
Execução

Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG)

Horário de funcionamento
O PEIG está aberto todos os dias das 8h às 17h.

Endereço
Sede: Av. Nacib Monteiro de Queiroz, s/nº - Vila do 
Abraão - Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ.  23.968-000.

Telefones:
(24) 3361-5540/3361-5800.

Dicas para o visitante
Para desfrutar das belezas do PEIG, use roupas leves, 
protetor solar, repelente e boné. É recomendável que 
leve água para manter-se hidratado e um saco 
plástico para recolher seu lixo.  

O PEIG está inserido na Região Turística da Costa 
Verde, onde também estão situadas as Áreas de 
Proteção Ambiental de Mangaratiba e de Tamoios.

*Confira a distância para outras
unidades de conservação

Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do Aventureiro

Parque Estadual Cunhambebe

Reserva Ecológica Estadual da Juatinga

25 km

30 km

70 km

* Tempo estimado entre sedes e pontos de apoio via transporte marítimo.

www.inea.rj.gov.br/visiteparquesestaduais

Material produzido com recursos de compensação ambiental
(Lei Federal no 9.985, de 18.07.2000)

Trilhas e Atrativos Naturais

Foto: Eduardo Gouvêa

Circuito Abraão 

O Circuito Abraão é composto por uma trilha 
circular onde estão localizados os atrativos mais 
acessíveis do Parque Estadual da Ilha Grande. O 
circuito tem a extensão de 1,8 km, com inclinações 
leves, que exigem pouco esforço físico. As principais 
atrações são: Praia Preta, Amolares, Ruínas do 
Lazareto, Aqueduto, uma obra de 1893, Poção e mais 
dois mirantes: o Mirante do Aqueduto e o Mirante da 
Praia Preta, considerado um excelente local para 
avistar aves.

Grau de dificuldade: Leve.
Extensão: 1,8 km.
Tempo de caminhada: 40 minutos a  1 hora.
Atividades: Caminhada, banho, fotografia da natureza, 
observação de aves.

Trilhas e Atrativos Naturais do Parque Estadual da Ilha Grande

Abraão - Pico do Papagaio

Com 959 m de altitude, o afloramento rochoso 
granítico de longe lembra um bico de papagaio. É um 
dos símbolos da Ilha Grande e foi inserido na 
logomarca do Parque. São 5,5 km de percurso a 
partir da Vila do Abraão, para fazer a trilha é 
recomendável a contratação de um guia.

Grau de dificuldade: Pesado.
Extensão: 5,5 km.
Tempo de caminhada: 3h30 
a 4 horas.
Atividades: Caminhada, 
escalada, fotografia da 
natureza, observação 
de aves.

Abraão - Lopes Mendes 

A trilha Abraão-Lopes Mendes tem 5,6 km de 
trajeto. O caminho, de moderado grau de dificuldade, 
é utilizado por visitantes que desejam conhecer a 
Praia de Lopes Mendes, considerada uma das mais 
belas do mundo. Ao longo do percurso, é possível 
acessar as praias de Palmas, Mangues e Pouso. 

Grau de dificuldade: Moderado.
Extensão: 5,6 km.
Tempo de caminhada: De 2 a 3 horas.
Atividades: Caminhada, banho, fotografia da natureza, 
observação de aves.  

Abraão - Dois Rios

A trilha que liga a Vila do Abraão à Vila de Dois 
Rios é composta por uma estrada que tem 9 km de 
extensão. O trajeto percorre o caminho para o antigo 
presídio. Hoje as edificações são geridas pela 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ao longo do 
caminho o visitante encontra pontos de subida que 
exigem esforço físico. 

Grau de dificuldade: Moderado.
Extensão: 9 km.
Tempo de caminhada: De 2 a 3 horas.
Atividades: Caminhada, banho, fotografia da natureza, 
observação de aves.  

Trilha Dois Rios - Parnaioca

O trajeto sai da histórica Vila de Dois Rios e leva a 
uma das mais isoladas praias de toda a Ilha Grande, a 
Praia da Parnaioca. Bastante preservada, no seu canto 
direito está o rio Parnaioca, que forma uma pequena 
lagoa com cachoeira.

Grau de dificuldade: Pesado.
Extensão: 7,6 km.
Tempo de caminhada: De 3 a 4 horas.
Atividades: Caminhada, banho, fotografia da natureza, 
observação de aves.  

Circuito Abraão - Cachoeira da
Feiticeira

Para conhecer um dos atrativos mais procurados 
do Parque Estadual da Ilha Grande, é preciso percorrer 
1,8 km de trilha. O caminho começa na Vila do Abraão 
e leva à Cachoeira da Feiticeira.  O percurso é de 
dificuldade moderada com subidas e descidas pela 
mata, trechos com vegetação fechada e rala. Ao 
chegar, é possível avistar uma bela queda d’água de 
aproximadamente 15 m de altura. A Cachoeira da 
Feiticeira é a mais visitada do PEIG. 

Grau de dificuldade: Moderado.
Extensão: 1,8 km.
Tempo de caminhada: De 1h a 1h30.
Atividades: Caminhada, banho, fotografia da natureza, 
observação de aves.  

Sobre o Parque
O Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG), 

com 12.052 hectares de área, é o segundo maior 
parque insular do Brasil e abrange cerca de 62,5% da 
Ilha Grande. Localizado no sul do estado do Rio de 
Janeiro, o PEIG tem 10 praias, além de costões 
rochosos, florestas, restingas, manguezais, rios, 
cachoeiras, lagoas, construções históricas e mais de 
80km de trilhas. Toda esta beleza fez com que fosse 
reconhecido pela Unesco como parte da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica, em 1992. A Ilha Grande 
também é tombada paisagísticamente pelo Inepac - 
patrimônio artístico-cultural.

 Além do PEIG, na Ilha Grande se encontram 
outras unidades de conservação (UCs) geridas pelo 
Instituto Estadual do Ambiente (INEA), como a Área 
de Proteção Ambiental de Tamoios, a Reserva 
Biológica Estadual da Praia do Sul e a Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Estadual do Aventureiro, 
formando um refúgio natural para espécies da fauna 
e flora da Mata Atlântica, além de rica diversidade cultural.

Como chegar
O acesso ao PEIG se dá por embarcação a partir 

dos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba e 
ainda, por Conceição de Jacareí, distrito de Mangaratiba. 
A rodovia BR-101 (Rodovia Rio-Santos) é a principal 
estrada de acesso a estes locais. Em Angra dos Reis 
e Mangaratiba existem barcas regulares com capacidade 
de 500 a 1.000 passageiros e em Conceição de Jacareí 
há a oferta de variados tipos de embarcações particulares 
que realizam a travessia. Não é possível realizar a travessia 
de veículos motorizados terrestres para o parque.

O tempo estimado de viagem realizado pelas 
barcas de Magaratiba e Angra dos Reis é de 80 
minutos e os horários de partida podem ser consultados 
junto às operadoras concessionárias. O tempo 
estimado de viagem a partir de Conceição de Jacareí 
é de 20 a 40 minutos, dependendo do tipo de embarcação.
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Reserva de
Desenvolvimento

Sustentável do
Aventureiro

Sede

Centro de
Visitantes

Vila do
Abraão

Mirantes
1 - Mirante Curva da morte
2 - Mirante Pico do Papagaio

Cachoeiras
1 - Cachoeira
      da Feiticeira
2 - Cachoeira Poço  
3 - Cachoeira Poço do
      Soldado
4 - Cachoeira da
      Parnaioca

T2 - Trilha da Feiticeira - 1,8 km

T3 - Circuito Abraão - 1,8 km

T4 - Trilha da Rampa de
         Parapente - 0,8 km

T1 -  Trilha Saco do Céu - 7,2 km 

T5 - Trilha Abraão - Dois Rios -  9 km 

T6 - Trilha Pico Bico do
         Papagaio - 5,5 km

T7 - Estrada de Dois Rios -
         Caxadaço - 2,9 km 

T8 - Trilha Estrada de
         Dois Rios - Caxadaço - 7,8 km

T9 - Trilha Dois Rios -
        Parnaioca - 5,6 km

T10 - Pouso - Lopes Mendes
           via Aroeira - 2,4 km

T11 -  Trilha Pouso -
            Santo Antônio - 1,4 km

Aqueduto

Praias e Pontos de Mergulho
1 - Lagoa Azul
2 - Praia Preta
3 - Enseada Saco do Céu
4 - Lagoa Verde
5 - Praia de Lopes Mendes
6 - Praia de Dois Rios
7 - Praia da Parnaioca
8 - Praia do Aventureiro

Igrejas
1 - Igreja do Abraão
2 - Igreja da Parnaioca

Rampa de Parapente

Circuitos / Travessias / Trilhas
1 - Travessia Farol dos Castelhanos*
2 - Travessia Lopes Mendes
3 - Travessia Caxadaço
4 - Travessia Abraão - Aventureiro**
*Não se pode atravessar a pé a Praia do
Sul e a Praia do Leste, somente de barco.
*Para realização destas travessias é
importante obter mais informações no
Centro de Visitantes do parque.
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