermédio do turismo de base comunitária (SIMON e FRESCHI, 2010). 

 

Figura 1 - Mapa de localização das Unidades de Conservação da Ilha Grande 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do presente estudo é analisar a gestão do resíduo sólido na Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável - Vila do Aventureiro com prática turística de base 

comunitária, durante o período de alta temporada e baixa temporada, como subsídio de 

proposta de um modelo sustentável. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) analisar a diferença na quantidade de resíduo sólido gerado no período de alta 

temporada e de baixa temporada na Vila do Aventureiro, por meio de levantamento 

bibliográfico e entrevista semiestruturada; 

 

b) descrever a regularidade da coleta de lixo e se essa tem influência sobre a 

quantidade de resíduo sólido acumulado na Vila do Aventureiro, a partir de observação não-

participante de caráter sistemático e entrevista semiestruturada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

A história de áreas destinadas à conservação evoluiu a partir de atos e práticas das 

primeiras sociedades humanas. Mas só em 1872 que foi criado, efetivamente, o primeiro 

Parque Nacional do mundo, o de Yellowstone, como sendo uma área reservada e proibida de 

possuir qualquer tipo de ocupação com fins residenciais ou comerciais. A partir daí iniciou-

se o fomento a uma postura preservacionista na criação de Parques Nacionais partindo-se do 

princípio de que a presença humana é sempre destrutiva para a natureza, no que resultará 

futuramente em conflitos com as populações que já habitavam a região antes de se tornar 

Parque Nacional (VALLEJO, 2002).  

Com diversos países criando Parques nas mais diversas áreas e com diferentes 

objetivos, foi preciso estabelecer conceitos e diretrizes ao nível mundial. A partir de 

encontros em escala mundial, diversas mudanças foram sendo feitas nas perspectivas de 

criação e gestão das unidades de conservação pelo mundo. Além do Parque Nacional, 

começou a surgir novas categorias de manejo como as Reservas Naturais, Reservas 

Silvestres, etc. (VALLEJO, 2002). 

Para além do interesse em proteger as áreas e suas características naturais vieram 

também as pesquisas científicas, por volta da década de 30 e 60, concomitantemente com as 

atividades industriais que exploravam os recursos da natureza. Esse fato motivou o caminhar 

para uma perspectiva para as unidades de conservação propriamente dito, o uso racional de 

recursos naturais e o manejo de espécies (VALLEJO, 2002). 

 No Brasil, foi na década de 30 que se iniciou a criação de unidades de conservação 

a partir do Código Florestal de 1934 que estabeleceu o marco legal dos Parques Nacionais. 

O Parque do Itatiaia foi o primeiro parque criado, em 1937, seguido da Floresta Nacional 

Araripe-Apodi em 1946 e mais nove Reservas Florestais na Amazônia. No ano 1974, período 

de criação da Transamazônica, deu-se início ao atual desenvolvimento estrutural do sistema 

de unidades de conservação no Brasil (RYLANDS e BRANDON, 2005). 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), união de Unidades de 

Conservação das esferas federais, estaduais e municipais segundo o Ministério do Meio 

Ambiente - MMA (2019), foi configurado de maneira a potencializar o papel das UCs 

assegurando que as diferentes populações, habitats e ecossistemas estejam devidamente 
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representadas no território nacional. Ademais, a visão estratégica possibilita geração de 

renda, emprego, desenvolvimento e uma melhora na qualidade de vida das populações locais. 

Apesar disso, o SNUC só assegura às populações tradicionais dentro de algumas das unidades 

de conservação de uso sustentável, por exemplo, a Reserva Extrativista e a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (VALLEJO, 2002). 

Segundo a Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, as UCs participantes do SNUC 

(BRASIL, 2000) configuram-se em dois grupos: unidades de proteção integral e unidade de 

uso sustentável, a primeira objetiva preservar a natureza admitindo somente o uso indireto 

dos recursos naturais enquanto a segunda compatibiliza a conservação da natureza com o uso 

sustentável de uma parte dos recursos naturais. Há 12 categorias de unidade de conservação 

previstas na Lei em questão (BRASIL, 2000), sendo cinco pertencentes ao grupo de proteção 

integral, são elas: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque nacional, Monumento 

natural, e Refúgio da Vida Silvestre. As outras sete estão no grupo de uso sustentável, sendo 

elas: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, 

Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural. 

Pádua (2002) apud Vallejo (2002) relata várias críticas à maneira que se tem criado 

UCs no Brasil em todos os seus níveis de governo. Uma delas é o crescimento de unidades 

de conservação sem base técnica e, por vezes, sem a real necessidade. Uma outra crítica 

engloba a implantação de UC em categorias descabidas. Unidades de conservação das mais 

restritivas (reserva biológica) são criadas em áreas que melhor seria criar uma unidade de uso 

sustentável, ocasionando conflitos com as comunidades locais. 

O conflito com as populações tradicionais em ambientes naturais protegidos 

integralmente ganhou destaque perante as criações de Unidades de Conservação sem 

planejamento, tornando-se tema central em âmbito internacional e nacional, no que diz 

respeito a áreas protegidas (BENATTI, 2008). 

Na visão dos preservacionistas americanos, o ser humano era prejudicial à natureza 

em suas ações por isso todos os grupos sociais deveriam ser mantidos separados dela. Essa 

posição dos preservacionistas americanos alastrou-se pelo mundo, cujos outros países como 

na América do Sul e África adotaram esse entendimento distorcido entre povos e Parques, 

cuja presença humana sempre será destrutiva para a natureza resultando em diferentes modos 

de vida das populações tradicionais desconsideradas (VALLEJO, 2002).    
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A ocupação humana em unidade de conservação causou aspectos problemáticos na 

administração de áreas protegidas segundo Teixeira (2005), de modo que se institucionalizou 

o desenvolvimento sustentável para solucionar esse “problema” (grifo da autora). Diante da 

presença de grupos sociais na área que se pretendia proteger, a ideia de delimitação de áreas 

protegidas desconsiderando a presença da população tradicional foi progressivamente 

alterada (TEIXEIRA, 2005). Solucionar esse “problema” não é simples, porque quando se 

cria uma unidade de conservação em áreas ocupadas por populações tradicionais, dois 

direitos não são considerados: o direito da cultura e o direito do meio ambiente garantidos na 

Constituição de 1988 nos artigos 215 e 225, respectivamente (BENATTI, 2008). 

Isto exposto, para que esse conflito se encaminhe para uma resolução, não se pode 

recorrer à renúncia do direito da população de estar no local para favorecer exclusivamente 

a conservação da natureza, como é caso da remoção das populações tradicionais das unidades 

de conservação. Justificando isso, parte-se da presunção constitucional de que todos os 

direitos têm igual valor não existindo dessemelhança hierárquica entre eles, considerando 

 

 
que a área protegida é um importante instrumento para a política de conservação 

do meio ambiente brasileiro, mas a sua criação não pode restringir-se às 

informações do meio físico, portanto ficando a sua criação à mercê somente dos 

pareceres técnicos contidos nas ciências naturais, desconsiderando os processos 

sociais, econômicos, agrários e culturais existentes na área a ser protegida 

(BENATTI, 2008, p.5). 
 

 

A admissão da ocupação de grupos sociais em áreas de proteção ocorreu por 

regulamentação e controle do uso dos recursos naturais, resultando nas unidades de 

conservação de uso sustentável. Apesar disso, essa solução ainda não foi eficiente porque 

não indicava uma forma de como executar a conservação da biodiversidade com ocupação 

de comunidades tradicionais em seu interior com práticas de coleta e plantação. A proposta 

do desenvolvimento sustentável vem sendo a resposta por parte dos agentes envolvidos com 

a gestão de áreas protegidas (TEIXEIRA, 2005). 

Por consequência, desmentiu-se a visão romântica das unidades de conservação como 

paraísos protegidos e passou-se a olhar as comunidades locais como parte integrante da 

natureza. Diante disso, postulou-se respeito às comunidades locais detentoras de um 

conhecimento de séculos sobre os ecossistemas que os cercam, descartando assentá-las para 

outras áreas e procurar mantê-las na unidade de conservação criada (VALLEJO, 2002). 
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A partir daí, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) tem objetivos 

similares aos da Reserva Extrativista (RESEX): preservar a natureza e, simultaneamente, 

proporcionar condições para exploração dos recursos naturais e do modo e qualidade de vida 

das populações tradicionais, bem como seus saberes e costumes. Apesar disso, uma RDS 

abriga populações tradicionais cuja atividades sejam baseadas em sistemas sustentáveis de 

exploração dos recursos naturais passados de geração em geração. Já a RESEX abriga 

populações extrativistas cuja subsistência é baseada no extrativismo, na agricultura e na 

criação de animais de pequeno porte (BRASIL, 2000). 

 

2.2 TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA EM AMBIENTES NATURAIS  

 

O interesse na natureza preservada reflete no crescimento do turismo praticado em 

ambientes naturais como justificativa de uma melhor qualidade de vida aliviadora do estresse 

e que promove uma ética ambiental (D’AMORE, 1993 apud CARVALHO, 2012). Nesse 

sentido, o turismo é dividido em segmentos segundo diferentes contatos do visitante com a 

natureza e com a comunidade local, destacando-se o turismo ecológico ou ecoturismo, o 

turismo sustentável e mais recentemente, o turismo de base comunitária. Embora todos esses 

segmentos de turismo tenham um mesmo denominador comum, a natureza e a comunidade 

local, possuem objetivos e formas de administração diferentes.  

Inúmeras definições para turismo e seus segmentos surgiram ao longo do tempo e foi-

se percebendo a necessidade de relacionar o turismo com o meio ambiente. Isso posto, o 

Ministério do Turismo discute no Programa de Regionalização do Turismo sobre o conceito 

de turismo e seus demais segmentos, onde: 

 

 

Turismo é um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, 

como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de realização 

pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, ecológica e 

científica, que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os meios de transporte 

e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si para fruição tanto material 

como subjetiva dos conteúdos de sonhos, desejos, de imaginação projetiva, de 

enriquecimento existencial histórico-humanístico, profissional, e de expansão de 

negócios. Esse consumo é feito por meio de roteiros interativos espontâneos ou 

dirigidos, compreendendo a compra de bens e serviços da oferta original e 

diferencial das atrações e dos equipamentos a ela agregados em mercados globais 

com produtos de qualidade e competitivos (MINISTÉRIO DO TURISMO 2007, 

p. 25). 

 

  

Destaca-se que o turismo ecológico é praticado em sítios naturais preservados, 
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objetivando o estudo e admiração da fauna e flora local (LOPES e SANTOS, 2014 apud 

GONÇALVES e CAMPOS, 1998). O turismo sustentável, é a atividade que satisfaz as 

expectativas dos turistas e as necessidades socioeconômicas das regiões receptoras, 

preservando a integridade cultural, dos ambientes naturais e da diversidade biológica 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007 apud ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 

1999). Os produtos resultantes da atividade turística devem estar em harmonia com o meio 

ambiente e as comunidades locais garantindo-se que essas sejam as protagonistas do processo 

de desenvolvimento. De acordo com Macedo (2001) apud Carvalho (2012), as atividades 

relacionadas aos diversos segmentos do turismo, incorporadas nas UCs são capazes de 

promover a preservação dos recursos naturais e a educação ambiental. 

Nesse sentido, o turismo de base comunitária (TBC) ou turismo comunitário 

compreende: os modos e formas de vida da comunidade local integrando seu contato com a 

natureza, a gestão pela própria comunidade local das atividades turísticas, o potencial de 

propagação da conscientização da conservação ambiental e a valorização da identidade 

cultural tradicional (BARTHOLO et al., 2009; CARVALHO, 2012; FABRINO et al., 2016; 

SAMPAIO, 2008). Além disso, o TBC mostra-se uma importante opção de inserção e 

geração de renda para as comunidades locais, não havendo necessidade de grandes 

investimentos em infraestrutura para receber os turistas (KOURY et al. 2012).  

Diante disso, o aspecto mais importante é o de que o turismo comunitário ressalta 

exatamente esse modo próprio das comunidades tradicionais de fazer o turismo, criar e 

promover soluções para as demandas a partir de sua cultura (SAHLINS, 1997). Além disso, 

o controle produtivo das atividades turísticas, desde o planejamento até o desenvolvimento e 

gestão, são de total autonomia da comunidade local. Com isso, eles melhoram suas 

economias, as oportunidades de desenvolvimento local, preocupam-se com ao envolvimento 

participativo e garantem a melhoria das condições de vida local (BARTHOLO et al., 2009). 

 

2.3 TURISMO COMUNITÁRIO NA VILA DO AVENTUREIRO 

 

Segundo Ferreira (2014a), apesar da REBIO Estadual da Praia do Sul e o PE Marinho 

do Aventureiro, a Praia do Aventureiro era alvo da visitação turística, porém uma espécie de 

turismo diferente das demais áreas de Ilha Grande. Primeiramente, segundo o SNUC (2000) 

não é permitido especulação imobiliária em uma RDS, mas isso ocorre nas outras vilas de 

Ilha Grande. Tal fato é percebido nos investimentos em pousadas, bares e restaurantes em 
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Abraão, por exemplo. Somando-se a isso, a característica do turismo recebido em 

Aventureiro é predominado por aqueles que procuram uma interação mais estreita entre ser 

humano e natureza, comumente chamados de “mochileiros” (grifo da autora) (FERREIRA, 

2014a). 

A Vila do Aventureiro em Ilha Grande é o único exemplo de turismo de base 

comunitária no Estado do Rio de Janeiro, pois a comunidade caiçara que reside nesse local 

complementa a renda por hospedagem em campings, sendo ela exclusiva organizadora do 

turismo recebido. E é exatamente pelo fato de ser a própria comunidade caiçara a beneficiária 

e produtora que o turismo em Aventureiro é considerado do segmento de base comunitária 

(COSTA, 2004, 2008; FERREIRA, 2014a). 

A ideia de identidade caiçara foi fundamental no Aventureiro para seus habitantes, 

pois foi a partir da reafirmação/criação da identidade caiçara que propiciou a permanência da 

população local quando ainda era uma UC de proteção integral e concretizou a 

recategorização da UC e construção de um produto turístico diferente (FERREIRA 2013, 

2014a, 2014b). Segundo Diegues (1988), a denominação caiçara acomete aquelas 

comunidades ditas tradicionais que vivem no litoral dos Estados de São Paulo, Paraná e Rio 

de Janeiro cuja formação se deu a partir da miscigenação entre índios, brancos e negros. 

Os objetivos de uma RDS julgam o turismo de base comunitária como atividade 

compatível para viabilizar a sustentabilidade econômica, bem como as práticas agrícolas, 

extrativistas e pesca. Dessa forma o TBC está estreitamente ligado à RDS, pois ela propõe o 

direito de um território para comunidades tradicionais e assegura suas atividades culturais e 

agrícolas (FERREIRA, 2014a). 

 

2.4 INFLUÊNCIA DO TURISMO NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS EM AMBIENTES 

PRAIAIS 

 

Para o presente estudo adota-se a definição de resíduos sólidos da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS) sendo: “material [...] descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, [...], nos estados sólido ou 

semissólido” (Lei Nº 12.305, 2010, cap. II, art. 3, XVI). 

Diante disso, fez se necessário classificar os RS de acordo com sua origem e seus 

constituintes, e características, além de outros aspectos comparativos desses resíduos com 

outros cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é sabido. A Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas (ABNT) classifica os resíduos sólidos em dois grupos: resíduos classe I - perigosos 

e resíduos classe II – não perigosos, sendo este último subdividido em resíduos classe II A – 

não inertes e resíduos classe II B – inertes. Para os fins deste trabalho adotou-se apenas o 

estudo dos resíduos não perigosos ou classe II - A e B (ABNT, 2004). 

O lixo antrópico presente no ambiente costeiro também é chamado de lixo marinho, 

lixo esse presente no mar proveniente das atividades do ser humano que ocorre do 

lançamento proposital, da manipulação ou descarte descuidado muitas das vezes em locais 

afastados da costa (FERNANDES e SANSOLO, 2013; OLIVEIRA, 2011). Quando o 

descarte está relacionado a ambientes praiais e com atividade turística, a responsabilidade 

passa a ser não só do poder público e privado, mas da população local e dos turistas sobre a 

correta gestão deles (LOPES e RANGEL, 2017). 

De acordo com Oliveira et al. (2011), o lixo marinho acomete o litoral influenciado 

pelas condições meteorológicas, oceanográficas, as características geográficas, além das 

atividades sociais e econômicas no local e esses fatores ditarão a quantidade, os tipos e as 

taxas de entrada nas praias. 

A quantidade de resíduos não bióticos encontrados na praia não está diretamente 

ligado à existência de vila ou povoado próximo, eles podem ser transportados por rios que 

passam próximos a campings, por exemplo, que estão longe da faixa de areia e desembocam 

na praia. Somando a isso, o movimento hidrodinâmico das marés e a localização 

geomorfológica favorecem o transporte de resíduos oriundos de embarcações para as praias 

(FERREIRA e RAMIRES, 2017). 

O RS é o principal causador da perda estética em ambientes costeiros ocasionando 

prejuízos para o turismo, além do risco para a saúde daqueles que frequentam a praia e para 

a biota marinha (LOPES e RANGEL, 2017). Considerando que a gestão dos resíduos está 

diretamente ligada ao fluxo turístico em ambientes explorados pela beleza preservada, como 

é o caso do turismo em UCs, é fundamental, proposições de ações por parte do poder público 

e da sociedade civil para amenizar os impactos e refinar a gestão dos impactos nas áreas 

litorâneas (SILVA, 2013). Segundo Dias Filho et al. (2011), os resíduos sólidos são 

resultados do crescimento populacional e do consumo. O consumo é dependente da época, 

das atividades econômicas e culturais. Portanto, a concentração de população humana está 

diretamente relacionada à disposição do lixo por ela produzido. 

O acúmulo de resíduos é comum em qualquer destino turístico em que não exista um 

planejamento e estrutura para o aporte de muitos turistas. O ecoturismo e o TBC são um dos 
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segmentos do turismo que mais vem crescendo no mundo (NEVES, 2008), apesar de seus 

propósitos ambientais de preservação ambiental e promoção do desenvolvimento sustentável, 

mesmo esse turismo deve ter limites de crescimento, pois os recursos naturais são finitos. 

Eles podem ser solucionadores de problemas de conservação de áreas frágeis, mas não se 

deve esquecer que também são partes de um quadro econômico (NEVES, 2008; SILVA, 

2013). 

 

2.5 MANEJO DOS RESÍDUOS NAS PRAIAS DO CONTINENTE E INSULARES DE 

ANGRA DOS REIS 

 

No município de Angra dos Reis, a composição gravimétrica realizada em 2013 pela 

Secretaria do Meio Ambiente comportou-se muito semelhante ao levantamento realizado no 

Brasil em 2011, cujo resultado no município houve predominância dos materiais orgânicos 

com 62%, seguido de 15% de outros materiais, 8% papel, papelão e plástico maleável, 3% 

vidro e plástico rígido, 1% PET (Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, 2017). Segundo 

Lopes e Rangel (2017), sob a perspectiva dos turistas, entrevistados nos dias 03 de janeiro e 

13 de março em 2016 sobre a quantidade e características dos resíduos descartados na Praia 

Grande em Angra dos Reis, foram apontados, principalmente, copos, embalagens e sacolas 

plásticas e latas. 

 

 
Os serviços de coleta de resíduos sólidos e de limpeza pública em Ilha Grande estão 

integrados à gestão dos resíduos sólidos de Angra dos Reis. Conforme a Lei 

Municipal no. 1800, de 24/05/2007, a responsabilidade pelo gerenciamento do 

sistema de coleta e transporte de resíduos domiciliares é da Secretaria Municipal 

de Habitação e Serviços Públicos (Atual Secretaria Municipal de Obras, Habitação 

e Serviços Públicos). Esta Secretaria está estruturada para atender a esta demanda 

através da Subsecretaria de Serviços Públicos e Gerência de Limpeza Pública e 

para o caso de Ilha Grande, possui uma subprefeitura da Região da Ilha Grande e 

administrações para Região do Provetá, Região de Araçatuba e Região do Abraão 

(INEA, pg. 191, 2012). 

 

 

A limpeza das praias do continente e insulares em Angra dos Reis limita-se a remoção 

de galhos, folhas, algas, animais mortos e quaisquer materiais depositados nas lixeiras e 

contêineres dispostos ao longo da orla. A frequência dessa limpeza acordada com a Prefeitura 

é de segunda a sábado compreendendo desde o início da manhã até o período da tarde. O 

acondicionamento dos RS coletados nas praias é feito com sacolas plásticas e direcionados 
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para pontos estratégicos de fácil acesso para sua coleta e transporte até o aterro sanitário do 

Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) Costa Verde Ltda. (Prefeitura Municipal de Angra 

dos Reis, 2017). 

Na região insular, a coleta de RS é majoritariamente feita manualmente por motivos 

de difícil circulação de caminhões coletores. Nos dias de coleta os funcionários terceirizados 

direcionam os resíduos para pontos de acúmulo, como o cais, cujos locais facilitam o 

transbordo dos resíduos para as embarcações coletoras. As barcas coletoras levam os RS até 

o local de transferência, região continental de Angra, para o caminhão compactador que 

transportará via terrestre até o aterro sanitário da CTR Costa Verde Ltda. (Prefeitura 

Municipal de Angra dos Reis, 2017). 

A varrição, capinagem, roçagem, coleta, transporte e destinação final dos RS são o 

foco de gestão e manejo na Ilha Grande (Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, 2017). 

Haja vista o aumento significativo dos resíduos domiciliares na Ilha nos períodos de alta 

temporada (novembro a março) devido à intensificação turística, a Secretaria de Meio 

Ambiente de Angra dos Reis observou, no período de 10/12/2015 a 03/01/2016, a elevação 

de 55% dos resíduos sólidos coletados na Ilha Grande destinados ao aterro sanitário 

(Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, 2017). 

O manejo dos resíduos ao longo das trilhas de Ilha Grande baseia-se na coleta desses 

e na retirada da vegetação daninha de maneira que não haja desmatamento da vegetação 

nativa ou propicie erosão do solo. O manejo é no mínimo mensal dependendo da época de 

alta temporada, finais de semana e feriados prolongados. São armazenados em sacolas 

plásticas e postos junto aos demais resíduos até que sejam levados pela barca para o 

continente. Embora haja um plano de gestão dos resíduos sólidos pela Prefeitura de Angra 

dos Reis, alguns problemas ainda persistem na Ilha Grande, como é o caso do 

acondicionamento e depósito temporário inadequado dos RS e não realização da coleta 

seletiva na Ilha Grande (INEA, 2012). 
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3 METODOLOGIA 

  

A metodologia utilizada no presente estudo foi documentação direta por meio da 

pesquisa de campo, associada a entrevista semiestruturada a partir de formulário com uma 

abordagem qualitativa e técnicas de observação não-participante de caráter sistemático, cujo 

planejamento prévio é estabelecido e o observador não participa da realidade observada 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). As técnicas de observação foram uma combinação de 

observar, escutar e fazer perguntas (WHYTE, 1977). Aplicou-se o método de observação 

não-participante objetivando o mínimo possível de interferência sobre o meio analisado, já a 

entrevista semiestruturada por atender à expectativa de alcançar as respostas desejadas sem 

dispersar do assunto em questão ou que se perca a fluidez da entrevista. 

A pesquisa de campo foi realizada em um feriado prolongado nos dias 16 e 17 do mês 

de novembro do ano 2019. O mês de novembro é considerado período de baixa temporada, 

segundo a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (2017). Foi escolhido a baixa temporada 

turística para realização da pesquisa de campo visando a disponibilidade dos moradores para 

responder às perguntas do formulário associado a entrevista. Ao total foram entrevistados 

quatro donos de estabelecimentos de alimentação devido ao limite de dias da pesquisa de 

campo, que precisou ser encurtado de três dias para dois dias, devido às chuvas que 

dificultaram a travessia até o Aventureiro. 

Para a observação, foram escolhidos pontos de descarte frequente dos resíduos, como 

o cais, (cujo é o local onde os resíduos são depositados e armazenados até que seja feito o 

transbordo por funcionários da Prefeitura de Angra dos Reis) e as lixeiras dos 

estabelecimentos, casas e sede do Instituto Estadual do Ambiente - INEA usadas para 

descarte e armazenamento temporário de sacos de lixo. Observou-se também, outros locais 

passíveis de descarte inapropriado, como a faixa de areia. Para documentar as observações 

foi utilizado registro fotográfico. 

Aplicou-se, durante o trabalho de campo, formulário semiestruturado com quatro 

caiçaras objetivando entender como era a gestão e os tipos de resíduos sólidos que eles 

costumam gerar em seus estabelecimentos. O método utilizado para registrar os comentários 

dos entrevistados foi anotação por escrito. O roteiro foi estruturado com perguntas focadas 

em adquirir conteúdos sobre a gestão do resíduo atualmente e anterior a implantação da 

coleta. Foi utilizado linguagem informal nas entrevistas.  



26 
 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO AVENTUREIRO 

 

A metodologia do presente trabalho permitiu a elaboração do Quadro 1, cujo 

conteúdo é um resumo das respostas dos quatro moradores entrevistados. Fazendo uma 

interpretação superficial do Quadro 1 as respostas foram, em sua maioria, iguais para cada 

questão, embora tenham sido feitas com cada morador individualmente. 

 

Quadro 1 - Resumo das respostas dos moradores 

 Morador 1 Morador 2 Morador 3 Morador 4 

Época da intensificação 

turística? 

Depois do 

presídio 

Depois do 

presídio 

Depois do 

presídio 

Depois do 

presídio 

Houve aumento dos resíduos 

após a intensificação turística? 

Sim Sim Sim Sim 

O que os moradores faziam 

com seus resíduos antes da 

implantação da coleta? 

Queimava e 

enterrava 

Queimava Queimava Queimava 

Local cujos moradores levam 

os resíduos? 

Cais Cais Cais Cais 

Alta temporada tem mais 

geração de resíduos? 

Três vezes 

mais 

Três vezes 

mais 

Cinco vezes 

mais 

Três vezes 

mais 

A frequência da coleta 

aumenta nessa temporada? 

Sim, de 

quinze em 

quinze dias 

Sim, de 

quinze em 

quinze dias 

Sim, três 

vezes ao 

mês 

Sim, de 

quinze em 

quinze dias 

Quais resíduos mais são 

gerados no estabelecimento? 

Lata, vidro 

e plástico 

Lata e 

orgânico 

Plástico e 

vidro 

Lata e papel 

Separa os resíduos? Sim Sim Não separa 

mais 

Sim 

Foi orientado sobre 

acondicionamento e despejo de 

lixo? 

Sim Não - Sim 

Orientam os turistas sobre os 

cuidados com os resíduos 

deles? 

Sim Sim - Sim 
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A gestão dos resíduos sólidos 

mudou após a recategorização 

da UC? 

Sim Sim - Não 

O que pode melhora em 

relação aos resíduos? 

A triagem 

dos resíduos 

ser realizada 

em 

Aventureiro 

Ter lucro 

com 

separação e 

reciclagem 

dos resíduos 

Coleta ser 

mais 

frequente e 

haver mais 

funcionários 

no manejo 

dos RS 

Reduzir a 

utilização de 

descartáveis 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
 

Os quatro donos de estabelecimentos de alimentação entrevistados alegaram na 

pergunta 1 que o turismo aumentou após o fechamento, em meados da década de 90, do 

Presídio Cândido Mendes na Ilha Grande. Durante a entrevista a moradora 2 comentou que 

um de seus parentes já falecido foi refém de um preso que havia fugido do presídio, já a 

moradora 4 disse que na época do presídio a praia Parnaioca também era atacada. Esses fatos 

inibiam o turismo na Ilha Grande, portanto o fechamento coincidente com a data da implosão 

do presídio foi marcante tanto para a população do Aventureiro quanto para o turismo em 

toda a Ilha Grande. 

Segundo a moradora 4, a comunidade caiçara não tinha estabelecimentos para vender 

comidas e/ou bebidas, antes do início do turismo no Aventureiro os caiçaras pescavam e 

plantavam cará e banana. Além disso, a população do Aventureiro não costumava ir ao 

continente para comprar comida ou mesmo para questões de saúde, por exemplo quando as 

mulheres estavam grávidas e perto do parto. Ainda segundo a moradora 4, antigamente a 

travessia no mar aberto era feita com canoa a remo e durava oito horas em condições 

favoráveis de mar ou ainda tinham que ir até Proveta por trilha carregando a canoa para então 

continuarem pelo mar. Graças ao turismo alguns moradores adquiriram barco à diesel e 

atualmente o barco já é movido a gasolina. O tempo de navegação até a costa diminuiu 

consideravelmente com os barcos a gasolina, a travessia feita em boas condições de 

navegação com barco de pesca adaptado ao transporte de pessoas varia entre duas horas e 

duas horas e meia, já com flexboat dura cerca de 45 minutos. 

Com a intensificação turística no Aventureiro e a procura por refeições pelos 

mochileiros que começaram a chegar pelas trilhas, a moradora 4 explanou que os moradores 

começaram a vender, por um valor barato, comida com ingredientes que eles tinham em casa. 
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A partir daí, a população caiçara começou a oferecer serviços de campings, restaurantes e 

bares, ir ao continente e fazer o transporte dos turistas. Neves (2008) em sua pesquisa sobre 

a Praia do Aventureiro constatou, o quanto o turismo era bem aceito por parte dos moradores 

e o benefício que proporcionou a eles economicamente, visto que as práticas como a pesca e 

cultivo não eram permitidas antes da recategorização da UC para RDS. Foi notório durante 

a pesquisa de campo que esse pensamento ainda é presente nos moradores entrevistados para 

o presente estudo. 

Ao serem perguntados se com o turismo houve intensificação dos RS (pergunta 2 do 

Quadro 1), as respostas dos moradores eram sim e os moradores 1 e 2 acrescentaram sobre 

os efluentes domésticos. De acordo com o morador 1 “o lixo é um problema” assim como o 

esgoto e como estratégia de amenizar a problemática do esgoto, ele possui duas fossas 

associadas a um sumidouro. Para evitar que as fossas fiquem cheias, o morador em questão 

costuma alternar o uso delas. Já segundo a moradora 2, é a única a possuir uma fossa diferente 

(ela chamou essa fossa de “sanfonada”) dos demais moradores da Vila e que o INEA “apoia” 

todos os caiçaras também terem. Essa fossa, ainda segundo a moradora 2, possui um sistema 

que filtra o efluente doméstico e o produto é considerado limpo para ser direcionado ao mar.  

Segundo Da-Ré et al. (2012), não há sistema público ou individual de coleta e 

tratamento de esgoto em Aventureiro, existem instalações sanitárias precárias que foram 

improvisadas cujo esgotamento, tratado ou não, é direcionado ao mar ou a córregos na 

comunidade. Com a presente pesquisa pôde ser aferido que as condições sanitárias 

melhoraram segundo o relato dos entrevistados 1 e 2, que alegaram possuir fossa séptica 

associado a sumidouro sendo a entrevistada 2 beneficiária de um sistema de fossa diferente 

dos demais moradores. 

Buscou-se compreender como era a gestão dos resíduos sólidos antes da implantação 

da coleta. Almejando alcançar esse objetivo foi perguntado aos quatro moradores, o que eles 

faziam com seus resíduos antes da implantação da coleta de lixo (Pergunta 3). Segundo os 

moradores entrevistados, antes da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis implantar a coleta 

dos resíduos em Aventureiro a população costumava queimar e enterrar seus resíduos. 

Na RDS do Tupé em Manaus a cultura de enterrar ou queimar os RS ainda é muito 

presente e esse costume degrada o solo devido ao acúmulo dos resíduos, como estratégia de 

contornar isso a Prefeitura de Manaus faz a coleta dos resíduos semanalmente (BEZERRA, 

2011; SPERB e TELLES, 2014). Os entrevistados para o presente estudo, demonstraram 

afinidade com as questões ambientais e legais da UC, quando lhes foi perguntado o que 
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faziam com seus resíduos antes da implantação da coleta as respostas eram que eles 

queimavam os lixos, conforme consta no Quadro 1. No entanto, eles complementavam em 

seguida que agora não é mais permitido queimar, ou seja, com essa expressão entende-se que 

eles foram orientados pelo INEA que não é permitido queimar resíduos ou fazer fogueira na 

Unidade de Conservação. 

Conforme as respostas da pergunta 4 do Quadro 1 constatou-se que o manejo dos 

resíduos sólidos, pós implantação da coleta, é realizado pela própria população caiçara: cada 

morador de Aventureiro leva seu saco de lixo até o local de armazenamento (localizado 

próximo ao cais conforme as Figuras 2 e 3) em razão de não haver coleta de porta em porta. 

Os moradores 1, 2 e 4 fazem a triagem dos seus resíduos para fins de reuso ou reciclagem e 

compostagem. O transbordo dos resíduos é realizado por funcionários da Prefeitura 

Municipal de Angra dos Reis e transportados através de uma embarcação (Figura 4) até a 

área continental no município em questão para, segundo a Prefeitura Municipal de Angra dos 

Reis (2017), ser transferido para o caminhão compactador que realizará o transporte terrestre 

até o aterro sanitário da CTR Costa Verde Ltda. Vale ressaltar que esse cais também é 

utilizado para os turistas acessarem a praia. A limpeza da faixa de areia é feita por moradores 

que estão associados à Prefeitura de Angra e o descarte desses resíduos é de acordo com a 

orientação do INEA, segundo as moradoras 2 e 4. 

 

Figura 2 - Resíduos acumulados no terreno próximo ao cais

 
Fonte: Autora, 2019. 
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Figura 3 - Materiais acumulados no terreno próximo ao cais

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Figura 4 - Embarcação transportadora dos resíduos sólidos

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, 2017. 

 

A respeito da diferença na quantidade de resíduos gerados em alta e baixa temporada 

(pergunta 5), os entrevistados alegaram que pelo menos três vezes mais resíduos são gerados 

na alta temporada, sendo que segundo o morador 1 a coleta na alta temporada permanece de 

quinze em quinze dias, ocasionando um acúmulo de resíduos maior que a capacidade do 

barco da coleta pode transportar. O morador 3 explanou que normalmente o barco 

transportador dos resíduos passa em Aventureiro após já ter coletado os resíduos de outras 

praias da Ilha, portanto Aventureiro é a última praia a ter os resíduos coletados e ainda 

conforme o mesmo morador “o Aventureiro é o segundo lugar mais procurado por turistas e 

pouco preocupado pela Prefeitura”. 

Para termos de dimensão quantitativa, a população em Aventureiro no período de 

baixa temporada gerou diariamente 129,13 kg de resíduos totais, já na alta temporada a 
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geração diária foi de 175,36 kg de resíduos totais (Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, 

2017). Os moradores entrevistados alegam que há um aumento de três vezes mais lixo na alta 

temporada, porém os dados da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis mostram que na 

mesma temporada do ano de 2017 houve um aumento de apenas 46,23 kg, não sendo nem 

duas vezes mais quantidade de resíduos gerados.  

A embarcação que realiza o transporte dos resíduos até o continente possui 

frequências diferentes para cada praia da ilha em questão. Levantou-se por meio da pergunta 

6 que a frequência da retirada dos resíduos é a mesma durante todo o ano, pelo menos duas 

vezes por mês. Embora a frequência da coleta seja quase a mesma durante o ano, a 

embarcação transportadora é dependente de boas condições de navegação devido ao percurso 

em mar aberto, ou seja, em casos de ocorrência de maré meteorológica e ressaca, a coleta 

pode ficar interrompida por tempo indeterminado. Segundo Camargo et al. (2002), maré 

meteorológica é a variação no nível médio do mar e ressaca é a geração de ondas de 

superfície. Essas condições de navegação para realização da coleta dos resíduos afeta a 

quantidade destes acumulados no terro próximo ao cais. 

Existe, também, a possibilidade de a embarcação transportadora não parar em 

Aventureiro na alta temporada para fazer a coleta em função da superlotação dessa com 

resíduos de outras praias da Ilha Grande, logo a Vila do Aventureiro fica sem coleta até a 

próxima data para tal. O morador 3 informou que a Prefeitura “coleta três vezes no mês, mas 

no verão tem muito lixo, [...] tem vezes que fica nojento [...] pelo menos duas vezes na 

semana deveria vir. As praias do Leste e Sul tem muito lixo e não tem coleta”. Em 

contrapartida, a moradora 4 disse que “o barco vem vazio e de quinze em quinze dias em 

janeiro. Passa direto, pega o lixo e vai para outra praia [...]”. Na alta temporada, de acordo 

com o morador 1, os funcionários da Prefeitura às vezes não conseguem fazer todo o 

transbordo do resíduo presente no cais. 

A partir da técnica de observação foi possível concluir que as fontes de resíduos na 

Vila do Aventureiro são os restaurantes e bares, campings, hostel e residências, turistas além 

das embarcações que atracam na praia. Diante disso e considerando as respostas do Quadro 

1 da pergunta 7, as categorias de resíduos sólidos que mais são gerados nos estabelecimentos 

dos moradores entrevistados são latas, orgânicos, vidros, plásticos e papéis. Observou-se, 

também, que os moradores entrevistados têm opção de utilizar copo descartável ou copo de 

vidro. A moradora 4 relatou que está parando de vender bebidas em garrafa de vidro, porque 

as garrafas pesam no barco no transporte do continente até o Aventureiro e quebravam. 
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Ademais os turistas que compravam bebidas na garrafa de vidro em seu estabelecimento 

deixavam o casco na areia ou acabavam quebrando acidentalmente. 

O estudo de Lopes e Rangel (2017) sobre a Praia Grande localizada na área 

continental de Angra dos Reis apontou, a partir da observação dos próprios turistas, as 

categorias de RS na praia. A maioria dos resíduos na areia eram copos descartáveis, 

embalagens e sacolas de plástico, além de latas. Os turistas apontaram também que a causa 

do acúmulo desses resíduos na praia era devido à falta de lixeiras ao longo da orla e da coleta 

insuficiente, mas o autor constatou que carece de uma conscientização com os frequentadores 

da praia, que acabam sendo os responsáveis pelo acúmulo dos resíduos no ambiente. 

Na Vila do Aventureiro foram constatados contêineres plásticos nos 

estabelecimentos, na sede do INEA (Figura 5) e no quintal de um dos caiçaras (Figura 6). 

Esses contêineres foram dados pela Prefeitura aos moradores e são usados para descarte 

direto dos resíduos e armazenamento dos sacos de lixo. Somente o contêiner plástico da 

Figura 6 não estava de acordo com as recomendações de Monteiro et al. (2001), visto que 

sua tampa é um pedaço de madeira não favorecendo condições herméticas. Segundo o 

Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Monteiro et al. (2001) o ideal é 

que os recipientes de acondicionamento sejam herméticos de modo a prevenir derramamento 

ou exposição dos resíduos. Silva (2013), observou na Praia do Atalaia - PA bombonas de 200 

litros que são utilizados por alguns estabelecimentos para armazenar os RS produzidos 

durante o dia de trabalho, eles estavam atrás ou na lateral dos estabelecimentos e muitas das 

vezes apresentavam excesso de resíduos. Durante a pesquisa de campo não foi observado na 

praia nenhuma lixeira ao longo da orla, entretanto, registrou-se uma pequena quantidade de 

resíduos ensacados na areia próximo de onde alguns turistas estavam reunidos (Figura 7).  

  

Figura 5 - Lixeira com rodas na entrada da sede do INEA 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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Figura 6 - Lixeira com rodas atrás da casa de um caiçara 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Figura 7 - Pequena quantidade de resíduos ensacados na areia 

 
Fonte: Franz, 2019. 

 

A partir do conhecimento sobre as categorias de resíduos mais gerados nos 

estabelecimentos dos moradores entrevistados, fez-se um levantamento com os entrevistados 

se eles costumam fazer algum tipo de separação de resíduos (Pergunta 8). Conforme o 

Quadro 1, três dos moradores entrevistados responderam que fazem alguma separação de 

resíduo e apenas o morador 3 alegou que parou de separar os resíduos, apesar disso ele é o 

único dentre os entrevistados que possui em seu estabelecimento, lixeiras seletivas. A atitude 

de separar os resíduos partiu da própria comunidade caiçara embora, segundo o morador 1, 

o INEA tenha sugerido a população do Aventureiro que fizessem a separação dos resíduos. 
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Ademais, as moradoras 2 e 4 disseram recolher e separar os resíduos deixados pelos 

turistas na praia. Os moradores 1 e 3 comentaram que toda comunidade caiçara faz a 

separação dos resíduos sólidos com enfoque nos resíduos orgânicos. Esses dois moradores 

citados possuíam em seus estabelecimentos recipientes para armazenar guimbas de cigarro 

(Figura 8 e destacado em vermelho na Figura 9), mas estas são juntas aos demais resíduos 

posteriormente. O morador 1 acrescentou ainda sobre a dificuldade em expandir a separação 

dos resíduos para os campings, pois os turistas costumam descartar todos os resíduos juntos 

e segundo ele “quando o turista mistura os lixos o dono do camping separa, mas fica sujo”. 

 

Figura 8 - Recipiente com guimbas de cigarro 

 
Fonte: Franz, 2019. 

 

Figura 9 - Garrafa PET com guimbas de cigarro 

 
Fonte: Autora, 2019.  
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Constatou-se a partir da entrevista associada a formulário que poucos moradores de 

Aventureiro praticam compostagem. Os entrevistados que separam os resíduos orgânicos 

disseram que esse resíduo tem três destinos diferentes na comunidade de Aventureiro: 

enterrado na floresta conforme a Figura 10 (moradores 1 e 3), usado para fertilizar hortas 

(moradoras 2 e 4) ou jogado no mar (morador 3). A moradora 4 disse que às vezes serve de 

alimento para os cachorros. Aqueles que possuem horta fazem uso da terra para adubar suas 

plantações, como é o caso das moradoras 2 e 4. 

 

Figura 10 - Área na floresta com deposição de resíduo 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

A compostagem no Parque Estadual do Rio Vermelho (PAERVE) em Florianópolis 

foi utilizada pela Organização Não Governamental (ONG) Centro de Estudos e Promoção da 

Agricultura de Grupo (CEPAGRO) como estratégia de gestão agroecológica para ações 

sociais, econômicas, ambientais, técnicas e operacionais, e institucionais. No caso citado 

foram usadas lareiras estáticas com aeração natural que suportam até oito toneladas de 

resíduos orgânicos (ABREU, 2015). Tendo em vista que três dos moradores entrevistados 

fazem a separação dos resíduos orgânicos e segundo eles outros moradores também fazem, 

o PAERVE é um modelo que pode ser pensado e adaptado para as condições do Aventureiro 

visando a participação na compostagem de toda a comunidade caiçara. 

    As moradoras 2 e 4 além de separarem os resíduos fazem reuso ou reciclagem 

deles. A moradora 4 recicla óleo usado para fazer sabão e disse que tem costume de usar 

embalagens plásticas de alimentos como arroz e feijão para acender o fogão a lenha. Já a 
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moradora 2, relatou estar parando de utilizar copos descartáveis e em função disso, começou 

a fazer uma troca com aqueles que levavam copos de vidro para ela, essa troca consistia em 

dar uma cocada caseira para quem lhe desse copos de vidro. Além disso, ela também faz a 

separação das latas de bebida (Figura 11) para doar a uma mulher que vem de Provetá para 

recebê-las. A moradora 2, foi a única dentre os entrevistados a relatar reutilizar materiais. Ela 

reutiliza, por exemplo, rede de pesca que fora descartada como esponja de louça, capas de 

sofá para fazer bolsas (Figura 12), e assim como a moradora 4, recicla óleo usado para 

transformar em sabão (Figura 13) e acende o fogão a lenha com embalagens plásticas de 

alimento. A moradora 2 durante a entrevista disse que o cuidado e o costume de separar o RS 

é devido aos alertas que seu filho fazia, pois, ele tem formação em ensino superior em meio 

ambiente. 

 

Figura 11 - Saco plástico com latas no estabelecimento de alimentação da moradora 2 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Figura 12 - Bolsa com material reutilizado 

 
Fonte: Franz, 2019. 
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Figura 13 - Sabão feito a partir de óleo usado 

 
Fonte: Franz, 2019. 

 

Considerando que três dos donos de estabelecimentos de alimentação entrevistados 

afirmaram fazer algum tipo de separação de resíduo, fez-se a seguinte pergunta: “Já recebeu 

da parte da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e/ou do INEA orientação sobre 

acondicionamento e despejo de lixo?” (Pergunta 9). As perguntas 9, 10 e 11 não foram feitas 

ao morador 3, pois ele não dispunha mais de tempo, devido às ocupações com seu 

estabelecimento.  

Os moradores 1 e 4 afirmaram já ter recebido orientação sobre acondicionamento e 

despejo de lixo da parte do INEA e/ou da Prefeitura de Angra dos Reis, já a moradora 2 

respondeu que não recebeu orientação de nenhuma das partes. Nenhum dos moradores que 

responderam já ter recebido orientação disseram especificamente qual orientação teria sido, 

embora tenha sido perceptível durante as entrevistas que eles têm consciência que devem 

armazenar os resíduos em recipientes ou sacos herméticos, o morador 3 alegou que às vezes 

lança resíduo orgânico ao mar.  

De acordo com os moradores entrevistados, a Prefeitura de Angra ou o INEA não 

orienta aos turistas sobre quando deixarem a Praia do Aventureiro levarem para o continente 

seus resíduos, e que os barcos de passeio quando param na praia costumam deixar os sacos 

de lixo no terreno que os resíduos são armazenados (próximo ao cais). Normalmente as 

embarcações turísticas deixam suas sacolas no cais junto aos demais resíduos da Vila, mas 

há aqueles que lançam ao mar resto de comida, segundo relato dos entrevistados 1 e 2. Por 

outro lado, os barcos particulares, como lanchas, normalmente não deixam seus resíduos no 

Aventureiro. Segundo a moradora 4, uma ONG fez um mutirão com turistas para recolher 
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resíduos nas praias Leste e Sul, entretanto ela não faz o transporte dos resíduos para o 

continente, dispõem os sacos de lixo nos locais de recolhimento indicado pelo INEA. 

Todos os turistas que planejam ir à Praia do Aventureiro devem ir a TurisAngra pegar 

uma pulseira que contabiliza e permite a ida dos turistas até lá. De acordo com Neves (2008), 

ao receberem a pulseira de permissão os turistas recebem também folhetos instrutivos sobre 

o local ser uma área de proteção logo deve-se respeitar as normas, por exemplo: não descartar 

resíduos na areia ou nas proximidades das casas, não atear fogo em lixo, não fazer fogueira, 

etc. Os entrevistados afirmaram que normalmente os turistas não deixam lixo em qualquer 

lugar, mas descartam nas lixeiras. Logo a panfletagem da TurisAngra contribuía para 

conscientizar ecologicamente aqueles que visitavam o Aventureiro e a partir do levantamento 

de Neves (2008) é correto afirmar que havia alguma orientação aos turistas por parte de um 

órgão público sobre educação ambiental. 

Perguntou-se, então, aos moradores entrevistados, se eles orientavam os turistas sobre 

os cuidados que estes deveriam ter com seus resíduos (Pergunta 10). Conforme consta no 

Quadro 1, todos responderam que orientam os turistas a não deixarem seus resíduos em locais 

inapropriados, a descartarem corretamente e a levar para o local de armazenamento. Eles 

acrescentaram ainda, que os turistas não costumam jogar ou deixar resíduos na areia, e 

conforme relatou a moradora 4, ela “briga” com os turistas que deixam lixo na areia. Os 

turistas, segundo os entrevistados, não levam seus resíduos para o continente, apenas a 

moradora 2 alegou que alguns turistas quando vão embora levam seus resíduos.  

Diante o levantamento da gestão dos resíduos antes e após a implantação da coleta de 

lixo, foi questionado aos quatros entrevistados se houve mudança na gestão dos resíduos 

sólidos após a recategorização da UC (Pergunta 11). A partir das respostas do Quadro 1, foi 

possível refletir sobre o engajamento dos moradores 1, 2 e 4 quanto aos assuntos legais da 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e se os direitos adquiridos com a 

recategorização estão contemplando e beneficiando a eles e outros caiçaras da Vila. Os três 

entrevistados retrataram ser conhecedores dos seus direitos como caiçaras dentro de uma 

RDS. O morador 1 comentou que a coleta dos resíduos sempre foi realizada mesmo quando 

a UC não era uma RDS e agora a comunidade caiçara está tentando voltar com práticas de 

compostagem, pois quando Aventureiro era uma REBIO esta atividade não era permitida. A 

moradora 2 disse que a RDS não proporcionou mudanças ainda, mas ajudou regulamentando, 

por exemplo, a permanência da comunidade no Aventureiro. Em contrapartida, a moradora 

4 relatou que a RDS “está só no papel”, ou seja, nenhum dos direitos e benefícios que uma 
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comunidade possui dentro de uma reserva de desenvolvimento sustentável não foram ainda 

contemplados e usufruídos pela população de Aventureiro. 

A RDS do Tupé é um exemplo a se comparar com o Aventureiro sobre questões de 

regulamentação de posse de terras em uma UC de uso sustentável. O problema de invasões, 

vendas e construções de habitações na RDS do Tupé pretende-se ser solucionado com a 

implementação da UC em questão, pois as terras serão heranças dos membros da família, 

portanto não poderão mais ser vendidas e nem haver construções e invasões nas terras como 

ainda ocorre, segundo Bezerra (2011). A moradora 2 demostrou estar segura quanto a posse 

de terras dos caiçaras em Aventureiro no sentido de não ter a possibilidade de sua casa ser 

tomada por algum órgão público. 

Por último, foi perguntado o que poderia melhorar em relação ao lixo no Aventureiro 

e todos os entrevistados disseram uma proposta. Foram elas: 

• Morador 1 - Construção de uma “usinagem” em Aventureiro, segundo ele o problema 

do lixo poderia ser amenizado se o lixo fosse “processado”, ou seja, triado lá mesmo 

ao invés de ser transportado por embarcações até o continente. 

• Moradora 2 - A Prefeitura de Municipal de Angra dos Reis deveria dar possibilidades 

de os moradores terem lucro com separação dos resíduos; 

• Morador 3 - A Prefeitura de Angra deveria aumentar a quantidade de funcionários 

responsáveis pelo manejo do lixo na Vila e aumentar a frequência da coleta para pelo 

menos uma vez na semana em baixa temporada e duas vezes por semana em época 

de alta temporada turística; 

• Moradora 4 - No caso dela, a proposta é para si mesma, reduzir a utilização de 

descartáveis. Sua ideia é fazer copos personalizados para servirem um sistema de 

troca com os turistas, onde eles pagariam para utilizar o copo a vontade e quando ele 

(o turista) for devolver o copo irá receber seu dinheiro de volta. Dessa forma, a 

quantidade de descartáveis diminuiria e moradora 4, também, não teria prejuízo com 

copos de vidro quebrados ou não devolvidos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo analisou a gestão dos resíduos sólidos na área de interesse em 

questão e os impactos do TBC na geração de resíduos. Concluiu-se, que os próprios caiçaras 

fazem o manejo do lixo, ou seja, cada morador leva seu saco de lixo até o local de 

armazenamento. Alguns dos moradores entrevistados fazem a triagem dos seus resíduos, para 

fins de reuso ou reciclagem e compostagem. Funcionários da Prefeitura de Angra realizam o 

transbordo e o transporte do lixo por uma embarcação própria até a área continental do 

município em questão. A limpeza da faixa de areia é feita por moradores que estão associados 

à Prefeitura de Angra e o descarte desses resíduos é de acordo com a orientação do INEA. 

É tendencioso que o montante de resíduos aumente conforme a quantidade de 

pessoas. Considerando isso, fez-se uma análise da quantidade de resíduos gerados no período 

de alta e de baixa temporada turística no Aventureiro e foi constatado que a quantidade de 

lixo tende a aumentar em até três vezes mais na época de alta temporada. Para suprir essa 

demanda de resíduos na alta temporada, o ideal seria que a frequência da coleta de lixo fosse 

de pelo menos uma vez na semana, contudo foi alegado pelos quatro moradores entrevistados 

que a periodicidade é a mesma em todo o ano, de quinze em quinze dias. Logo, a quantidade 

de resíduos acumulados no local de armazenamento está diretamente ligada a constância da 

coleta de resíduos, que, é dependente de boas condições de navegação marítima. 

Como proposta de um modelo sustentável, necessita-se de uma adequação das 

práticas da gestão dos resíduos sólidos visando minimizar danos ao meio ambiente e à saúde 

humana, ou seja, aperfeiçoar o sistema de esgotamento sanitário na comunidade e adequar o 

local de armazenamento e o acondicionamento dos resíduos para permanência de longos 

períodos. Somando-se a isso, realizar um estudo dedicado em averiguar a viabilidade de 

inserção de práticas como: reuso e reciclagem de materiais; e compostagem associado a uma 

composteira comunitária. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO 

 

1. Quando ocorreu a intensificação turística? 

 

2. Ocorreu aumento de resíduos a partir disso? 

 

3. O que o senhor/a faziam com os resíduos antes de haver implantação da coleta em 

Aventureiro? 

 

4. Onde vocês levam o lixo gerado na comunidade? 

 

5. Há um aumento do lixo em alta temporada?  

 

6. E aumenta a frequência da coleta nesse período? 

 

7. Que tipo de resíduos (plástico, metal, orgânico) que o senhor/a mais gera no seu 

estabelecimento? 

 

8. O senhor/a faz algum tipo de separação de lixo? 

 

9. Já recebeu orientação sobre acondicionamento e despejo de lixo (por exemplo, INEA 

e/ou Prefeitura de Angra dos Reis)? 

  

10. Existe alguma orientação da parte de vocês para os turistas sobre como cuidar do lixo 

que eles geram e trazem do continente? 

 

11. Percebeu alguma diferença na gestão dos resíduos após a recategorização da UC? 

 

12. Na sua opinião, o que deveria melhorar em relação ao lixo em Aventureiro? 

 

 

 


