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A Missão da Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande é promover 

a preservação sustentável do ambiente natural da Ilha Grande, 

contribuir para o desenvolvimento social da comunidade local e 

assegurar o pleno exercício da cidadania pelos jovens.

Missão 
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Em 1989, um grupo de moradores, com grande dose de determinação e perseverança, 

interferiu na crescente degradação da Ilha Grande com a criação da BMEIG. Nestes 28 

anos, mais de 1.000 jovens dedicados à causa ambiental foram os responsáveis pelo nosso 

sucesso. Ainda temos muito a fazer, a luta na criação de leis que preservem o meio ambiente 

e a inclusão destes jovens é a nossa busca incansável. 

Atuamos com jovens  entre 14 e 17 anos, que se dedicam durante 3 horas diárias à 

atividades de cunho educativo, social e ambiental , mediante a concessão de uma bolsa-

auxílio.

As atividades são exercidas fora do horário escolar , acompanhando e ampliando o 

conhecimento estudantil. Os brigadistas também recebem acompanhamento 

psicopedagógico e social.

Esse cenário proporciona trabalho, saúde, educação e cidadania aos jovens, melhorando sua 

formação e aprimorando o exercício de seus deveres e direitos como cidadãos. Ao mesmo 

tempo, realizamos serviços de extrema relevância à preservação ambiental, sociedade local 

e ao turismo da Ilha Grande.

Desde nossa criação, mais de R$ 2.500.000 (dois milhões e meio de reais) foram 

investidos em bolsas-auxílio aos jovens ilhéus. 

Dentre os projetos em que nos envolvemos , destacamos:

Histórico

Viveiro de mudas de reflorestamento

 Sinalização ecológica das trilhas

Apicultura

Horta-escola

Agenda 21

Fazendas marinhas de cultivo de algas 

Fazendas marinhas de cultivo de Coquilles Saint-Jacques (Vieiras)
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Somos uma instituição sem fins lucrativos que há 28 anos apóia a juventude e ajuda a 

proteger o Meio Ambiente da Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro.

Nossa Diretoria é composta por: Armando Klabin (Diretor-presidente), Carlos Jardim 

Borges e José Antônio Nascimento Brito (Diretores Vice-presidentes), José Carlos 

Vasconcellos de Andrade (Diretor Financeiro), Pedro Paulo Vieira (Diretor Administrativo), 

Mônica Welsing (Diretora Jurídica) e Alexandre Alla (secretário), além de contarmos com o 

apoio de um grande número de colaboradores administrativos e técnicos.

Participam de nossas atividades jovens moradores de diversas comunidades da Ilha 

Grande. Dentre elas: Palmas, Abraão, Saco do Céu, Bananal, Matariz, Praia da Longa, 

Araçatiba e Praia Vermelha.

Brigada Mirim Ecológica 

da Ilha Grande
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Foto comemorativa dos 25 
anos de criação da 

Brigada.



Observando as capacidades e necessidades das comunidades locais, esperamos 

ampliar nossa infraestrutura e área de atuação dentro do território da Ilha 

Grande no futuro próximo.

Infraestrutura Atual

01 Traineira

01 bote motorizado

03 flutuantes de trabalho

04 Funcionários CLT

50 Brigadistas (14 a 17 anos)

03 Fazendas Marinhas

09 Praias

01 Sede

Apoio Administrativo (Rio de Janeiro)

Ilha Grande
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Pois homenagear também faz parte da nossa história.

Nossos Brigadistas
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Os brigadistas são as peças 
principais de toda nossa 

cadeia de colaboradores e 
carregam nossa bandeira 

com orgulho.
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As atividades da Brigada Mirim Ecológica da 
Ilha Grande são planejadas e implementadas 
em total integração com o meio-ambiente.



Kappaphycus alvarezii é uma macroalga com grande potencial comercial por ser matéria 

prima para a extração de carragena kappa. Essa substância é usada pela indústria 

alimentícia nacional como espessante e estabilizante. 

Atualmente, apesar do seu grande potencial regional, os cultivos de K. alvarezii na Ilha 

Grande são restritos a iniciativas pontuais e de pequeno porte. 

Cultivo de Algas 

O treinamento em maricultura dos jovens envolvidos na Brigada Mirim Ecológica, inclui o 

cultivo de K. alvarezii pois a atividade  trás  aos mesmos a possibilidade de um aprendizado 

técnico sobre a montagem de estruturas, manejo, manutenção da produção, assim como o 

contato direto com o meio ambiente marinho da Ilha Grande. Estas são ações determinantes 

para a consolidação da consciência ambiental dos jovens brigadistas além de uma 

capacitação técnica inserida diretamente na realidade regional de cada um dos envolvidos. 

A manutenção das balsas-escola é diária e cada Fazenda Marinha produs entre 5 e 10 

toneladas de K. alvarezii a cada 45 dias.
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Aspecto final do extrato
desidratado da alga K. 
alvarezii cultivada nas nossas 
fazendas marinhas.



Obtenção de biofertilizante a partir do cultivo das algas Kappaphycus alvarezii.

09

A carragena extraída das 
algas é usada em diversos 

ítens da indústria alimentícia 
presentes no nosso 

dia-a-dia.



Nodipecten nodosus ou Coquilles Saint-Jacques é um molusco com grande valor comercial 

devido a sua apreciação pela alta gastronomia. 

É endêmico e amplamente encontrado na Ilha Grande onde sua produção é parte integrante 

do programa de maricultura da Brigada Mirim Ecológica. 

Cultivo de Coquilles Saint-Jacques (Vieiras)
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Os Brigadistas recebem 
treinamento para as 
atividades de manutenção 
das fazendas marinhas.

A localização das fazendas é 
cuidadosamente escolhida 
para facilitar o acesso dos 
brigadistas.



Esta atividade requer o manejo e manutenção das estruturas de suporte e limpeza semanal 

dos animais. As sementes de coquilles levam de 12 a 18 meses para atingir o tamanho 

comercial.

Atualmente a Brigada Mirim Ecológica possui fazendas marinhas nas Enseadas do Abraão 

Pequeno, Saco do Céu e Araçatiba, com planos de expansão para outras 7 praias da Ilha 

Grande.
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Muito apreciadas pela
alta gastronomia, as

vieiras representam um
grande potencial

econômico.



Responsabilidade Social e Ecológica

Benefícios para os Jovens Brigadistas

      Capacitação técnica

      Conscientização Ambiental

      Disciplina, trabalho em equipe e auto-estima.

Benefícios para a Ilha Grande

      Divulgação da Maricultura Regional

      Preservação dos Ecossistemas Marinhos 

Benefícios para as Comunidades Caiçaras

      Possibilidade de complementação de renda familiar

      Inclusão social da juventude local

      Implantação de atividade auto-sustentável 

12

Todos os envolvidos com as 
atividades da Brigada são 
beneficiados por ela.

Ulisses Mansur - Supervisor Administrativo e Nemo Paes Leme - Supervisor Ambiental.



Nossa principal missão é orientar os jovens para o desenvolvimento de uma atividade 

ambientalmente equilibrada e que pode contribuir com a renda doméstica de cada um no 

médio prazo. 

Após instalação e manutenção por 6 meses (tempo para atingir o conhecimento necessário 

ao manejo rotineiro), uma balsa-escola (unidade produtiva de cultivo) se torna 

autosustentável, viabilizando o aprendizado específico e ininterrupto dos brigadistas.

Autossustentabilidade Econômica
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Através das fazendas 
marinhas, conseguimos 

cultivar produtos orgânicos 
e ambientalmente 

sustentáveis.



Os brigadistas tem acesso a diversos cursos e palestras que contribuem para sua 

capacitação social e profissional.

Atividades Educacionais
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Essas atividades contribuem para o projeto da Brigada como um todo, dando novas 

perspectivas para os brigadistas, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades e 

para o conservação ambiental da Ilha Grande.



Pretendemos atingir a marca de 100 brigadistas envolvidos em atividades por todo o 

território da Ilha Grande (10 indivíduos por praia em 10 praias).

Manter e incrementar a atuação de sócios mantenedores com contribuição de pelo menos 1 

salário mínimo por mês.

Manter e incrementar o patrocínio de nossos parceiros: Klabin, Transpetro, Eletronuclear, 

Tetra Pak, Instituto Embratel Claro, Portobello, Wilson Sons, PWC, IED-BIG, All Net, 

CONSIG, Algasbras e Radix.

Parcerias e Patrocínios
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Temos participação 
crescente junto a diversas 

comunidades da Ilha Grande.



Instituição com Título de Utilidade Pública 

Municipal Estadual e Federal

CNPJ: 30.326.466/0001-42

Inscrição Municipal: 010385

Inscrição Estadual: 86.813.270

Contato:

Pedro Paulo Ribeiro Vieira

pedro@brigadamirim.org.br
o

Praia do Flamento 154, 3  andar - Rio de Janeiro

Tel: (21) 3235-8344

Cel: (21) 99786-3034

Sede: 

Av.Beira Mar 13 - Vila do Abraão

Ilha Grande Angra dos Reis - RJ

Tel: (24) 3361-5301

www.brigadamirim.org.br
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Contatos





Traineira de Trabalho. Doação Tetra Pak, 2003.


