


 

 

PROPOSTA PARA REABERTURA – ATRATIVOS OFICIAIS 

PARQUE ESTADUAL DE ILHABELA -  FUNDAÇÃO FLORESTAL - SP 

 

Devem ser atendidos todos os protocolos de segurança sanitária 

da Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde, e as determinações do 

Plano São Paulo para o período da pandemia do COVID 19. 

Este protocolo é experimental e será revisto a cada 15 dias, podendo 

haver alterações em decorrência das recomendações sanitárias e número de 

casos de COVID-19. 

O Parque Estadual de Ilhabela possui oito trilhas abertas para visitação 

com todas as entradas distintas e guaritas próprias:  Trilha da Friagem e Couro 

do Boi, Trilha do Mirante e Pico do Baepi, Trilha da Água Branca, Trilha Pancada 

D’Água ou 3 Tombos, Trilha do Veloso, Trilha Sepituba-Bonete, Trilha da 

Cachoeira do Gato e Estrada Parque Castelhanos, esta última também permitida 

a entrada de veículos.  

As guaritas têm atendimento por Orientadores de Visitantes das 7h às 19 

hs todos os dias. 

1. Abertura de apenas quatro atrativos oficiais a visitação: Baepi, Três Tombos, 

Sepituba – Bonete e Estrada Parque dos Castelhanos, com Trilha da Água 

Branca.  

2. Horário de visitação: Limitado das 07:00 às 16:00.   

3. Procedimentos de visitação: 

3.1. As visitações serão realizadas com agendamento, limitados a grupos de 

no máximo 6 pessoas, com necessidade de acompanhamento por 

guia/monitor/condutor de 4x4 cadastrado no Parque nas trilhas do Baepi, 

Bonete e Três Tombos, exceto para moradores que comprovarem isto por 

meio de documento próprio (comprovante de residência, Cartão do 

Trabalhador) ou que estejam cadastrados no Parque. 

3.2. Será dada preferência para moradores do entorno; 

3.3. As visitas não agendadas serão possíveis respeitando os limites e os 

agendamentos realizados, desde que não gere aglomerações nas 

guaritas; 

3.4. Todos os visitantes deverão assinar o Termo de Reconhecimento de 

Riscos, que conterão os riscos gerais da visitação na UC e os protocolos 

sanitários; 

3.5. Os visitantes deverão portar itens individuais de segurança sanitária 

(álcool em gel 70% e máscara).  

3.6. Serão feitos os agendamentos pelo site, 

www.ingressosonline.fflorestal.sp.gov.br , conforme disponibilidade e 

definição de capacidade/horário específico de cada trilha; 

3.7. Na trilha do Bonete deverá ser realizado, pelo orientador de visitantes o 

aferimento de temperatura dos usuários. 

3.8. Os condutores de veículo 4x4 cadastrados no parque estão habilitados 

para realizar o guiamento nas trilhas da UC. 

 

http://www.ingressosonline.fflorestal.sp.gov.br/


 

 

4. Protocolos a serem adotados: 

4.1. Os orientadores de visitantes, lotados nas guaritas deverão passar 

todas as informações necessárias sobre a trilha, cuidados necessários, 

medidas de segurança e protocolos sanitários. Estes orientadores serão 

capacitados pela equipe do Parque e equipe de Saúde do Município. 

Também não poderão ter contato físico com os visitantes, respeitando o 

distanciamento social de no mínimo 1,5 metros;   

4.2. Todas as guaritas possuem as orientações de protocolos de segurança 

sanitária afixados em local visível. As guaritas, sanitários e espaços físicos 

deverão ser higienizados constantemente. Os banheiros disponíveis para 

uso sempre deverão oferecer água, sabonete líquido e toalha de papel; 

4.3. A Unidade de Conservação informará a ocorrência de casos de Covid-19 

aos seus visitantes, bem como os casos entre as equipes terceirizadas e 

permissionárias e seus contactantes; 

4.4. As informações sobre prevenção ao Covid-19 protocolos serão veiculados 

por placas/banners nas Unidades e/ou informativos digitais (site da FF, 

site da SIMA, mídias sociais e outros); 

4.5. Os visitantes que descumprirem as regras de operação das Unidades 

terão os seus nomes e CPFs anotados pela gestão e estarão 

impossibilitados de adentrarem novamente na UC por 6 meses. A Polícia 

Militar Ambiental deverá ser acionada em caso de descumprimento das 

normas. 

5. Orientações sanitárias: Ao chegar nas guaritas os visitantes deverão estar 

atentos as orientações sobre o Parque e passar pelos procedimentos 

sanitários indicados pelos os orientadores de visitantes. São eles: 

5.1. Distanciamento social de 1,5m do orientador de visitantes e demais 

pessoas que possam estar no atrativo; 

5.2. Higienização das mãos com álcool em gel (70%) que deverá estar 

disposto nas guaritas e cada visitante deverá portar seu próprio álcool 

em gel, fazendo uso constante durante a trilha; 

5.3. Uso de máscara adequadamente, durante toda a visitação, sendo 

permitida a retirada somente para banhos de cachoeira; 

5.4. Manter distância de animais silvestres, não molestá-los, não alimentá-los 

e caso tenha ocorrência de primatas deverá ser comunicada a 

administração; 

5.5. Os guias/monitores/condutores 4x4 deverão reforçar ao longo da trilha a 

importância de higienizar as mãos após tocar em corrimãos, cordas, e 

demais estruturas.  

5.6.  Na trilha do Bonete  será realizado o aferimento de temperatura, a 

princípio e de forma experimental. Detectada temperatura acima de 

37,8°C o visitante será encaminhado ao Sistema de Saúde Municipal. 

6. Guaritas: Ao chegar nas guaritas os visitantes deverão estar atentos as 

orientações sobre o Parque e passar pelos procedimentos sanitários 

indicados pelos os orientadores de visitantes, além dos protocolos sanitários 

amplamente divulgados.  

 

 



 

 

 

7. TRILHA DO BAEPI 

 

Capacidade:  

Serão realizados agendamentos da seguinte forma: 

- Grupos de 6 pessoas, das 07h00 às 12h00, de hora em hora, com destino ao 

Pico do Baepi;  

- Grupos de 6 pessoas, das 07h00 às 17h00, de hora em hora, com destino ao 

Mirante da Trilha do Baepi; exceção por conta da procura de moradores locais 

para ver o Por do Sol. 

- Não será permitida a subida ao Pico do Baepi após 12:00, visto o tempo 

necessário para percorrer a trilha (em torno de 5 horas ida e volta). 

Obrigatoriedades:  

• Acompanhamento de Guia/Monitor/Condutores de 4x4 cadastrado no 

Parque; 

• Ter feito o agendamento prévio; 

• Portar álcool em gel individual, máscara e outros equipamentos de uso 

individual; 

• Assinatura do Termo de Reconhecimento de Risco Individual. 

Estrutura no local: no mínimo 2 orientadores (fixo e ronda),  banner com 

orientações, álcool em gel disponível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. TRILHA 3 TOMBOS 

 

Capacidade: Permitido no máximo 6 pessoas no atrativo, com sistema 

rotativo de permanência. 

Tempo de permanência máximo: 1 hora  

Serão realizados agendamentos da seguinte forma: 

Das 7h00 as 15h00 de hora em hora. 

Obrigatoriedades:  

• Ter feito o agendamento prévio; 

• Acompanhamento de Guia/Monitor/Condutor de 4x4 cadastrado no 

Parque. 

• Portar álcool em gel individual, máscara e outros equipamentos de uso 

individual; 

• Assinatura do Termo de Reconhecimento de Risco Individual. 

Estrutura no local: no mínimo 2 orientadores (fixo e ronda), banner com 

orientações, álcool em gel disponível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.   TRILHA SEPITUBA BONETE 

TRILHA COM POTENCIAL OCORRÊNCIA DE MAMIFEROS ESPECIALMENTE 

PRIMATAS NÃO HUMANOS. 

Capacidade: Permitido no máximo 6 pessoas por grupo, acompanhadas de 

Guia/Monitor/Condutor de 4x4 cadastrado no Parque;  

Serão realizados agendamentos conforme segue: 

- Grupos de 6 pessoas, das 07h00 às 14h00, com intervalo de 20 minutos entre 

cada grupo. Se o passeio for até a Cachoeira da Lage a permanência no atrativo 

deve ser de até 2 duas horas. 

 

Obrigatoriedades:  

• Portar álcool em gel individual, máscara e outros equipamentos de uso 

individual; 

• Aferição de temperatura na entrada da trilha; 

• Assinatura do Termo de Reconhecimento de Risco Individual. 

Procedimentos: Entrada permitida a moradores da comunidade tradicional 

e visitantes acompanhados de monitores. 

Estrutura no local: no mínimo 2 orientadores (fixo e ronda),  banner com 

orientações, álcool em gel  e termômetro disponivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. ESTRADA PARQUE CASTELHANOS 

 

Capacidade: Veículos cadastrados no Parque, com até 6 pessoas no veículo, 

outros veículos  seguindo as normas de horário da Portaria Normativa 211/2014, 

com redução do numero de carros particulares para 10 veículos.  

Obrigatoriedades:  

• Agendamento prévio exceto para condutores 4x4 cadastrados no Parque; 

• Portar álcool em gel individual, máscara e outros equipamentos de uso 

individual; 

• Assinatura do Termo de Reconhecimento de Risco Individual. 

COM OS JIPEIROS: acesso aos dois últimos poços pelo final da trilha que sai 

na estrada, limite 3 veiculos. Mas dois jipes na Ponte dos Cavalos. 

PONTE DOS CAVALOS:  Inclusão do atrativo no percurso da estrada. 

MIRANTE:  com álcool em gel no local para higienização constante. Todo 

visitante deverá higienizá-la antes e após o uso. 

Estrutura no local: vigilância, álcool em gel, banners de comunicação com o 

protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. TRILHA ÁGUA BRANCA 

Capacidade: Permitido no máximo 6 pessoas por grupo no atrativo, em 

cada poço, com sistema rotativo de permanência.  Esta trilha possui 5 poços, 

apenas os 3 primeiros poços disponíveis, portanto haverá controle na entrada 

do poço e vigilância quanto a permanência. 

Tempo de permanência máximo: 1 hora para grupos  e  30 minutos para jipe  

Obrigatoriedades:  

• Agendamento prévio; 

• Portar álcool em gel individual, máscara e outros equipamentos de uso 

individual; 

• Assinatura do Termo de Reconhecimento de Risco Individual. 

Estrutura no local: no mínimo 2 orientadores (fixo e ronda),  banner com 

orientações, álcool em gel disponível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Orientações gerais aos visitantes: 

12.1. Use roupas adequadas e calçados fechados, resistentes e 

confortáveis; 

12.2. Não fume nas trilhas; 

12.3. Não consuma bebidas alcoólicas; 

12.4. Ao invés de sacolas, malas e objetos de mão, use mochila; 

12.5. Fale com a administração do parque para saber os requisitos e regras 

para realizar a trilha; 

12.6. Informe-se sobre as condições climáticas do local; 

12.7. Programe-se em grupos de 6 pessoas; 

12.8. Escolha as atividades de acordo com seu condicionamento físico e seu 

nível de experiência; 

12.9. Os ambientes naturais são dinâmicos podendo oferecer dificuldades e 

riscos para pessoas despreparadas; 

12.10. Leve o essencial: lanterna, agasalho, chapéu, um estojo de primeiros 

socorros, alimento, água, repelente e filtro solar; 

12.11. Fique nas trilhas, atalhos favorecem a erosão e a destruição da 

vegetação; 

12.12. Ao percorrer uma trilha deixe-a como se ninguém houvesse passado por 

ali; 

12.13. Se você pode levar uma embalagem cheia, pode trazê-la vazia na volta; 

12.14. Não enterre o lixo. Animais podem cavar e espalhá-lo; 

12.15. Traga restos de alimentos, papeis e outros materiais higiênicos de volta; 

12.16. Não use sabão de nenhum tipo nos rios e fontes de água; 

12.17. Deixe a natureza intacta, não retire pedras, artefatos, flores, frutos, 

conchas; 

12.18. Tire apenas fotografias e leve apenas suas memórias; 

12.19. Fogueiras matam o solo e a vegetação e provocam incêndios florestais; 

12.20. Observe os animais à distância e não tente espantá-los ou pegá-los. A 

proximidade pode ser interpretada como uma ameaça, provocando 

grande estresse. Não alimente animais selvagens. 



Nome Telefone E-mail

Adelmo Alves da Silva (12) 99198-8069 não tem

Airton Sergio Eduardo (12) 3896-8001/ 

99639-7999

ecowaypasseios@hotmail.com

Alexandre Antonio Cesar (12)3895-1158/ 

992250165

ale.cesar.xandy@gmail.com

Alexandre Aparecido de Jesus (12) 94719-5570 asc.turismo@hotmail.com

Alexandre Pereira de Almeida 11/996411648 alexandrefrediani1971@gmail.com

Alexsandro Jesus dos Santos (12) 99232-6116

Anderson Nastri (12) 99189-1313 lelecook@gmail.com

Anderson Nebias Batista (12) 38957623 nebias04@gmail.com

André Lucio Tito de Aguiar (12) 99180-6137 titoaguiar2@hotmail.com

Antonio de  Amorim Pereira 991081323 tony.amorim.ilha@hotmail.com

Antônio de Jesus Lima (12) 3894-1348/ 

98179-4938

antoniolima75@live.com

Antônio Gabriel Leite (12) 99114-2358 gleite838@gmail.com

Antonio Marcos de  Jesus (12)992206803

Argeu Alamino (16) 99781-1171 suzarg.aa@gmail.com

Arnaldo Margarido dos Santos (12) 99179-8995 arnaldo_ilha@hotmail.com

Augusto Fernandes de O. Costa (12) 99126-1084 palomareis470@hotmail.com

Benedito Cássio da Silva (12) 3896-4040/ 

99167-5931

cassioilhabeladiver@gmail.com

Bernardo Benedito Peres (12) 992207888

Bruno Campanatti Silva (12)992002151 ilhatriptur@gmail.com

Bruno Cardenas Milani Santander (12) 99221-0732 bruno@offtravel.com.br

Bruno Nery da Silva (12) 98179-7077 charadabilly760@gmail.com

Bruno Teixeira de Souza (12) 99123-1377 bruno_mcsa@hotmail.com    -  

atlanticoilhabela@gmail.com 
Carlos Alberto de Souza (12) 99715-1515

Carlos Alberto do Nascimento (12) 3896-3365/ 

98118-0426

carlosilha2005@gmail.com

Carlos Alexandre Carneiro de Melo (12) 3896-2276/ 

99254-6421

cacm.adv86@yahoo.com

Carlos Figueiredo de Souza (12) 99169-7335 carlosfigueiredo104@gmail.com

Carlos Homero da Costa Manso 

Costa

(12) 99610-5161 cahocosta@gmail.com

Carlos Roberto da Costa (12) 99195-9314

Celso Alexandre de Gois (13) 996596969 celsoalexandredegois

Celso Augusto Paulino (13) 997633087 capaulino@hotmail.com

Cesar Augusto Martins (12) 99159-9292 cesarmartinsilhabela@gmail.com

Cesar Lucas da Silva (12)38965582/ 

991246254

cezinha2019@hotmail.com

Claudinei Cardoso (12) 91977272

Cláudio Spaggari Ortheimer (11) 97611-0657 patricia270708@gmail.com

Daniel Henrique Marques de 

Campos

(12) 3896-5508/ 

991252055

danielmarquescampos@hotmail.com

Daniel Viegas de Athaíde (11)2384-8715/ (11) 

94739-8319

dan.viegas@hotmail.com

Danilo Carvalho Marques (11) 96611-4478 danilocarvalhomarques@gmail.com

Dário Ernesto Anibal Alonso (12) 98146-4807 ilhaemparaiso@gmail.com

David Azevedo de Oliveira (12) 98155-1032  

telefone errado - 
Décio da Silva Salu Junior (12) 974037128 contato@ilhabela360graus.com.br

Denilson Martins de Lima (12)997040169/38967

134

dmlmartins@hotmail.com

Deusdedite Bispo Souza de Jesus (12) 3896-5675/ (12) 

99150-9396

deusdedite.bsj@gmail.com

Diego Chiarelli Mansanares (11) 99584-5157 - (11) 

98359-3463

diegochiarelli@hotmail.com
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Diego Pereira de Jesus (12)941445170

Djalma Medeiros dos Santos (11) 96490-3051 

/(12)996816859

djalma.giulia@hotmail.com

Ed Carlos Sampaio de Oliveira (12) 981296378/ 

981331476 - esposa

perequeilha@hotmail.com

Ediney Cardoso Santos (12)992037399 edisarue@gmail.com

Edson de  Oliveira (12) 99120-6200

Edson de Almeida Santos (12) 3895-7421/ (12) 

99227-1281

edmissionario@hotmail.com

Edson de Oliveira Peixoto (12) 98180-7140 fibedson@bol.com.br

Edson dos Santos Souza (12) 3894-1304/ (12) 

99139-8467

artesanautica@hotmail.com

Edson Jose Alves Rufino (12)38958365/982695

848
Eduardo Cândido (12) 99653-7494 toinhom@outlook.com

Eduardo Nascimento Oliveira (12) 99767-2618/ 

97406-3766

eduardojeep@yahoo.com.br

Eduardo Rodrigues Barbosa (11) 97133-7978 gibabo@bol.com.br

Egildo de Oliveira Rodrigues (12) 3896-5508/ 

98262-7903

Igoilha70@g.com

Elismarque Valentin da Silva (12) 3896-1177 / 

99145-0905

sallettour@gmail.com

Emerson Aparecido Bento da Silva (12) 99212-8224

Eraldo de  Jesus Santos (12) 99123-6993 dinhosantos17@icloud.com

Erik Faria Peneluppi (12) 99101-6600 erik.peneluppi@gmail.com

Erivaldo José da Silva (12) 98280-7527 erib1971@hotmail.com

Eurivaldo Fernandes da Silva (12) 99742-9654 valdo.fernandes23@gmail.com

Fábio Martins Coelho (11)971352528 (11) 

988256426

julianafreoli@hotmail.com

Fábio Mazetto (12) 99158-8845 mazemar920@gmail.com

Fabio Roberto Monteiro do Vale (47)996188381 fabio.monteiro.22@hotmail.com

Fernando Rodrigues Mendes (12) 988549282

Flávio Túlio dos Santos Oliveira (12) 991730900 flavio_tulio@hotmail.com

Francisco de Assis Galepe (12) 974127354 franchicochico@gmail.com

Fredson José Veloso (12)99235-5028 fredsonveloso_ilha@hotmail.com

Gabriel dos Santos (12) 991015500 gabrielquarteto08@gmail.com

Gilberto Rodrigues Moreira Alves (12) 97406-1808 gilrodriguesalves@hotmail.com

Gilmar Marte Marcelino (12) 98177-8963/ (12) 

99649-1907

gilmar_marte@hotmail.com

Glaydson Luis Mateus Menck 

Rodrigues 

(12) 99105-8957/ 

982696489

glaydsonluismateus@gmil.com

Guilherme Augusto Molinari Teixeira (12) 3896-5894/ 

99180-2882

molinariguilherme79@gmail.com

Henrique Enes Virgilio Junior (12) 3896-7201 / 

99659-1359

natrilhabela@hotmail.com

Hiran Souza Teixeira (12) 99116-6347 hiranp25@yahoo.com.br

Ivonelson Ferreira (12) 981414305

Jadilson de Lima Ferreira (12) 99166-6148 lua.ana14@hotmail.com

James Eduardo Merlucci (11)996923975/ 

(12)991144793

jamesopala250@gmail.com

Jean Pierre Philippe Van Sebroeck (12) 981510091 - 

98185-6282

jeantoca@hotmail.com

João Batista da Silva Alencar (12) 99227-2930 não tem

João Batista de Jesus (11) 94798-2359

João Carlos de Souza Braido (12) 3896-2737/ (12) 

99145-3671

joaobraido@yahoo.com.br

João Carlos Praça (12) 3894-1788/ 

99613-3070

sultour@outlook.com 
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João de Godoi (12) 99171-4570

João Ivomar de Araújo (12) 992036285 ivomar@live.com

João Pedro de Carvalho Silva (12)99115-1014?

Jocinei B. dos Santos (12) 98192-0230 neyilialo@gmail.com

José Carlos Cavalcante (12) 99135-2439 ciaventuraturismo@gmail.com

José Cláudio Lucas da Silva (12) 992249307

José Eduardo dos Santos Minari (12) 98247-8809 eduardominari4@gmail.com

Jose Floriano da Costa (12) 988942148/ (19) 

993893409
Jose Mario Pereira de  Amorim (12)38951235 / 

988963035

mariotour.ilhabela@hotmail.com

Jose Pablo Lamela Diez (12) 99140-5978 pablito.lamela@gmail.com

Josemar Santos Sousa (12) 3896-2092/ 

98121-1796

fer.peternele@gmail.com

Júlio César Rodrigues (12) 99149-0497 jctace@hotmail.com

Leonardo Pinheiro de Freitas (12) 38958465/ (12) 

99106-1788

freitastur.ilhabela@hotmail.com

Levi Pereira de Oliveira (12) 98851-0039 levipereira201264@gmail.com

Luciano Benedito (12) 99141-3821 lucianoilhabela@hotmail.com

Luis Gustavo Zanetti (12) 99168-3825 luis@promopress.com

Luiz Carlos de  Oliveira (12)38962928 / 

982768489

kiriluilha@gmail.com

Luiz Carlos Fortini (12) 991580288 luiz.carlos.fortini@hotmail.com

Marcelo  Manoel Rodrigues Diniz (12)  99129-1035 / 

38966872

marceloarcom@hotmail.com

Marcelo Damasceno (12) 3894-

2225/992019187

naturepasseios@gmail.com

Marcelo Serafini (12) 99130-

4084/38962001

candyilhabela@hotmail.com

Marcio Wallace do Nascimento (12)99203-6873 wallaceFlorestalilhabela@gmail.com

Marco Aurélio Dias Mariano (11) 95651-1311 marco@caxingueleilhabela.com.br

Mario Antonio Silvani (12) 98109-9396 mario.silvani@hotmail.com

Marta Marcolino (12)992078000/99766

4386

MARTAILHA2@HOTMAIL.COM

Mateus da Silva Santos (12) 3896-5648 / (12) 

99193-1184

masthias_@hotmail.com

Milena Andreani de Hollanda (12) 3896-7201/ 

997776723

natrilhabela@hotmail.com

Milton Teixeira da Costa (12) 3895-8948/ 

99201-4970
Miron Nicholas Kluka (12) 3896-6343/  

981320665

mironjipe@hotmail.com

Moises Azevedo de Oliveira (12) 3894-1297/ 

99675-6543

moiséspasseios@hotmail.com

Nelson de Sant´Anna Filho (12) 3896-3679/ 

974110823
Nerival José dos Reis (12) 991150527

Nestor Machado Bueno Jr. (12)991479797

Paulo Oliveira de Andrade (12) 98121-7759 cachoeiralage@gmail.com

Paulo Roberto Niez Gnecco (12) 99642-6600 / 

(11) 996118239

robertogneccogo@gmail.com

Paulo Rogerio da Silva (12)991873735 dete.fernandez@hotmail.com 

Paulo Rossi de Souza Aquino (12) 3896-6239/ 

99186-0958

paulo.s.aquino@gmail.com

Paulo Sérgio da Silva (12) 98181-0247

Pedro Roberto Soares da Rocha (12) 99197-2007 edilene-martinez@hotmail.com

Piero Antogiovani (11) 982499888 pieroantongiovanni@gmail.com

Rafael Silva Hardessem (12) 99169-6129 rafaelshardessem@gmail.com

mailto:ivomar@live.com
mailto:neyilialo@gmail.com
mailto:ciaventuraturismo@gmail.com
mailto:eduardominari4@gmail.com
mailto:pablito.lamela@gmail.com
mailto:fer.peternele@gmail.com
mailto:jctace@hotmail.com
mailto:freitastur.ilhabela@hotmail.com
mailto:levipereira201264@gmail.com
mailto:luis@promopress.com
mailto:kiriluilha@gmail.com
mailto:luiz.carlos.fortini@hotmail.com
mailto:marceloarcom@hotmail.com
mailto:naturepasseios@gmail.com
mailto:wallaceFlorestalilhabela@gmail.com
mailto:marco@caxingueleilhabela.com.br
mailto:mario.silvani@hotmail.com
mailto:masthias_@hotmail.com
mailto:mironjipe@hotmail.com
mailto:robertogneccogo@gmail.com
mailto:paulo.s.aquino@gmail.com
mailto:edilene-martinez@hotmail.com
mailto:rafaelshardessem@gmail.com


Ramon Moreira Silva dos Santos (12) 99174-

6374/38965263

moreiraramon37@gmail.com

Reinaldo Borges dos Santos (12) 3895-1513 / 

991523257

paraisodailhaturismo@hotmail.com

Ricardo Augusto da S. Oliveira (12) 99167-5467 ricardo.dailha@hotmail.com

Ricardo de Souza Reis (12) 98160-9807 rickmega3@hotmail.com

Ricardo Oliveira de Almeida (12) 3896-6574/ 

974071400

luricardo2016@gmail.com

Roberta Alves Ferreira (12) 3895-8487/ 

99135-4250

roberta_aferreira@outlook.com

Roberto Witzel Junior (12) 3896-6464 / (12) 

99168-1776

jipeaventura@gmail.com

Robson Alves Cordeiro (12) 99203-2505 robsoncordeiro08@gmail.com

Roderlei Corrêa (12) 99664-7134/ (11) 

93373-6011

roderleicorrea@hotmail.com

Rodrigo Batista (12)38963465/997678

526

contato@krlocadora.com.br 

Rodrigo Dias de Lima e Silva (12) 99767-6558/ 

997106113
Rodrigo França (12) 3895-8487/ (12) 

99153-7954

landpointturismo@outlook.com

Roni de Gasperi (11) 97493-4723 r11-design@outlook.com

Rubens dos Santos Silva (12)991985064 rubinho.ilhabela@hotmail.com

Rui Préstia (12) 982805418

Samuel Freires Bezerra (12) 99745-1133 ilha.tour@hotmail.com

Sérgio Ricardo Riviello Bondioli (12) 99104-4986/11 

993268858

sergio@kaxorroloko.com.br

Sidney Amaral (12) 99768-5163 sidoamarall@gmail.com

Tiago Pereira Rodrigues (12) 99220-0032 tiagosurf.ilhabela@gmail.com

Vagner Sant Anna dos Santos (12) 98704-6831

Valdir de  Arruda Barbosa Junior (12)982764045 agendarotas@hotmail.com

Valério Gomes da Silva Tavares (12) 38966668/ 

991639805
Valter Catena Binueza (12)974079155/38964

040

contato@terraemduilhabela.com.br

Wagner Felipe Silva (12) 99680-0315

Walter Faustino da Silva (12) 3896-6909 / 

99105-0478 / 

38963851

walterfaustino17@gmail.com

Wanderson Batista de Oliveira (12) 991501885 não tem

Wedisley Avila de Oliveira (12)997463509 jharquitetura@hotmail.com

Wellington Xavier de Andrade (12)981522-2091/ 

(12) 3896-3135
Wendel de Oliveira (12) 3895-8843/98128-

2263

wencor@yahoo.com.br

William Elias de Souza (12) 99132-6330 assesouza@gmail.com

mailto:moreiraramon37@gmail.com
mailto:paraisodailhaturismo@hotmail.com
mailto:ricardo.dailha@hotmail.com
mailto:rickmega3@hotmail.com
mailto:luricardo2016@gmail.com
mailto:jipeaventura@gmail.com
mailto:robsoncordeiro08@gmail.com
mailto:roderleicorrea@hotmail.com
mailto:contato@krlocadora.com.br
mailto:r11-design@outlook.com
mailto:rubinho.ilhabela@hotmail.com
mailto:ilha.tour@hotmail.com
mailto:sergio@kaxorroloko.com.br
mailto:sidoamarall@gmail.com
mailto:tiagosurf.ilhabela@gmail.com
mailto:agendarotas@hotmail.com
mailto:walterfaustino17@gmail.com
mailto:wencor@yahoo.com.br
mailto:assesouza@gmail.com
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O Presente TCR atende ao comprometimento com Política de Segurança do PARQUE ESTADUAL DE 
ILHABELA e as questões legais da atividade turística, visa a segurança e satisfação dos nossos 
usuários, está de acordo com a Norma ABNT NBR ISO 21101 e com as normas sanitárias de 
enfrentamento do COVID-19. 

Nome Completo:___________________________________________________________ Idade: __________ 
CPF:_____________________________ Cidade de origem: ________________________________________ 
UF_____   País:_________________ _______________ Telefones: (      )  _____________________________ 
E- mail:___________________________________________________________________________________ 
Nome/Telefone de contato em caso de emergência: _____________________________________________ 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES sobre saúde: (marque “X” em caso POSITIVO). 

Algum problema de saúde?   (   )  sim   Qual? ______________________________________________________________ 

Faz uso de alguma medicação? Quais? ____________________________________________________________________ 

Alguma alergia? (  ) sim  (  )  na pele  (  )  alimentos (  ) outras  Quais? _____________________________________ 

Alergia a picada de: (  )abelhas (  )marimbondo (  ) borrachudo Outros  ____________________________________ 

Problemas cardíacos (  )  Desmaios/convulsões (  )  Fobia de altura (  )  Diabetes (  )   Dificuldades 

respiratórias (   )  Problemas ósseos e/ou na coluna vertebral (   )  Fobia de animais (  )  Em período pós-

operatório (     )  Gestante (    )  

Esta sob efeito de álcool e/ou entorpecentes (    ).  Informar a equipe caso necessário uso de medicamentos.     

 
PROTOCOLOS SANITÁRIOS – COVID-19: 
-Obrigatório o uso adequado de máscara, sendo permitida a retirada somente para banho nos 
rios; 
-Manter distanciamento de no mínimo 1,5m de outras pessoas que não são do mesmo grupo; 
-Portar álcool em gel 70% individual e fazer uso constantemente; 
-Aferição da temperatura antes de entrar no atrativo; 
-Manter distância de animais silvestres, não alimentá-los e caso veja macacos na trilha, retirar-se 
imediatamente. 
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO QUE: 
• Áreas naturais apresentam riscos, tais como “cabeças d água”, choque térmico, afogamento, 

pedras soltas e/ou escorregadias, animais peçonhentos, entre outros; 
• Tenho condições físicas e de saúde suficientes para percorrer toda a trilha.  
• Sou responsável pela minha própria segurança e pelo respeito às normas do Parque Estadual de 

Ilhabela;  
• O Parque não possui serviço nem estrutura de resgate.  

• Devo manter-me somente nas trilhas estabelecidas, não utilizando atalhos e/ou áreas 
interditadas. 

• Devo estar preparado para adversidades em caso de acidente/incidente.  
 
É PROIBIDO:  
a) Entrar no Parque por outro acesso que não a sua portaria/guaritas;  
b) Presença de animais domésticos no interior do Parque, por prejudicarem a fauna silvestre;  
c) Provocar estampidos, emitir gritos e fazer barulhos que possam perturbar a fauna local e os 
demais visitantes;  
d) Acender fogueiras e soltar balões. Não faça fogueira em hipótese alguma, fogo se espalha 
facilmente pela vegetação;  
e) Jogar lixo de qualquer espécie nas trilhas. Todo lixo produzido, inclusive papel higiênico e restos 
de comida, deve obrigatoriamente ser recolhido e trazido de volta;  
f) O porte de arma, inclusive atiradeiras, armadilhas, facões, foices e similares;  
g) Coletar qualquer tipo de material biológico/não biológico (minerais, plantas, flores, sementes, 
animais);  
h) Gravar nomes, datas ou sinais nas pedras, árvores, imóveis, placas ou outros bens do Parque;  
i) Utilizar atalhos e/ou áreas interditadas;  
j) Caçar, capturar, molestar, alimentar ou perseguir animais silvestres;  
k) Realizar prática de nudismo no interior do Parque;  
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l) Consumo de bebida alcoólica, cigarro de qualquer natureza e substâncias entorpecentes, lícitas 
ou ilícitas, no Parque.  
m) A entrada com cooler e caixas de som. 
*OS FUNCIONÁRIOS DO PARQUE E BOMBEIROS TÊM AUTORIDADE PARA INTERVIR EM CASOS 
NECESSÁRIOS.  
*A NÃO OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES ACIMA CONFIGURA DESOBEDIÊNCIA AO ART 90 DO 
DECRETO 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008, a saber: 
“Art. 90.  Realizar quaisquer atividades ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da 
unidade de conservação, o seu plano de manejo e regulamentos: Multa de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. 
 
Informações Gerais: 
- As orientações passadas pelos funcionários a serviço do Parque são de suma importância de 
serem seguidas; 
- Fale com a administração do parque para saber os requisitos e regras para realizar a trilha; 
- Caso esteja acompanhado(a) de um CONDUTOR(A) Autônomo, respeitar e seguir também suas 
orientações. A responsabilidade por qualquer eventualidade devido ao não seguimento das 
instruções do(s) condutor(es), bem como de conduta não apropriada é de responsabilidade do 
participante; 
- O Parque não se responsabiliza pelos pertences pessoais dos visitantes; 
- Use roupas adequadas e calçados fechados, resistentes e confortáveis; 
- Ao invés de sacolas, malas e objetos de mão, use mochila; 
- Informe-se sobre as condições climáticas do local; 
- Programe-se em grupos de no máximo 6 pessoas; 
- Escolha as atividades de acordo com seu condicionamento físico e seu nível de experiência; 
- Os ambientes naturais são dinâmicos podendo oferecer dificuldades e riscos para pessoas 
despreparadas; 
- Leve o essencial: lanterna, agasalho, chapéu, um estojo de primeiros socorros, alimento, água, 
repelente e filtro solar; 
- Fique nas trilhas, atalhos favorecem a erosão e a destruição da vegetação; 
- Ao percorrer uma trilha deixe-a como se ninguém houvesse passado por ali; 
- Se você pode levar uma embalagem cheia, pode trazê-la vazia na volta; 
- Não enterre o lixo. Animais podem cavar e espalhá-lo; 
- Traga restos de alimentos, papeis e outros materiais higiênicos de volta; 
- Não use sabão de nenhum tipo nos rios e fontes de água; 
- Deixe a natureza intacta, não retire pedras, artefatos, flores, frutos, conchas; 
- Tire apenas fotografias e leve apenas suas memórias; 
- Fogueiras matam o solo e a vegetação e provocam incêndios florestais; 
- Observe os animais à distância e não tente espantá-los ou pegá-los. A proximidade pode ser 
interpretada como uma ameaça, provocando grande estresse. Não alimente animais selvagens. 
 
 

Declaro respeitar as orientações acima e não apresentar sintomas do COVID-19. 
 
Data: ________/ _____________/ ___________    
 
 
Assinatura: ____________________________________________ 

       


