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Esta edição do Boletim Águas & Território apresenta os principais avanços e desafios do Projeto de Gestão Integrada do
Ecossistema da Baía da Ilha Grande (Projeto BIG), coordenado pela Gerência de Instrumentos de Gestão do Território
(Geget), subordinada à Diretoria de Gestão das Águas e do Território (Digat/Inea). Essa iniciativa é resultado da cooperação entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO). Seu principal objetivo é integrar as ações federais, estaduais, municipais e da sociedade civil, no sentido de permitir, de forma conjunta, o planejamento e a implementação da gestão ambiental da região da Baía da Ilha Grande (BIG).

Gestão ecossistêmica,
um modelo desafiador

Visão holística na abordagem ecossistêmica

A gestão integrada do ecossistema – Integrated Ecosystem
Management (IEM) – é uma abordagem amplamente reconhecida, desenvolvida para viabilizar o crescimento sustentável de uma região.
Além de ter como premissa a oferta de bens e serviços
ambientais que respeitem a integridade dos ecossistemas,
esse modelo de gestão exige uma estrutura abrangente,
capaz de contemplar os aspectos naturais, econômicos,
culturais, sociais e bióticos de uma área delimitada. Assim,
seu maior desafio é gerir todo o sistema, e não somente
suas partes, conforme esquematizado na figura a seguir.

A abordagem ecossistêmica é uma estratégia para o manejo integrado do solo, da água e dos recursos biológicos, que, por sua vez, promove a conservação e o uso sustentável e equitativo dos recursos naturais. Baseada
em métodos que levam em consideração a função, os processos e as interações entre os organismos e seu
meio, ela reconhece os seres humanos, e toda a sua diversidade cultural, como parte integrante de um conjunto de
ecossistemas. Devido à natureza complexa e dinâmica desses diferentes ecossistemas, requer uma gestão flexível,
capaz de lidar com as incertezas associadas.
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Aplicação prática da gestão ecossistêmica
Várias nações, atualmente, têm estado
atentas à aplicação prática da “abordagem ecossistêmica” na gestão pública.
Numa escala mais local, é possível observar exemplos de gestão integrada
do ecossistema em microbacias hidrográficas ou em baías confinadas. É o
caso da Baía da Ilha Grande, onde está
em execução o Projeto BIG.

de parte, facilitada pela criação do Inea,
em 2009, com a fusão da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (licenciamento e fiscalização ambiental), da Superintendência Estadual
de Rios e Lagoas (gestão dos recursos
hídricos) e do Instituto Estadual de Florestas (responsável pelas unidades de
conservação da natureza).

No Estado do Rio de Janeiro, a adoção
desse modelo de gestão foi, em gran-

O projeto
O Projeto BIG tem como objetivo garantir a conservação e o uso sustentável do ecossistema da Baía da Ilha
Grande e de sua biodiversidade terrestre e marinha, considerada de importância global, por meio de parcerias
regionais. Iniciado em 2011, será executado em cinco
anos. Seu orçamento é de pouco mais de US$ 27 mi-

lhões, oriundos do Global Environment Facility (US$ 2,3
milhões), da FAO (US$ 50.700,00) e do Inea e das prefeituras de Paraty e Angra dos Reis, que, em contrapartida,
investirão aproximadamente US$ 25 milhões em ações
estruturantes na região.

Área de abrangência
O ecossistema da Baía da Ilha Grande (BIG) estende-se
pela costa sul do Estado do Rio de Janeiro, representada
pela Região Hidrográfica I e os limites marinhos da Baía.
O limite terrestre é definido por uma linha de costa de
aproximadamente 365 km de extenção, na qual se localizam os municípios de Paraty, Angra dos Reis e parte de
Mangaratiba.
A área de captação mede aproximadamente 2.350 km2
e inclui pequenas bacias hidrográficas originadas principalmente no Estado do Rio.
A Baía é constituída por uma enseada costeira semifechada com aproximadamente 1.120 km2, onde se des-

Ambiente natural da Baía da Ilha Grande

taca a presença da Ilha Grande e de cerca de outras 190
ilhas e parcéis.
Os setores terrestre e marinho da baía caracterizam-se
pela rica biodiversidade. O ecossistema terrestre predominante é a Mata Atlântica, parcialmente conservada
por uma rede de unidades de conservação (UCs).
De forma semelhante, os ecossistemas costeiros e marinhos da BIG são dominados por uma gama de hábitats,
incluindo lagoas, restingas, mangues, praias, costões
rochosos, recifes de coral e leitos de algas, sendo um
santuário de biodiversidade singular (hotspot).

Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul

Boletim Águas & Território - nº6 | dezembro de 2014

3

A Baía da Ilha Grande é caracterizada por sua importância e diversidade socioeconômica. Atualmente, estima-se que, em sua região, vivam cerca de 200 mil pessoas, além de uma população flutuante expressiva. Entre
os principais usuários da Baía, encontram-se: dois portos comerciais, a única usina nuclear do Brasil (e outras
duas em processo de implantação), o maior estaleiro comercial da América Latina, crescentes empreendimentos
residenciais, barcos recreativos e pesqueiros comerciais, responsáveis pela maior concentração de marinas do
Estado, bem como instalações de maricultura e frequentadores de praias.

Praia e costão rochoso na Ilha Grande

Barco de pesca na Baía da Ilha Grande
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Posto de combustível flutuante

Fatores de pressão
Apesar de ser um ponto de concentração de biodiversidade
reconhecido internacionalmente, a Baía da Ilha Grande sofre com o contínuo crescimento econômico da região. Essa
expansão, aliada à ausência de um planejamento sólido e à
falta de eficiência na aplicação de ferramentas de gerenciamento, tem contribuído para o aumento das ameaças ao
seu ecossistema.
Conheça a seguir as ações que mais impactam o ecossistema regional, todas associadas a formas de ocupação do

Navio no porto de Angra

Pressões e impactos sobre o ecossistema da BIG

Barco de pesca na Baía de Angra

Ocupação desordenada no continente
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Principais objetivos
• Implementar um Programa de Integração das Estratégias
de Gestão Ambiental na Baía da Ilha Grande, com enfoque
na qualidade ambiental e na visão ecossistêmica;
• Preparar e implementar um plano de ação e gerenciamento que dê suporte e coordenação às áreas protegidas – em consonância e apoio ao Mosaico Bocaina –,
como forma de mitigar conflitos e sobreposições, bem
como preencher as lacunas existentes;
• Criar um fórum de diálogo permanente sobre a qualidade
ambiental da Baía da Ilha Grande, com estrutura e competência legal para atuar na regulação de questões relativas ao
projeto, vinculando, para tal, o Comitê da Bacia da Baía da
Ilha Grande às questões relativas ao gerenciamento costeiro;

• Fortalecer a capacidade institucional no âmbito da Superintendência Regional do Inea na Baía da Ilha Grande (Supbig),
nas prefeituras e nas agências/unidades de conservação
das três esferas de governo localizadas nos municípios;
• Identificar e mitigar as principais ameaças e aspectos
críticos que afetam a qualidade do ecossistema da Baía
da Ilha Grande, em especial os originados em função da
poluição orgânica de rios e do lançamento de efluentes
domésticos e industriais na própria Baía da Ilha Grande;
• Incrementar a participação social e a divulgação das
ações como forma de envolver os grupos sociais afetados nos esforços de conservação e recuperação ambiental dos ecossistemas da Baía da Ilha Grande.

Atuação estratégica
Por meio de sua unidade gestora, localizada fisicamente
no município de Angra dos Reis, o projeto está em fase de
implementação (2011-2016), estruturando as bases para o
planejamento de ações a serem executadas ao longo dos
próximos 15 a 25 anos. Assim, busca ampliar o rol de atividades capazes de identificar e mitigar as principais ameaças à região.

Contemplando todos os esforços realizados na região por
diferentes parceiros, bem como planejando novas atividades para salvaguardar a saúde da Baía em associação
com práticas mais sustentáveis, o Projeto BIG apresenta
quatro eixos de atuação, divididos em componentes que
se complementam.

Eixo 1 - Planejamento, política e fortalecimento institucional
Meta: Estabelecer os arranjos institucionais capazes de coordenar o processo de Gestão Integrada dos Ecossistemas
da Baía da Ilha Grande.

Eixo 2 - Mitigação de ameaças
Meta: Melhorar a saúde do ecossistema na BIG.

Ações relacionadas:
• Desenvolver o Plano de Gestão Integrada baseado no
Plano de Bacia e no Zoneamento Ecológico Econômico
Costeiro;
• Realizar estudos que subsidiem políticas públicas;
• Capacitar agentes públicos e a comunidade.

Eixo 3 - Conservação da biodiversidade
Meta: Fortalecer a conservação da biodiversidade, ampliando a conectividade dos ecossistemas e das áreas protegidas, reduzindo o impacto da ação humana.
Ações relacionadas:
• Desenvolver e implementar um plano de gerenciamento e
de ação para fortalecer as UCs por meio do apoio ao Mosaico Bocaina de áreas protegidas;
• Preparação e atualização de planos de manejo das UCs;
• Realizar estudos de base para reclassificação/expansão
das UCs existentes;
• Elaborar bancos de dados sobre a biodiversidade;
• Equipar, oferecer infraestrutura e treinar equipes das UCs.

Ações relacionadas:
• Analisar e priorizar as principais ameaças ao ecossistema
da BIG e à conservação dos biomas marinhos e terrestres;
• Desenvolver e implementar planos setoriais de ação (turismo, pesca, controle de espécies exóticas etc.) voltados
para mitigar as ameaças identificadas;
• Estabelecer um programa de monitoramento do ecossistema da BIG.

Eixo 4 - Consciência pública e comunicação ambiental
Meta: Ampliar e fortalecer a participação e o controle social
na gestão e conservação do ecossistema da BIG.
Ações relacionadas:
• Desenvolver e implementar um plano de ação para fortalecer a participação social na gestão;
• Realizar oficinas de envolvimento comunitário e elaborar mídias que deem suporte ao plano;
• Fomentar práticas sustentáveis.
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Espécies aquáticas do ambiente marinho da Baía da Ilha Grande

Principais avanços
Ao longo da primeira metade do projeto foi possível estruturar as bases institucionais e algumas ações efetivas
para a regulamentação de atividades de uso direto na Baía
e outras formas de minimização das pressões na região.
Os principais instrumentos de planejamento estão em processo de elaboração e muitos outros já foram concluídos,

como os planos de manejo das unidades de conservação
estaduais.
Cabe destacar aqui alguns avanços obtidos e próximos
passos a serem dados.

Plano de Gestão Integrada de Longo Prazo (Plano IEM)
O projeto BIG, no intuito de apoiar e
fortalecer as ações para a elaboração
conjunta do Zoneamento Ecológico
Econômico Costeiro (ZEEC) e do Plano de Bacia da Baía da Ilha Grande,
realizou um estudo específico para
analisar as possibilidades e potencialidades para a articulação destas ações,
que constituem uma inovação na
gestão ambiental brasileira. Essa iniciativa contemplou uma ampla discussão, intermediada pelo Comitê de
Bacia Hidrográfica da BIG (CBH-BIG),
entre os atores locais e especialistas.
Também com base nesses resulta-

dos, o Plano IEM será elaborado no
último ano do projeto. Porém, desde
2012, vêm sendo realizadas as suas
etapas de estruturação e concepção,
baseadas nos princípios de articulação com os planos existentes ou legalmente assegurados.
Como resultado dessa estratégia, foram elaboradas as diretrizes e o escopo dos dois instrumentos de gestão
que são a base para a elaboração do
ZEEC.
O ZEEC está em pleno desenvolvimento, já conta com um amplo diag-

nóstico da região e entrará na fase de
prognóstico e participação pública no
início de 2015 (ver Boletim Águas &
Território nº3).
Já o Plano de Bacias tem recursos financeiros assegurados para sua execução e está em fase de contratação
de empresa para sua realização.
Após a finalização dos dois instrumentos, em 2016, será desenvolvido
o Plano de Gestão Integrada do Ecossistema da BIG, com um horizonte de
25 anos.

oficinas com membros do CBH BIG e especialistas

Oficina com especialistas

Oficina com membros do CBH BIG
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Projeto de Gestão Ambiental para a atividade Náutica (PGA Náutico)
A Baía da Ilha Grande é um dos polos mais importantes
da atividade náutica no Brasil, conjuntamente com o litoral norte do Estado de São Paulo. Sua geografia e riqueza
natural fazem da região um destino prioritário para adeptos dessas atividades, que contam com dezenas de instalações e movimentam mais de dez mil embarcações. Os
municípios de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba são
os que possuem a maior concentração de barcos e marinas do país.

Estrutura lógica do PGA Náutico

Nesse sentido, o Projeto BIG, em parceria com atores locais, especialmente a Supbig, identificou a atividade como
de extrema importância econômica e social, mas que
apresenta também um potencial poluidor que pode, por
meio de medidas relativamente simples, ser controlado. Apesar de toda a sua importância no cenário nacional, também
concentra muitos conflitos, dívidas e problemas de gestão a serem resolvidos, muitos deles de cunho ambiental.
Assim, em 2012 foi estruturado o Projeto de Gestão Ambiental para a atividade náutica da Baía da Ilha Grande, que apresenta, em sua concepção, a elaboração de normas e ações destinadas a todo o Estado do Rio de Janeiro. Seu escopo
básico foi definido após um amplo diagnóstico da situação ambiental das instalações náuticas nos municípios de Angra
dos Reis e Paraty. O foco do estudo foi o controle da poluição e da degradação ambiental associadas às estruturas e atividades do setor. Graças ao mesmo diagnóstico, foi possível também determinar os impactos ambientais gerados pelas
diferentes atividades realizadas nas instalações náuticas atualmente em operação na Baía da Ilha Grande.

Diagnóstico situacional
Para melhor retratar a realidade do setor náutico na BIG,
foi realizado um grande diagnóstico por meio de visitas a
mais de 70 empreendimentos, entre marinas (aproximadamente 90% do universo), postos de combustíveis flutuantes e garagens náuticas. Com base em critérios pré-estabelecidos em conjunto com o Inea, foram realizadas
avaliações individuais e gerados relatórios específicos,
sugerindo adequações e identificando boas práticas adotadas.
Além disso, foi produzido um relatório sintético, avaliando totalmente a situação da atividade na região. Assim,
ao associar todos os relatórios e dados de monitoramento ambiental sistematizados, foi possível demonstrar a
potencialidade poluidora cumulativa na região.
Dessa forma, a atividade do setor foi dimensionada,
quantificada e avaliada em suas interfaces socioambientais. Por fim, foram definidos e levantados parâmetros relacionados à interface ambiental, especialmente quanto
a fatores como: estrutura, controle de poluição, localização, procedimentos e rotinas de cada empreendimento.

Etapas da avaliação diagnóstica

Visitas a Estabelecimentos

Relatórios de
Avaliação

Determinação
do Potencial
Poluidor das
Atividades na
Região

Cruzamento entre
Dados Ambientais
Coletados e já
Sistematizados
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Programas de capacitação e treinamento
O envolvimento do setor náutico e dos órgãos públicos de gestão da atividade é fundamental para o sucesso do projeto. As
atividades de capacitação e treinamento, além de objetivarem a incorporação das boas práticas, pretendem contemplar as
campanhas de sensibilização e ampliar a aproximação com o setor.
Nesse sentido, em 2013 o Programa promoveu cursos de gestão ambiental para o segmento náutico, o terceiro setor e órgãos
ambientais. Essas ações voltarão a se repetir em 2015, quando também serão promovidas oficinas práticas de gestão náutica.

Atividades de capacitação e treinamento no âmbito do PGA Náutico
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Outras ações e próximos passos
Ainda no âmbito das discussões do PGA Náutico, surgiu, em 2013, a necessidade de uma avaliação das normas de licenciamento
ambiental para as estruturas e para as instalações náuticas. Dessa forma, em um grupo coordenado pelo Serviço de Gerenciamento Costeiro (Gerco) e com a participação de diferentes áreas do Inea, foram elaboradas duas normas operacionais específicas para orientar o processo de licenciamento ambiental desta atividade, o que foi considerado uma inovação no país.
Vale ressaltar que novos desafios foram identificados no âmbito do PGA Náutico, como a necessidade de regularização de
todos os empreendimentos na região da BIG, bem como de uma proposta de certificação ambiental para o setor. Ambas são
ações planejadas para 2015.

Fortalecimento de instâncias participativas
A participação social, assim como a articulação de ações de planejamento e execução de propostas do Projeto BIG, se vincula
à aproximação e à interlocução com parceiros regionais (prefeituras, sociedade civil organizada, empreendedores envolvidos
com a causa ambiental e outros segmentos). Nesse sentido, entende-se que dois fóruns legítimos de participação são essenciais e devem ser constantemente fortalecidos: o Mosaico Bocaina de Áreas Protegidas (MB) e o Comitê de Bacia da Baía da
Ilha Grande (CBH-BIG).
Apoio ao Mosaico Bocaina de Áreas Protegidas (MB)
O Mosaico Bocaina foi instituído pela Política Nacional de
Meio Ambiente e integra o Corredor de Biodiversidade da
Serra do Mar, na região de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba.
Situa-se em uma área superior a 250 mil hectares, englobando 18 unidades de conservação, além de cinco terras
indígenas e quatro quilombos.
Por se tratar de um colegiado importante, tanto pela sua
representação social como pela atuação de gestores de
unidades de conservação e áreas protegidas, o Projeto BIG
associou-se ao Mosaico Bocaina para que se fortaleça e
adquira condições de capitalizar as ações relacionadas à
proteção e conservação da biodiversidade, respeitando e favorecendo a riqueza cultural e social das populações tradicionais da BIG. Para tanto, foi construída, em conjunto com
o conselho consultivo do MB, uma estratégia de atuação
que envolve principalmente os seguintes princípios:

• Fortalecimento da Secretaria Executiva;
• Elaboração e implementação de uma estratégia para a
sustentabilidade financeira do MB;
• Elaboração de um plano estratégico e de um plano de ações;
• Realização de ações associadas à proteção da biodiversidade e à cultura das populações tradicionais.

Reuniões do Conselho do Mosaico Bocaina
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Apoio ao Comitê de Bacia da Baía da Ilha Grande (CBH-BIG)
Contemplando um grande desafio
na gestão das águas, o CBH-BIG foi
criado, em 2012, com a prerrogativa
de atuar na Região Hidrográfica I do
Estado do Rio de Janeiro de forma a
ampliar a integração das ações que
ocorrem nas bacias e sub-bacias
hidrográficas da região quanto aos
aspectos, dinâmicas, processos e
impactos na área marinha adjacente.
Assim como apresentado no Plano
de IEM, o CBH é um importante parceiro do Projeto BIG, discutindo, articulando e valorizando a ideia de que
a gestão do território deve contemplar uma visão ecossistêmica, seja

na análise de pressões e impactos,
como o caso do Pré-Sal, seja na percepção de que os usos do ambiente
terrestre e a gestão das bacias hidrográficas influenciam diretamente o
ambiente marinho e a saúde de seus
ecossistemas. Nesse sentido, tem
como representantes importantes
membros dos setores de pesca e
maricultura, bem como de pesquisa
e unidades de conservação atuantes
na zona costeira.

das ações do CBH e demais parceiros e órgãos vinculados à gestão das
águas no território.
Essa iniciativa foi concebida desde o
princípio, com apoio do Projeto BIG,
a partir da lógica de uma ampla integração com a dimensão da qualidade
ambiental dos ecossistemas da Baía,
analisando as múltiplas interfaces com
os ambientes terrestres e marinhos.

No ano de 2015 está previsto o inicio
da elaboração do Plano de Recursos
Hídricos da BIG, importante marco de
análise, planejamento e priorização

Desafio permanente
O Projeto BIG vem buscando superar a fragmentação da
gestão ambiental na sua área de inserção, tanto em termos
setoriais como geograficamente. Esse desafio impõe a necessidade de uma abordagem capaz de tratar sistematicamente todas as causas desse fenômeno, além de mobilizar
atores-chave para o entendimento das dinâmicas que afetam o ecossistema.
Assim, o conjunto de ações e atividades que o projeto BIG
tem apoiado, ou implementado em conjunto com o Inea e
com as demais instituições atuantes na região, busca superar a atuação fragmentada e os conflitos de competência
entre os diferentes órgãos envolvidos, bem como as limitações de integração dessas ações e as de outros atores comprometidos com a conservação ambiental (Estado, ONGs e
sociedade civil). Uma característica marcante das metodologias de gestão integrada dos ecossistemas é a centralidade
dada à definição de metas sobre a qualidade do ecossistema
a serem buscadas a partir de ferramentas de gestão, possibilitando que este projeto seja tanto técnico como político.

Secretaria do Estado do Ambiente (SEA)
Carlos Francisco Portinho, secretário

Instituto Estadual do Ambiente (Inea)
Isaura Maria Ferreira Frega, presidente

Boletim da Diretoria de Gestão das Águas e do Território (Digat)
Rosa Maria Formiga Johnsson, diretora
Av. Venezuela, 110, 3º andar, Saúde, Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 2334-9601

Gerência de Instrumentos de Gestão do Território
(Geget)

Silvia Marie Ikemoto, gerente
Ricardo Augusto de Almeida Voivodic, chefe de serviço de gerenciamento costeiro e diretor nacional
do Projeto BIG
Helen Norões Rolim
Luiz Eduardo de Souza Moraes
Carine Fonseca Lopes Fontes

O processo de planejamento, constituído em torno dos
instrumentos de gestão apoiados pelo Projeto BIG, vem se
revelando capaz de operacionalizar a incorporação do conhecimento científico e da produção de informação sobre
a qualidade do ecossistema como base para o processo
de tomada de decisão. Isso se dá por meio de sistemas de
informações e do desenvolvimento de análises, cenários e
propostas de regulação, a partir da geração de um ambiente sinérgico envolvendo diferentes atores.
Porém, o desafio de continuidade deste processo é permanente. Nesse sentido, é constante a necessidade de promover o entendimento completo da cadeia de determinações
sociais que implica os fatores de pressão sobre o ambiente,
para que, dessa forma, as ações de controle dos problemas
sejam voltadas para as suas causas e não apenas para os
seus efeitos aparentes.

Unidade Gestora do Projeto / FAO

Tiago de Carvalho Franca Rocha, gerente
Monique Diaz, assistente administrativa
Carolina Daher, assistente técnica
Felipe Spina, apoio à Secretaria Executiva do Mosaico Bocaina
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Apoio

Livia Soalheiro e Romano

Texto

Tiago de Carvalho Franca Rocha
Ricardo Augusto de Almeida Voivodic
Elizabeth Oliveira
Carolina Delfante de Pádua Cardoso

Produção editorial
Tania Machado

Projeto gráfico / Diagramação

Roberto Jana de Sá / Edgard Mello

Copidesque e revisão

Tania Machado e Sandro Carneiro

Fotos e Mapas

Foto capa (p.1): Enrico Marone,
Foto Baía de Ilha Grande (p.2):
Fotos (p. 3, 6, 8, 9): Acervo Inea,
Fotos Espécies aquáticas do ambiente
marinho da Baía da Ilha Grande (p. 6):
Suzana Ramineli
www.inea.rj.gov.br

