
 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho é fruto de Convênio tripartite firmado entre a Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro (UFRRJ), a Fundação Instituto Estadual de Florestas do Estado do Rio de 
Janeiro (IEF/RJ) e o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais (PRÓ-NATURA), 
com apoio financeiro da ESSO Brasileira de Petróleo Ltda. 

Elaborado na sua forma final como um PLANO DIRETOR (denominado PD-PEIG: Plano Diretor 
do Parque Estadual da Ilha Grande), contempla o diagnóstico e a análise das condições geo-
econômico-ambientais do Parque Estadual da Ilha Grande, bem como as ações propostas para 
sua efetiva implementação a médio prazo (horizonte temporal de 5 anos). 

O Plano está elaborado em sete capítulos, abordando os temas a seguir especificados: 
1. Introdução, no qual são definidos os objetivos gerais e específicos; 
2. Enquadramento da Unidade no contexto da política e legislação ambiental, nos âmbitos 
federal, estadual e municipal; 
3. Enquadramento do Parque no contexto regional, considerando-se os municípios de 
Mangaratiba, Angra dos Reis, e Parati nos aspectos turísticos, econômicos, sociais e 
ambientais; 
4. Levantamento dos recursos do Parque, compreendendo turismo, geologia, solos, clima, 
recursos hídricos, vegetação e fauna, sendo que, para o item turismo, o levantamento abrange 
também a área de influência da unidade; 
5. Condições de oferta e demanda dos recursos mencionados no item anterior; 
6. Implementação do Plano, contemplando programas, projetos e ações necessárias à sua 
materialização num horizonte temporal de cinco anos; 
7. Finalmente, no Capítulo sete são apresentadas as conclusões e recomendações finais do 
Plano. 
A execução do trabalho deu-se com o apoio financeiro de US$ 37.000,00 da ESSO; 
administrados pela PRO-NATURA; para o provimento dos equipamentos e material 
permanente, material de consumo e serviços de terceiros necessários à execução de todas as 
suas fases e etapas; o IEF/RJ participou com um técnico em fitofisionomia e vegetação e 
proveu o apoio logístico para a atuação das equipes de campo na Ilha Grande; a UFRRJ 
executou o trabalho, através do Instituto de Florestas, mas contando com uma equipe 
interdisciplinar composta de professores, técnicos e estagiários de vários Departamentos de 
outros Institutos. O trabalho contou ainda com a participação de um técnico em turismo e de um 
estagiário da TURIS-RIO. 
Durante todas as fases e etapas do trabalho a UFRRJ apropriou o tempo real de utilização dos 
seus recursos humanos, de modo a obter uma estimativa precisa da sua contrapartida 
financeira. O quadro a seguir sintetiza essa contrapartida, discriminada em homens/hora, para 
as categorias profissionais participantes do trabalho: 

Homens/hora 
 

 
CATEGORIA 

Campo Escrit./Laborat. 

 
Total 

Pesquisador 1.750 5.710 7.460 
Estagiário 4.930 5.500 10.430 
Outros* 840 930 1.770 
Total 7.520 12.140 19.660 
* Inclui: motoristas, técnicos, laboratoristas, secretários e serventes. 
 



 

 

Este montante de homens/hora resultou num custo de US$ 178.000,00, a preços de mercado, 
que somados à depreciação dos equipamentos utilizados, estimados em US$ 60.000,00, 
atingem a US$ 238.000,00, que foi a contrapartida da UFRRJ à realização do trabalho. 
Evidencia-se assim, a efetiva contribuição material e humana da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro ao trabalho, bem como sua disposição e interesse no encaminhamento e 
solução da problemática econômico-ecológica-social da Ilha Grande, sua participação no 
desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro em particular, e do País, em geral. 
Manlio silvestre Fernandes 
Reitor da UFRRJ 
 



 

 

1. INTRODUÇÃO 
O Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG), criado em 26/06/71, com 5.594 hectares de 
superfície, localiza-se na Costa Verde e na maior ilha do litoral fluminense (ver Figura 1.a.). É 
uma região de especial significado para o Estado do Rio de Janeiro por seu potencial 
econômico (geração de energia-pesca-turismo) e ecológico (como parte da Reserva da Biosfera 
representada pela área de ocorrência da Mata Atlântica). 
O Plano Diretor do Parque Estadual da Ilha Grande (PD-PEIG) foi elaborado por técnicos da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em convênio com a Fundação Instituto 
Estadual de Florestas do Estado do Rio de Janeiro (IEF-RJ) e Fundação Brasileira de Estudos e 
Pesquisas Ambientais - PRÓ-NATURA, sob patrocínio da Esso Brasileira de Petróleo Ltda. 
Ele caracteriza, diagnostica e compatibiliza a situação ambiental dos recursos naturais da 
região, além de normalizar o uso no tempo, sempre tomando em conta a capacidade de suporte 
dos mesmos, desta forma, criando condições que garantirão a sua auto-sustentabilidade 
econômica e ecológica. 
a) objetivos gerais: 

-assegurar a biodiversidade; e 
-propor medidas que possibilitem o uso múltiplo dos recursos naturais sem degradá-los. 
b) objetivos específicos: 
Propor medidas para: 
-conservar as matas e outras formas de vegetação natural de 
ocorrência no Parque; 
-recompor e enriquecer as áreas degradadas com espécies nativas da região; 
-conservar a fauna nativa através do monitoramento, reintroduzir espécies autóctones extintas e 
controlar animais domésticos e minimizar a caça e a pesca clandestinas; 

-controlar o uso dos recursos hídricos destinados ao abastecimento, conservação da fauna e 
lazer; 

-promover a educação ambiental; 
-promover o turismo ecológico; 
-contribuir para o desenvolvimento ecologicamente sustentado 
da economia local e regional; 
-desenvolver estudos e pesquisas que contribuam para um melhor conhecimento dos recursos 
naturais, visando sua conservação e uso racional. 

 



 

 

Figura 1: Localização do Parque Estadual da Ilha Grande 

 
7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
OS estudos realizados dentro do escopo deste Plano Diretor abordam a situação sócio-
econômica da área de influência do Parque Estadual da Ilha Grande, caracterizada pela 
decadência de atividades agrícolas, cujo auge se deu durante o ciclo do café no século 
passado. A Ilha como um todo também teve participação nesta época, sendo a área do Parque 
resultado da desapropriação de duas fazendas outrora existentes no local. Após esta época, a 
agricultura sofreu forte dec1inio, em parte pela exaustão da fertilidade dos solos da região, e por 
outro lado devido ao seu relevo acidentado, que impede a utilização de práticas agrícolas 
modernas, economicamente mais interessantes. Estes fatos levaram à recomposição da 
vegetação e manutenção dos maciços remanescentes da Mata Atlântica, conferindo à Área de 
Influência do Parque Estadual da Ilha Grande uma alta percentagem de cobertura florestal 
primária e secundária. 
A pesca, foi até a década de 70 de importância marcante para a economia em toda a costa 
verde, existindo na Ilha Grande uma dezena de indústrias de transformação de pescado, as 
chamadas "fábricas de sardinha". No presente, verifica-se a substituição da pesca em dec11nio 
pelas atividades de turismo, incentivadas principalmente pela abertura do trecho da BR-10l 
ligando o Rio de Janeiro a Santos. Esta rodovia permitiu o acesso de grandes contingentes 
populacionais, principalmente dos Estados de Rio de Janeiro e São Paulo, a uma nova 
alternativa para o lazer e turismo na Região Sudeste. 
A Ilha Grande, pelo fato de comportar o Instituto Penal Cândido Mendes, considerado de 
segurança máxima, ficou até o presente momento à margem do desenvolvimento turístico da 
Região. As atividades econômicas na Ilha restringiram-se à pesca e à manutenção da infra-
estrutura do presídio, notando-se o desenvolvimento de uma estrutura insipiente de atendimento 



 

 

aos turistas. 
O Parque Estadual da Ilha Grande é representativo ante os recursos naturais existentes na 
região sul-fluminense. Geologicamente, é formado por um granitóide grosseiro porfiroblástico 
com incipiente orientação mineralógica. Os principais falhamentos identificados na Ilha Grande 
seguem o trend regional N45E, apresentando ainda um sistema secundário de falhas e fraturas 
ortogonal a este trend. 
O relevo é acidentado, e os seus solos são, em sua maioria, Podzólicos e Cambissolos, que 
requerem proteção e cobertura vegetal que evitem erosão e deslizamentos. 
o clima reinante na Ilha Grande ê do tipo tropical quente e úmido, com índice pluviométrico 
bastante elevado (2.240 mm/ano) e bem distribuído durante o ano, com maior concentração 
entre os meses de dezembro a março. 
A temperatura varia em função da altitude, apresentando na faixa de praia uma média anual um 
pouco superior a 22ºC, chegando a 38ºC nos meses de verão. 
Os dados climatológicos, de relevo, solos e hidrologia indicam a vocação conservacionista das 
terras da Ilha Grande e sua inadequação para atividades agrícolas ou para o desenvolvimento 
urbano. 
A vegetação original é bastante reduzida no Parque, cuja área é atualmente coberta por 
florestas secundárias em diferentes estágios de sucessão. Os estágios mais avançados de 
sucessão encontram-se acima da cota de 600 m de altitude, enquanto que abaixo desta cota a 
vegetação secundária em certos trechos abre espaço para áreas degradadas, ocupadas por 
gramíneas. Na Praia do Lopes Mendes verifica-se a existência de uma extensa área de restinga 
parcialmente degradada por aterro, porém muito bonita. 
Neste Plano são feita uma série de propostas relacionadas à conservação, recuperação e 
proteção da vegetação que serve de base para a conservação de outros recursos naturais como 
solos, recursos hídricos e principalmente a fauna. 
A fauna levantada na área do Parque, apesar de apresentar um número menor de espécies que 
a do continente, é representativa do macrohabitat de Mata Atlântica, ocorrendo inclusive 
algumas espécies em vias de extinção. 
Os principais problemas relacionados à fauna dizem respeito a atividades antrópicas, seja na 
introdução de animais domésticos vetores de doenças, seja no contato com animais 
peçonhentos, seja por espantar espécies mais ariscas ou então pela introdução de espécies 
silvestres que não são endêmicas da região e podem por em risco a sobrevivência dos animais 
nativos da Ilha Grande. Neste contexto, é necessário o aprofundamento dos estudos de fauna 
iniciados, assim como o monitoramento da evolução das populações. 
Para regularizar e melhor fiscalizar esta Unidade de Conservação foi feito um zoneamento do 
Parque Estadual da Ilha Grande. É necessário que seja feito um monitoramento constante das 
condições de cada zona de uso do PEIG, de forma a poder detectar os problemas ainda em sua 
fase inicial, facilitando a busca de soluções e alternativas. 
Neste trabalho sugere-se a inclusão no Parque das bacias dos córregos da Rezingueira e 
Parnaioca, atualmente uma faixa de terras particulares situada entre o Parque Estadual da Ilha 
Grande e a Reserva Biológica da Praia do Sul, sob responsabilidade da FEEMA. Desta forma 
seria evitada a pressão exercida por áreas particulares adjacentes sobre os recursos destas 
Unidades de Conservação. 
O Parque Estadual da Ilha Grande oferece atrativo natural e histórico únicos, cuja utilização 
deve ser calcada na racionalidade, instigando os visitantes às descobertas ambientais e 
culturais de forma a conservar ao máximo seus recursos naturais. A base do turismo no mesmo 
consiste em uma rede de trilhas que corta todas as áreas abertas à visitação. Campings oficiais 
e instalações sanitárias completam a infra-estrutura de atendimento proposta para o Parque, 
suprindo uma demanda já existente. 
A maioria dos visitantes da Ilha Grande desconhece a existência do Parque Estadual. Este 
quadro pode ser revertido com o desenvolvimento da infra-estrutura e promoção de atividades 
culturais e de lazer na área do Parque. Vale ressaltar que a finalidade destas atividades não é 
divulgar e incentivar o turismo, mas sim orientar e educar os turistas para a conservação 
ambiental, mesmo que estes não tenham vindo à Ilha com este propósito. 



 

 

Um fator que afeta o desenvolvimento de uma infra-estrutura turística de maior peso é a 
sazonalidade da visitação, que ocorre em sua maior parte nos meses de verão. Esta 
sazonalidade afeta a oferta de empregos, e cria um colapso no fornecimento de infra- estrutura 
e serviços nas épocas do pico de visitação, que ocorre todo ano por ocasião do Carnaval e da 
Semana Santa. O fundo sócio-cultural deste fenômeno torna-o extremamente difícil de ser 
contornado. 
Mesmo o turismo praticado atualmente na Ilha traz algum impacto ambiental, que se intensifica 
na época de verão, quando o afluxo de turistas chega a 1,5 vezes maior que a população 
residente na Ilha Grande. A previsão de aumento do número de visitantes torna este problema 
de vital importância para a estabilidade da estrutura biológica e mesmo física do Parque. 
O Parque Estadual da Ilha Grande possui um grande potencial turístico, certamente um dos 
maiores do Estado do Rio de Janeiro, mas cujo pleno desenvolvimento está condicionado, em 
parte, à desativação do Instituto Penal Cândido Mendes, o que pode ocorrer provavelmente a 
médio ou longo prazos. O funcionamento do presídio influenciou o desenvolvimento de algumas 
propostas deste plano, principalmente àquelas voltadas para a porção sul da unidade, cuja 
implantação só será concretizada com a desativação do Instituto Penal Cândido Mendes, ou 
depois de análise mais acurada de outras alternativas conjuntas. 
Sabe-se que o principal problema da abertura do Parque para um número crescente de 
visitantes consiste na pressão que estes exercem sobre o ambiente, utilizando seus recursos 
hídricos, influenciando no desenvolvimento e manutenção da vegetação e no comportamento 
dos animais silvestres. Sob este prisma, a presença da colônia penal funciona, naturalmente, 
como um redutor do fluxo de visitantes e da fixação de moradias na Ilha. 
Várias são as linhas de ação para regularizar o uso do Parque Estadual da Ilha Grande, sendo 
que a principal atividade neste sentido é a fiscalização. outras atividades que apoiam a 
manutenção da integridade do Parque estão relacionadas com a educação ambiental, o 
monitoramento da fauna, flora, recursos hídricos, e a administração do Parque em si. 
Oferecendo instalações cuidadas, com banheiros em condições de uso, coleta regular de lixo e 
pessoal capacitado e eficiente no contato com o público, a administração do Parque pode servir 
de exemplo, inibindo a ação depredadora por parte dos seus usuários, que no entanto devem 
ser punidos com o rigor da lei caso seja comprovada a autoria do dano ao patrimônio público. 
Por esta razão e para fazer frente ao crescente número de visitantes à Ilha, é imperioso a 
criação de um programa amplo de educação ambiental, no momento inexistente. Um programa 
dessa natureza engloba o estabelecimento de diversas atividades que conscientizem a 
população local e os turistas sobre a utilização adequada dos recursos naturais. A ações de 
educação ambiental induzem direta e indiretamente práticas exercidas pela população local 
como produção artesanal, a oferta de serviços de apoio ao turismo, assim como as atividades 
desenvolvidas pelos próprios turistas como mergulho, caminhadas, camping, etc. 
As atividades desenvolvidas nesta Unidade de Conservação podem contribuir ainda para o 
estimulo à inclusão da Educação Ambiental na escola, seja de forma curricular ou informal. 
Além disso, elas estimulam e valorizam a função social dos moradores e dos próprios 
profissionais do Instituto Estadual de Florestas atuantes junto ao público em geral. 
Neste Plano Diretor é indicadas a instalação de um mostruário e de um túnel de interpretação e 
a criação de visitações dirigidas. Recomenda-se o desenvolvimento de um programa eficiente 
de capa- citação dos guias pela equipe de educação ambiental do IEF ou por outras instituições, 
como a UFRRJ. 
É extremamente necessário que seja feito um acompanhamento e ajuste das atividades 
educativas de cunho ecológico, de acordo com resposta do público, ou alterações nas 
condições logísticas e/ou de infra-estrutura do Parque na proteção de toda região circunvizinha. 
Este documento simplesmente  indica alguns caminhos... agora é necessário unir esforços e 
caminhar. 
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