
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA  

BAÍA DA ILHA GRANDE 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA  

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL MARINHA 

DA BAÍA DA ILHA GRANDE  

 F
ot

o:
 S

uz
an

a 
R

am
in

el
i

 



 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado do Ambiente 

Instituto Estadual do Ambiente 

Diretoria de Gestão de Águas e do Território 

Gerência de Instrumentos de Gestão do Território 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA  

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL MARINHA  

DA BAÍA DA ILHA GRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, setembro de 2011. 



 

Equipe Técnica Responsável: 

 

Guilherme França dos Anjos 

Arquiteto/ Gerente de Instrumentos da Gestão do Território (GEGET/ DIGAT/INEA) 

 

Luiz Dias da Mota Lima 

Engenheiro Agrônomo/ Gerente de Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

(GEUSO/ DIBAP/ INEA) 

 

Ricardo Augusto de Almeida Voivodic 

Geógrafo/ Chefe de Serviço de Gerenciamento Costeiro (GEGET/ DIGAT/INEA) 

Mestre em Geografia (IGEO/UFRJ) 

 

Claudia Graça 

Zootecnista/ Analista Ambiental (GEGET/DIGAT/INEA) 

Pós-graduação em Nutrição Animal/ Pós-graduação em Ciências Ambientais 

 

Nicole Mehdi 

Oceanógrafa/ Analista Ambiental (GEGET/DIGAT/INEA) 

Mestre em Engenharia Civil/ Pós-graduação em Gestão Ambiental 

 

Sandra Cristina Pinheiro da Silva 

Geógrafa/ Analista Ambiental (GEGET/DIGAT/INEA) 

Mestre em Geografia (IGEO/UFRJ) 

 

Priscila Diniz Almeida 

Bióloga/ Analista Ambiental (DIBAP/ GEUSO/INEA) 

 

Estagiários: 

Eduardo Schimming Mariz 

Jornalista/ Pós-graduação em Gestão e Controle Ambiental 

Discente em Tecnologia em Gestão Ambiental 

 

Thaís da Cruz Cockell 

Discente em Ciências Ambientais 



 

Índice 

___________________________________________________________ 

 

1. Apresentação.......................................................................................2 

2. Justificativa .........................................................................................3 

3. Descrição da área ..............................................................................11 

4. Características socioeconômicas e ameaças à biodiversidade............17 

5. Mapeamento da captura de pescados na Baía da Ilha Grande............20 

6. Referências........................................................................................25 

7. Anexo ................................................................................................26 

7.1. Mapa de delimitação da APA Estadual Marinha da Baía da Ilha 

Grande................................................................................................27 

 



  

  
  
  
  - 2 - 
 

 

1. Apresentação 

__________________________________________________________ 

 

A Baía da Ilha Grande, localizada no litoral sul fluminense na região conhecida como 

Costa Verde, é uma área de especial significado para o Estado do Rio de Janeiro em 

função do seu potencial ecológico e econômico. 

Considerando a beleza paisagística da região da Baía da Ilha Grande, o grau de 

integridade dos ecossistemas, e a necessidade de conservação da biodiversidade local, 

face às pressões antrópicas e conflitos atuais e potenciais; o Serviço de Gerenciamento 

Costeiro da Gerência de Instrumentos de Gestão do Território (INEA/DIGAT/GEGET), com 

o apoio da Gerência de Unidades de Conservação de Uso Sustentável (INEA/DIBAP/ 

GEUSO), propõe a criação da Área de Proteção Ambiental Estadual Marinha da Baía 
da Ilha Grande. Seu objetivo principal é garantir a proteção, gestão e sustentabilidade 

do espaço marinho da Baía da Ilha Grande. 

Entendemos que a categoria ‘Área de Proteção Ambiental – APA’ é a unidade de 

conservação mais adequada para abranger uma área com as características da BIG, a fim 

de compatibilizar a conservação da natureza e o uso sustentável dos seus recursos 

naturais. 

Sugerimos que a proposta de criação da APA Estadual Marinha BIG se insira em um 

processo amplo de participação e gestão de recursos naturais, envolvendo os espaços 

participativos existentes (Conselhos Gestores de unidades de conservação, Pré-Comissão 

do Comitê de Bacia da Baía da Ilha Grande, etc). 
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2. Justificativa 

___________________________________________________________ 

 

A Baía da Ilha Grande é de grande beleza paisagística e riqueza em biodiversidade, sendo 

considerada um santuário de biodiversidade singular.  

Trata-se de um importante pólo turístico do Estado, onde existem diversos 

empreendimentos imobiliários instalados, além de outros empreendimentos de grande 

porte, como o Porto de Angra dos Reis, o Terminal Marítimo da Baía da Ilha Grande 

(TEBIG), três usinas nucleares (sendo uma em construção) e o Estaleiro Brasfels. 

Atividades como o turismo e os esportes náuticos coexistem com atividades portuárias e 

de exportação de petróleo, com a manutenção de embarcações de diversos portes e de 

plataformas, bem como com a pesca artesanal, pesca industrial muitas vezes praticadas 

de forma predatória e a maricultura. Todas essas atividades ocorrem hoje nesta Baía de 

forma desordenada.  

O constante tráfego marítimo devido à presença de elementos logísticos estratégicos no 

local, e à circulação de grande número de embarcações de diferentes portes pela Baía da 

Ilha Grande e a Baía de Sepetiba, gera impactos ao ecossistema marinho local. 

A presença de áreas de fundeio, onde navios aguardam a entrada nos portos de Angra, 

de Itaguaí, no Estaleiro ou Terminal Marítimo da Baía da Ilha Grande, é outro fator 

gerador de impactos, devido a problemas associados à água de lastro e outras formas 

inserção de espécies invasoras, perda de qualidade paisagística, entre outros. 

Além das questões mencionadas outro problema associado às áreas de fundeio refere-se 

à realização de atividades de manutenção de embarcações e plataformas nesses locais, 

antes mesmo da sua entrada no estaleiro ou área do porto organizado, conforme 

ilustrado nas figuras 1, 2 e 3. Exemplos de impactos e danos causados pela realização 

dessas atividades podem ser observados nas figuras 4 e 5. 
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Figuras 1 e 2. Plataforma em manutenção realizando raspagem e pintura na área de Fundeio em frente à 

Enseada do Bananal – Ilha Grande – RJ – Março de 2009. Foto de Flavio Gondim. 

 

 

 
 

Figura 3. Navio-Plataforma em manutenção de raspagem e pintura na 

enseada do Bananal – Ilha Grande – RJ – Fevereiro de 2011. Foto de 

Flavio Gondim. 
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Figuras 4 e 5. Mancha de tinta tóxica em cais e costão rochoso na Praia do Bananal – Ilha Grande – RJ – Março 

de 2009. Foto de Flavio Gondim. 

 

Em função do que foi exposto, uma das principais questões a serem enfrentadas hoje na 

região refere-se à necessidade de controle e gestão do espaço marinho; espaço por 

definição constitucional de uso público, onde ocorrem conflitos e, muitas vezes, 

incompatibilidades de uso.  

A ausência de regulamentação e de controle das atividades tem acelerado a degradação 

do ecossistema da Baía da Ilha Grande, com consequente perda de biodiversidade e de 

qualidade ambiental e paisagística. 

A situação da Baía da Ilha Grande tende a se agravar com o crescimento da atividade 

econômica local, com as demandas de exploração de petróleo do Pré-Sal, ampliação do 

Porto de Angra, intensificação das atividades do TEBIG e dos estaleiros, intensificação do 

tráfego marítimo, necessidade de novas áreas de fundeio para plataformas e navios, 

entre outras. 
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A Baía da Ilha Grande abriga atualmente o maior número de unidades de conservação do 

Estado do Rio de Janeiro, protegendo principalmente os ecossistemas terrestres. 

Entretanto, de forma menos perceptível, o espaço marinho também sofre gradativamente 

os efeitos da expansão da ocupação e dos usos humanos, sem receber a devida atenção. 

Segundo publicação do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2010), o estabelecimento de 

áreas protegidas e outras medidas de proteção à diversidade biológica contida nos 

ecossistemas costeiros e marinhos do Brasil demandam ações urgentes, face ao ritmo de 

descaracterização das paisagens litorâneas e a depleção dos estoques pesqueiros. 

Na Figura 6 pode ser visualizada a distribuição de Áreas Protegidas Marinhas Estaduais e 

Federais do Estado da Bahia até São Paulo, elaborada com dados do IBAMA, na qual se 

observa a carência de Unidades de Conservação marinhas no litoral do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Dentro deste contexto, o presente documento propõe a criação da Área de Proteção 

Ambiental Estadual Marinha da Baía da Ilha Grande, com o objetivo de promover a 

organização do espaço marinho.  

Na publicação do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2007) “Áreas Prioritárias para a 

Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira: 

Atualização” (Portaria MMA No 09, de 23 de janeiro de 2007), as áreas consideradas 

como prioritárias para a conservação foram delimitadas em grau de importância 

biológica, como ilustrado na Figura 7, onde observa-se que a região da Baía da Ilha 

Grande foi caracterizada como de extrema importância.   

Outro resultado deste estudo refere-se às áreas e ações prioritárias indicadas para o 

Estado do Rio de Janeiro (Figuras 8 e 9). 
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Figura 6. Áreas protegidas marinhas estaduais e federais. 

 



 

        

Figura 7. Áreas prioritárias para a Conservação da biodiversidade. Fonte: MMA (2007). 



 

 

 
Figura 8. Mapa das áreas e ações prioritárias para o estado do Rio de Janeiro. Fonte: MMA (2007). 
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Figura 9. Mapa das áreas e ações prioritárias para o estado do Rio de Janeiro – Em detalhe. Fonte: MMA 
(2007). 

 

 

Tabela 1. Lista explicativa das Figuras 8 e 9. Adaptada da Tabela Lista de Áreas 

Prioritárias para a Zona Costeira. Fonte: MMA (2007). 

 

Nome 

(Código) 

Importância Prioridade Ação 

Prioritária 

Ilha Grande e 
Jorge Grego 
(MAZc200) 

Extremamente 
Alta 

Extremamente 
Alta 

Cria UC - PI 

Baía da Ilha 
Grande 

(MAZc205) 

Extremamente 
Alta 

Muito Alta Fomento Uso 
Sustentável 

ESEC Tamoios 
(MAZc710) 

Extremamente 
Alta 

Muito Alta Área Protegida 
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3. Descrição da área  

______________________________________________________ 

 

A Baía da Ilha Grande está localizada no sul do Estado do Rio de Janeiro, entre duas 

grandes metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo, e apresenta grande riqueza de 

espécies, o que se deve às características geográficas, hidrográficas e oceanográficas, 

aliadas a diversidade de seus ambientes costeiros. 

A Baía da Ilha Grande está inserida em uma região hidrográfica que abrange cerca de 

2.300km2. A escarpa da Serra do Mar mergulha diretamente no oceano e seus cursos 

d’água afluem para a Baía. Os principais afluentes são os rios Mateus Nunes e Pereque-

Açu, que desembocam em Paraty, e os rios Mambucaba, Bracuí, Jurumirim e Japuíba, 

que desembocam em Angra dos Reis. 

A parte continental apresenta basicamente dois tipos de relevo: a Serra do Mar e as 

planícies litorâneas. A Serra do Mar é o relevo predominante, com cristas de topos 

aguçados, morros, pontões e escarpas. Esta forma um paredão com vários picos, dos 

quais se destacam o Pico do Frade e o Pico do Cairuçu. Já na parte insular, destacam-se 

o Pico da Pedra D’Água e o Pico do Papagaio, localizados na Ilha Grande. As planícies e 

terraços fluviais, fluviolacustres, fluviomarinhos e marinhos encontram-se junto ao 

litoral, formando pequenas baixadas onde estão as cidades, vilas e povoados.  

Na Serra do Mar predominam gnaisses e granitos recobertos por manto de solos 

residuais e coluviais/tálus. O terreno é acidentado apresentando encostas íngremes e 

grandes desníveis, superando 800 metros de altura. A presença de falhamentos e 

fraturamentos pode contribuir para a instabilidade de taludes e encostas.  

Nas encostas íngremes das porções mais elevadas da escarpa da Serra do Mar, onde a 

vegetação de floresta ainda encontra-se preservada, predominam solos das classes de 

Neossolos Litólicos e dos Cambissolos. Na base da escarpa, onde o relevo torna-se mais 

suave e a vegetação de floresta já foi removida (parcial ou totalmente), predominam 

solos das classes dos Latossolos e dos Argissolos. Nas baixadas litorâneas, formadas 

basicamente por sedimentos de origem fluvial e marinha, onde o relevo é praticamente 

plano e o lençol freático encontra-se próximo à superfície, predominam solos 

hidromórficos das classes Neossolos Flúvicos, Neossolos Quartzarênicos e Gleissolos. 

A região da BIG possui um microclima típico de região litorânea tropical, e é 

influenciado por fatores como: posição geográfica, proximidade do mar, topografia, 

cobertura vegetal e eventos atmosféricos de larga e meso-escala, como frentes frias e 
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brisas marítimas/terrestres, respectivamente.  

As características climáticas marcantes desta Baía são as chuvas intensas, freqüentes 

especialmente no verão. De forma geral a média anual de precipitação é da ordem de 

2.200 mm e a temperatura média na região varia entre 20 e 26ºC.  

A região da Baía da Ilha Grande reúne as melhores extensões de remanescentes de 

Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro, envolvendo os ecossistemas ocupados pela 

Floresta Ombrófila Densa e as formações florísticas associadas. 

A restinga apresenta uma vegetação arbustiva - arbórea, sendo comumente 

encontradas Clusia sp, Cupania oblongifolia, Guarea macrophylla, Ouratea cuspidata, 

Schinus terebinthifolius, Tapirira guianensis, entre outras espécies.  

Nas encostas rochosas e nas escarpas próximas ao mar, desenvolve-se uma vegetação 

com exemplares com características xeromórficas, como Cactaceae e Bromeliaceae, 

devido à intensa exposição solar, excesso de evaporação e pouca profundidade do solo. 

E certas palmeiras, como Attalea dúbia, também são comuns nestes costões. 

A comunidade de vegetação de praia é constituída de espécies principalmente 

herbáceas, como Alternanthera maritima, Ipomoea pescaprae, Panicum racemosum, 

que formam um emaranhado de rizomas e estolões sobre a areia. 

Os principais ecossistemas costeiros encontrados na Baía da Ilha Grande são praias 

arenosas, costões e lajes rochosas (recifes não-biogênicos), manguezais e pequenos 

estuários e ilhas.  

A Baía é caracterizada pela existência de cerca de 250 praias e 187 ilhas, estando 

inserida em uma região distinta do resto do litoral brasileiro, com uma linha de costa 

bastante recortada, bordejada por um extenso domínio montanhoso, que está 

associado à vertente sul da Serra do Mar; localmente chamada de Serra da Bocaina. 

Devido a este domínio escarpado, as encostas se apresentam de forma íngreme, ricas 

em paredões rochosos, apresentando reduzidas planícies costeiras (principalmente 

praias estreitas inseridas em baías, enseadas e sacos), marcadas pela presença de 

pontões cristalinos que se projetam diretamente sobre o mar.  

São mais de uma centena de pontas, destacando-se Trindade, Negra, Juatinga, Grossa 

de Paraty, Cajaíba, Pasto, Leste e do Gambelo no continente, e as pontas Grossa, dos 

Meros, Lopes Mendes e Tucunduba na Ilha Grande. 

Quanto às ilhas, as maiores são: a Ilha Grande, Jipóia, Algodão, Araújo e Sandri, 

seguidas de Cunhambebe, Araraquara, Cedro, Meros, Jorge Grego, Paquetá, dos Porcos 

Grandes, Cedro, Mantimento, Cairuçu, das Pedras e Macacos. Dentre as diversas 
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enseadas, angras, sacos ou reentrâncias, destacam-se a Baía de Jacuacanga, Angra dos 

Reis, da Ribeira e de Paraty; enseada de Paraty-Mirim, Ariró e Pouso e sacos do 

Mamanguá, Barra Grande e Céu. 

 

 

 

Os costões rochosos estão presentes no litoral continental e em todas as ilhas, em 

formato de rampa ou de lajes, que podem chegar a 20m de profundidade ou mais. 

Mais de 80% da Baía tem profundidades inferiores a 40 metros, sendo que existe uma 

depressão batimétrica entre a Ilha Grande e o continente (canal central) com 

profundidade de 55 m. As maiores profundidades estão no lado oeste do canal central, 

de 20 a 30 m, enquanto no lado leste estas variam entre 10 a 25 m. 

Em macroescala, as águas da Baía da Ilha Grande são influenciadas pelo aporte de 

água doce devido às chuvas sazonais, entrando na baía através dos rios, sendo 

oriundas principalmente da Baía de Sepetiba. 

A comunicação da Baía da Ilha Grande com o oceano é realizada por meio de duas 

barras: a barra leste (próxima à Baía de Sepetiba) e a barra oeste (entre as Pontas da 

Juatinga e dos Meros), sendo que o litoral sul da Ilha Grande e as áreas expostas pelas 

barras sofrem ação direta das ondulações do quadrante sul, enquanto que o litoral 

interno forma um ambiente de baixa energia.  

A Baía é um sistema estuarino parcialmente misturado, que se conecta com o oceano 

através de seus extremos leste e oeste. 

A circulação do sistema estuarino formado pelas duas baías é resultante de efeitos de 

maré, ventos e diferenças de densidade. A maré da Baía de Ilha Grande é classificada 

como mista, predominantemente semi-diurna, com desigualdade, e com amplitudes 

médias, em casos de maré de sizígia, variando em torno de 100,8 a 107 cm.  

De acordo com estudos sobre sedimentos de fundo na Baía da Ilha Grande foi possível 

observar uma predominância de areias grossas e médias na face leste da Baía (mais 

rasa) e na plataforma interna até a isóbata 50 m, areias muito finas e finas na face 

oeste (mais profunda) e amplamente distribuídas na plataforma interna, e lamas em 

áreas mais profundas e, teoricamente, de mais baixa energia, no canal central e em 

enseadas abrigadas.  

Com relação à biodiversidade, entre as espécies nativas, existem na Baía diversas 

espécies de invertebrados marinhos, de algas, peixes, tartarugas, aves aquáticas, 

baleias e golfinhos. 
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No estudo realizado pela UERJ/CENPES/PETROBRAS (1991), na baía de Ilha Grande, a 

comunidade fitoplanctônica foi caracterizada pela presença de 120 taxa, divididos em 5 

classes: Bacyllariophyceae (86 taxa), Dinophyceae (39 taxa), Dictyochophyceae (1 

táxon), Cyanophyceae (1 táxon), Euglenophycea (1 táxon) e Prymnesiophyceae (2 

taxa). 

Entre as populações de macroalgas foram encontrados na BIG, algumas espécies 

exploradas comercialmente em outros países, como: Sargassum, Gelidiium, 

Pterocladiella, Hypnea, Ulva, Gracilaria e Porphyra. 

Para os cnidários bentônicos, registrou-se a ocorrência de 26 espécies, pertencentes a 

20 gêneros e 17 famílias das ordens Alcyonacea, Pennatulacea, Scleractinia, 

Zoanthidea, Corallimorpharia, Actiniaria, Ceriantharia e Leptothecata na BIG. Dentre 

essas espécies o hidrozoário, Millepora alcicornis, foi registrado como ocorrência nova 

para a região. A distribuição de espécies mostrou uma predominância de maiores 

riquezas na área oeste da BIG, próximo à entrada da baía e do eixo Angra dos Reis - 

Ilha Grande. 

A partir de amostras de substrato não consolidado da BIG identificou-se 60 taxa de 

Crustacea distribuídos em 39 famílias. Os três grupos mais abundantes foram os 

Amphipoda, seguidos dos Isopoda e de Decapoda. Duas espécies novas de Pulche 

(Plathyschnopidae) foram encontradas, além de Hutchinsoniella macracantha, espécie 

rara de Cephalocarida. 

Para o filo Echinodermata, a riqueza de espécies foi considerada homogênea em toda a 

BIG, sendo a diversidade de espécies maior na região da baía de Paraty entre a Ilha 

Grande e o continente. Dentre as 27 espécies registradas, oito constam na “Lista 

Nacional de Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçadas de Extinção”, 

onde são classificadas como “vulneráveis”. 

A comunidade nectônica inclui peixes, quelônios e mamíferos marinhos. Dentre as 

espécies nectônicas, muitas podem ser consideradas de elevado valor econômico, sendo 

sua pesca o alicerce da economia de muitas comunidades.  

O estudo da ictiofauna acompanhante da pesca do camarão nas proximidades da ponta 

do Acaiá (Ilha Grande), Ilha da Longa e Ilha dos Porcos, apontou a ocorrência de 48 

espécies, destacando-se as famílias Bothidae (linguados) como as de maior freqüência. 

Entretanto, as espécies mais abundantes foram as das famílias Gerreidae (carapicus e 

carapebas) e Scianidae (corvinas, papa-terra e pescadas). 

No Estado do Rio de Janeiro ocorrem três espécies de tartarugas marinhas: Caretta 

caretta, Chelonia mydas e Eretmochelys imbricata. Os dados sobre quelônios na Baía da 
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Ilha Grande são escassos. Contudo, a região pode ser uma importante área de 

alimentação para as tartarugas marinhas, principalmente para a tartaruga–verde (C. 

mydas), que é a espécie mais abundante nesta área.  A presença de outra espécie, a 

tartaruga-de-couro (D. coriacea) também foi confirmada por encalhes na Ilha Grande.  

As cinco espécies de tartarugas marinhas registradas no Brasil são citadas na lista 

oficial de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção (Portaria IBAMA No 1.522, 

de 19/12/89 e No 42 N, de 27/04/92). Segundo o International Union for Conservation 

of Nature (IUCN), a tartaruga cabeçuda (Caretta caretta), a aruanã (Chelonia mydas) e 

a tartaruga-comum (Lepidochelys olivacea) são consideradas como “Em Perigo”; e a 

tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) e a tartaruga-do-norte (Eretmochelys 

imbricata) como “Criticamente em Perigo”.  

Na Baía de Ilha Grande foram registrados 14 espécies de cetáceos, divididos entre as 

subordens: Mysticeti e Odontoceti. Dentre as espécies de misticetos destacam-se 

Eubalaena australis (Baleia-franca-do-sul) e Megaptera novaeangliae (Baleia-Jubarte). 

A baleia-franca-do-sul merece especial atenção por estar exposta a uma série de 

ameaças, representadas principalmente pelo emalhe em redes de pesca e o 

molestamento intencional. 

Enquanto os misticetos apresentam hábitos migratórios, os odontocetos encontram-se 

distribuídos desde águas costeiras até águas oceânicas ao longo de todo o ano. Dentre 

as espécies tipicamente costeiras encontram-se o boto-cinza (Sotalia guianensis) e a 

franciscana (Pontoporia blainvillei) que costumam formar pequenos grupos e podem ser 

encontradas não muito além de 5 milhas náuticas da costa.  A Sotalia guianensis 

apresenta, na baía de Paraty e Sepetiba, a maior média de tamanho de grupo 

registrada para a espécie em sua área de distribuição. 

Também podem ser avistados, ocorrendo em pequenos grupos ou solitários, 

Balaenoptera edeni, (Baleia-de-bryde) e Orcinus orca (Orca). Ocorrências mais raras 

também são registradas na baía, com a presença da Balaenoptera acutorostrata 

(Baleia-minke-anã), Physeter macrocephalus (Cachalote) e Globicephala macrorhyncus 

(Baleia-piloto-de-peitorais-curtas). Grandes grupos de golfinhos como o Stenella 

frontalis (Golfinho-pintado-do-atlântico), Steno bredanensis (Golfinho-de-dentes-

rugosos), Delphinus delphis (Golfinho-comum-de-bico-curto), Tursiops truncatus 

(Golfinho-flíper) e Sotalia guianensis (Boto-cinza) podem ocorrer na Baía de Ilha 

Grande durante todo o ano sendo, portanto, as espécies mais expostas a ameaças 

potenciais na região. 

No que se refere às aves marinhas, a illha de Jorge Grego foi considerada como área de 

extrema importância biológica para a conservação dessas espécies (MMA, 2002). 
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Colônias reprodutivas de Trintaréis-de-bando, Sterna eurygnatha, são encontradas na 

Ilhota Laje Branca. No Saco de Mamanguá, são encontrados sítios reprodutivos de 

Trinta-réis-de-bico-vermelho, S. hirundinacea e S. eurygnatha no Rochedo Laje Grande, 

bem como nos Rochedos Aty Maior e Aty Menor e também na Ilha Laje Branca, na 

enseada de Paraty. Outras colônias de aves marinhas podem ser observadas nas Ilhas 

do Cairuçu, das Laranjeiras, da Trindade (ou Raspa), ilha e ilhote dos Meros, com 

destaque para uma colônia de Biguás, Phalacrocorax olivaceus, que vive na Ilha Duas 

Irmãs. 

Nos rochedos da Ilha Sapeca foram registrados ninhos de S. hirundinacea, além de 

bandos compostos de 20 a 200 indivíduos de Trinta-Réis-Real, Sterna maxima 

pousados nos diversos rochedos e lajes. Na Ilha Rochedo de São Pedro, além destas 

espécies, foram também verificados ninhos de Larus dominicanus, o gaivotão. O grau 

de perturbação e destruição dos ninhos, de ovos e filhotes causados pela presença 

humana e até de animais domésticos é preocupante, pois compromete seriamente a 

reprodução destas espécies. 

As principais áreas de reprodução de espécies marinhas de importância comercial da 

Baía da Ilha Grande são o Saco do Mamanguá, Enseada de Paraty-Mirim e as Baías de 

Paraty e Ribeira. 

A Baía da Ilha Grande apresenta manguezais tanto na orla continental quanto na 

insular. Os maiores são: Monsuaba, Jacuacanga, Praia da Chácara, Retiro, Japuíba, 

Gamboa, Pontal, Ariró-Jurumirim, Itanema, Bracuí/Cansado, Saco do Bracuí, Ponta do 

Quitumba, Mambucaba, Saco Grande, Mangue do Tu, Jabaquara, Terra Nova, Ilha das 

Cobras, Boa Vista, Paraty-Mirim, Saco do Fundão, Caetana/Meros/Turvos/Itatinga, 

Mamanguá e Praia do Sul e do Leste. 
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4. Características socioeconômicas e ameaças à biodiversidade 

______________________________________________________ 

A região hidrográfica contribuinte à Baía da Ilha Grande abrange terras do Estado do 

Rio de Janeiro e de São Paulo.  

De acordo com o Censo de 2010 a população da porção fluminense, integrada pelos 

municípios de Angra dos Reis e Paraty, é de aproximadamente 184 mil habitantes. 

No século XVIII, a região da Baía da Ilha Grande apresentava predomínio de elites 

agrárias que investiam principalmente na produção de cana-de-açúcar que prosperou 

até a primeira metade do século XIX. No período entre 1772 e 1890 o café foi 

introduzido na região e assumiu grande importância no contexto econômico local, sendo 

exportado até mesmo para Europa. Mais tarde com o declínio da agricultura, as 

fazendas cafeicultoras foram sendo abandonadas e aos poucos a atividade pesqueira foi 

substituindo a agricultura. 

A construção da Rodovia Rio-Santos (BR 101) no início da década de 1970, 

concomitante com o Projeto Turis da EMBRATUR, estabeleceu critérios de ocupação e 

aproveitamento turístico da região com financiamento e incentivos a implantação de 

grandes hotéis, condomínios luxuosos, com infra-estrutura de lazer, além de marinas e 

ancoradouros.  

Como conseqüência, ocorreu uma valorização substancial das terras litorâneas, a 

expulsão da população local e a privatização de várias praias, gerando conflitos 

fundiários existentes até hoje.  

Esse crescimento como pólo turístico promoveu um desenvolvimento desordenado, com 

instalação de empreendimentos sem infra-estrutura adequada, com ocupação de 

encostas e margens dos rios, aterro de áreas de manguezais, desmatamentos e 

poluição das águas costeiras; o que tem sido danoso para os ecossistemas da Baía da 

Ilha Grande, e gerado um declínio na produção pesqueira, e conseqüente reflexo social, 

devido à perda de empregos associados à atividade. 

Os impactos na Baía não se devem somente ao desenvolvimento desordenado, mas 

também à operação de empreendimentos de grande porte e aos múltiplos e conflitantes 

usos do espelho d’água e riscos associados, como possíveis vazamentos de óleo e 

outros poluentes, descartes de águas de lastro, sobreexplotação, entre outros fatores, 

que possam vir a comprometer a qualidade ambiental do ecossistema.  

As principais razões para a perda da biodiversidade costeira e marinha são: a perda de 

habitat devido à utilização de áreas naturais em áreas para maricultura e ao 



  

  
  
  
  - 18 - 
 

crescimento urbano e industrial; ocupação de encostas e aterros na zona costeira; 

introdução de espécies exóticas, colocando em perigo a abundância e sobrevivência de 

espécies nativas; contaminação das águas por resíduos tóxicos industriais e por dejetos 

humanos sem tratamento ou parcialmente tratados; e a sobreexplotação, quando 

ocorre a captura de recursos pesqueiros em quantidades superiores à sua capacidade 

de reprodução. 

A BIG é uma região ainda rica em biodiversidade, constatado através dos resultados 

obtidos a partir do inventário da Biodiversidade Marinha da Baía da Ilha Grande (MMA, 

2007), em que foram registradas 905 espécies, sendo 20 novas para a ciência, 241 

novas ocorrências para a BIG, 44 espécies endêmicas do Brasil, 16 espécies 

oficialmente ameaçadas de extinção no Brasil e algumas espécies exóticas introduzidas. 

Segundo o estudo, a região apresenta áreas ainda preservadas e outras impactadas, 

com potencial econômico subexplorado e uma população economicamente ativa 

dependente das atividades vinculadas à Baía. 

De acordo com publicação do MMA (2007), as principais espécies comerciais são a 

sardinha (Sardinella brasiliensis), os camarões (Pleoticus muelleri, Artemesia 

longinaris), o cação (Squatina spp., Galeoorhinus spp., Muteus spp.), a corvina 

(Micropogonias furnieri) e as pescadas (Cynoscion spp.). Existem ainda diversos 

projetos de maricultura na região, incluindo mariscos, Coquille Saint-Jacques e algas. 

As espécies exóticas, em sua maioria, são trazidas, na água de lastro de navios, nos 

cascos ou através da importação de espécies para cultivo e aquariofilia.  

Dentre as encontradas na BIG estão duas espécies de corais, Tubastraea cooccinea e 

Tubastraea tagusensis, a macroalga Caulerpa scalpelliformis e o siri Charybdis hellerii. 

De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), 

organismos invasores são considerados a segunda maior causa de perda de 

biodiversidade, sendo superados somente pela destruição direta de habitat devida à 

ação do homem. 

Hoje, a Baía da Ilha Grande abriga o maior número de unidades de conservação do 

Estado do Rio de Janeiro, com a proteção principalmente de seus ecossistemas 

terrestres, como o Parque Nacional da Serra da Bocaina (federal), a Reserva Biológica 

Estadual da Praia do Sul, a Reserva Ecológica da Juatinga (estadual), o Parque Estadual 

da Ilha Grande, o Parque Estadual do Cunhambebe, a Área de Proteção Ambiental de 

Cairuçu (federal), a Área de Proteção Ambiental de Tamoios (estadual) e a Área de 

Proteção Ambiental de Mangaratiba (estadual). Estas protegem áreas continentais e 

insulares. 
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Poucas áreas marinhas são efetivamente reguladas por Unidades de Conservação, como 

no caso da Estação Ecológica Tamoios (federal), que protege o entorno de 29 pontos 

geográficos, entre ilhas, ilhotas, lajes e rochedos, com 8.407,12 ha de área marinha 

(96,64%) e 292,6 ha de área terrestre (3,36%), o Parque Estadual Marinho do 

Aventureiro, que protege uma área de 1.784 ha (em vias de recategorização) e a Área 

de Proteção Ambiental Marinha da Baía de Paraty, Paraty-Mitim e Saco do Mamanguá 

(municipal), com 6.159 ha de área protegida. 
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5. Mapeamento da captura de pescados na Baía da Ilha Grande 

______________________________________________________ 

No estudo da criação da Área de Proteção Ambiental Estadual Marinha da Baía da 

Ilha Grande foram utilizadas informações de produção pesqueira levantadas pelo 

Projeto Estatística Pesqueira – Monitoramento da Pesca no Estado do Rio de Janeiro, 

coordenado pela Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ).  

Neste Projeto, iniciado em setembro de 2010, está sendo realizado o monitoramento 

dos desembarques nos principais portos pesqueiros fluminenses, situados nos 

municípios de Angra dos Reis, Niterói, São Gonçalo e Cabo Frio. 

Informações sobre a produção pesqueira, as embarcações atuantes no litoral do Estado 

do Rio de Janeiro e os aspectos biológicos das espécies-alvo estão sendo levantadas, 

visando o conhecimento do estado de exploração dos estoques e a obtenção de 

subsídios para a elaboração de políticas públicas que promovam o uso sustentável da 

pesca. 

Como resultado de uma cooperação técnica entre a FIPERJ e o Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA/DIGAT/GEGET), os dados preliminares levantados pelo Projeto 

Estatística Pesqueira entre setembro e dezembro de 2010, referentes ao município de 

Angra dos Reis, foram tratados e mapeados de forma a possibilitar a visualização das 

áreas onde foram capturadas as maiores quantidades de pescados dentro da Baía da 

Ilha Grande no período. 

Optou-se por representar graficamente a espacialização de todos os pescados 

capturados no período; a espacialização da sardinha, principal espécie capturada; e a 

espacialização do camarão, espécie de alto valor econômico. 

Na Figura 10 referente à distribuição espacial de todos os pescados capturados no 

terceiro quadrimestre de 2010, observa-se que a área de maior captura corresponde às 

proximidades da Ponta da Juatinga, com uma soma de 4.200 toneladas, seguida por 

outras duas áreas, uma fora da Ilha Sandri (interior da Baía) e a outra a sul da Ilha 

Grande. Observa-se ainda uma provável rota migratória em forma de “N”. 

Na Figura 11 referente à distribuição espacial de sardinha capturada no mesmo período, 

observa-se o mesmo padrão de distribuição que na Figura 10. 

De acordo com a Figura 12, foi possível visualizar que a captura de maior quantidade de 

camarão no período ocorreu nas áreas próximo à Ponta da Juatinga e a sul da Ilha 

Grande, seguidas por uma área no interior da Baía, próximo à Ilha Sandri e à Ilha 

Araraquara, e outra área situada a leste da Ilha Grande.  
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Este estudo realizado em cooperação técnica com a FIPERJ veio a auxiliar na 

demarcação dos limites da Área de Proteção Ambiental Estadual Marinha da Baía 

da Ilha Grande proposta.  
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Figura 10. Distribuição espacial da captura de pescados na Baía da Ilha Grande - 3o quadrimestre de 2010. 
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Figura 11. Distribuição espacial da captura de sardinha na Baía da Ilha Grande - 3o quadrimestre de 2010. 
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Figura 12. Distribuição espacial da captura de camarão na Baía da Ilha Grande - 3o quadrimestre de 2010. 
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7.1. Mapa de delimitação da APA Estadual Marinha da Baía da Ilha Grande  

 


