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Assunto: Dispoe sobre a operação da fstrada Farque dos Castelhanos e
estabelece critérios e procedimentos administrativos para s uso de veículos
auiomotores, ciclistas e pedestres. no interior do Parque Estadual lihabela.

O Djretor E*ecutivo da Fundação para , bonr**ação e a produção Florestal
do tstado de São Pauio, no uso de suas atribuiçõeslegais; e

Considerando a Lei Federal ne 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional
de unidades de conservação da Narureza'- '§úuc ã ;=r.b"t;iãü .riiãii;; ;
normas para a criaçâo, ímplantação e gestão das unidades Oe coniervuiáo,e o .Decreto .Federal r1e 4.340/zo0z, que regularnenta os artigos' àá
mencionada Lei; '
.,1

Csnsideralndo o Decreto Estadual ne 51.453/2006, que instituiu o Sistema
fu-Egyq.L $S rlor:esias §lrFLoR, arierãão 

-àãío-bL.,.ãü- Érir;;;i';;
54.079/2009;

,,

Consíderando o disposto na legislação arnbiental incidente sobre o território
protegício !-elo Parque Estadual cie llhabela - PEIB, criado pelo Decreto ns
9.4!4, de 20,01 .1977;

consid.ei'ancio Resolução sMA pe 5g/2008, que regulamenta os
procedimentos adrninistrativos de gestão e fiscaiização do ulo público nas
Unidades de Conservação de Proteção lntegrat do ststàrna rii.J-ãr Jã

Considerando a Resolução Conjunta SMA/ST-0A4/ZO1.O, que dispôe sobre a

Decreio Esiaduaí 
- ns 53.146/2008; que define os parâmetros para ;

implantação, gestão e operação de estradas no interior de Unidades dÀ
ConservaÇão de Fi'oteção'lntegral no Estado de 5ão Paulo e dá proviOOÀciãs'

Considerando a necessidade de garantir a proteção do patrimônio naturai;
histói'ico, cultura.l e arque-otógico. da unidade o* ão"."*àiã;; p"; *;i; ;;
implernentação de ações de fÉcalização e educação ambientri; '

Consid.erando a necessidade de estirnular a. garantia dos direitos e cjo bem
estar das comunidades tradicionais da baía dos Casielhanos;

,Considerando que as obras de per:enízação do,leito da estiada com.cascalho
e'a implentação de sistema de drenagem na Estrada Paique'dos Casteihanos
facilitaram o'tráfegô de veíeulos'e -possibilità.** 

o ã,]Ãá;r" illü;,;;
usuários para âcessar a. Baia dos Castelhanos;

\ ,-\.-/
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Consjderàndo, sobretudo, ã h€Cêssidàde de oferecer condi(ões rnínimas de
segu,rança,ao usuá'r:id da Estrada Pqçgue dos Castêlhanos; .' .

'' i .i

RESOLVE: i' " 
:

' rr. i ''

Artigci'i ,,,trs. l Esta 
iilo.4aria' tem por finalidade estabelecer, critérios,. e

pioiedimentos vi5ando adequar a circ,ulaçãô e o usô da Estrada Farque dos
Castelh ano5," nCI tr:echo' interno do. Parque Estadü a I I Jhâbela -. PEI'b.,

, i'''.i '
i'l1 .i1ri.' . .'.'

,Pará§rafq. Únito:" Câberá à Fundação':Flôrestal,
designada') rexercer rO,çbntrole e a' co'ntàgém dos
adentram a Unidadedêr,Conservação. . i,',

DAS REGMS GERAIS
.t 1..\.

Artigo 2e - O Parque Estai1ual de llhabela permanecerá. aberto à visitação
,pú§lica, no.tràcho..da Estrada'.Parque .e Trilha da Àgua Branca, para
pedestres, cicíistas e veículos das 7h00 às 18h00 (no horário cie verão até as

.- l. O ingresso pâra,entrada no'PElb dever,á ser'adquirido atê àsrl6h00. '

§. 3s -, As,.122' vagas de 'êstacionamento para veículos' na .,Fiaia
Castelhanos" serãô destinadas para 107 veículos e, 60 motocicletas,'
oCuqêiã,o.o.espaçodestinadoa15vagàsdeveículbS...l..i

. i.t. , u , . i. ,.' , 1, ....'., ,

DO CONTROLE; CAWIDAbPior SUPoRTE, RESTRIÇÕrS',or DIAS E HORARIoS, l

GARGA, TIPO ibE,.vEÍctttO,' vç,LOODAqE PERMITIDA E CONDUTAS,
.r , ''. irft, 1''"' ' I lr'"i: 

"'Artigo 3n..Fica limitado q,núrnoro,rqferenciâl'máximo de ,L07 (cento e sete) ."
veíCülosi automritôre§ pa'rticülar'ês ipoi dia;, d 60' {sessentâ).moiocicletas que
poderão acessar o Parque Estadual de llhabela e transitar na Estrada Parque -
dosCa§telha1os,d.istiibuídosdàseguinte.fo6ma:..'.:.....l....i...'

nta e cinco) condutores de veícu!o 4x4 que exercem
atividade:tuiísticd nô Parqr.re; e .' "r 

,,

.1l'...42{quarenta)Veículos§articulâres{4x2.e'4x4};....,....i]..

§ ts - Ós veículos que excederem a capacidade de carga diária estabetecida
nesta Portaría não poderão adentrar o Parque Istadual de llhabela.

§ 2s - Essa limitaçâo nâo se aplica aôs veículos dos moradores da Baía de
CastqlhgnCIs, que ser:ão'devidamente identificados pelo PElb. :

ou à empresa por ela
veículos e pessoas que

. ',t, i

'li..l.li,: r'
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. I " ''Artigo 4e : $os. usuár16s,^§pe. nâ'ô

"" 
'1, veííúlos pàrtitutareà.é',,iacultada a

pero PHb.

".' ,,,''.' ' l' 
"

lcollseguirern acesso àresirada com seüs
.1çntiada'por. r:neio dos jipes credenciados

no' "pentido Per:equê ,:.

finais de semana de janeiro e fevereiro, carnaval e feriados, o número
mínímo de 04 veículos credenciados estarão ern operaçâo na Guarita
d0

, ll. Aos finais de semana ao longo do ano, 02 veículos credenciados
estarão em operação na Guarita do PElb;

'.. '".1 I r. I
,' ,....,, i...

. Par3Or,afo único -. A.quantídade cie jípes em operação no interior do pilb
poderá ser alterada diante da avaliação de demanda da operação.

Artigo 5s - No trecho interno ao PElb, o tráfego de veículos, ciclistas e
pedestres na Estrada Parque dos Casielhanos deverá observar, além das
normas específicas de tráfego, os seguintes critérios e procedirnentos:

| | lm sentido único cje trânsito de veícuíos automotores, da seguinte, I. LJ

,i a, de§ 07h09 :,.,5s,. ,'14h00, ',fluxo apenas
Castelhanos;

b. das' 15h00 às 18h00, sendo a saída de Casielhanos
apenas fluxo no sentido Castelhanos - Ferequê; e

até às,i;hoo,

1, c. No ,horáflo bqapileiro de verãq, o {luxo no senqigo castef nààoi, -
Perequê fica estendidc até às 19h00, sendo a saída de Castelhanos
até âs 18h00.

. " 
'' ''' 

r..,:" '' '..i. ..tt" . l

ll. Â velocidade máxima perrnitida.é de 30 km/h;

lll. Os usuários deverão passar pelos'procedimentos de controle ao
acientrar a unidade de conservação e átentar às oriániuçOãi

'. ', !ôiqecidas,pêlos füncionários ou pbr [erceirizados a serüiço dorpaiqiue

..ri r ,1, ... ,,.. . , .r.. l,
lV. E oroibido o tráfeg.o..de veículos e ciclistas fora do leito da esirada,

taís como desvios, trilhas e margens com vegetação;
' ':., , : lr r,, ,. . \.,. ,. r,. . , l

'!i.l v. E proibída a circulação de veículos cujo peso totar {veícuro
..,, , ,1:i,,i,. , popsa ultra.palSara:4 {Qqatro} toletâoasi ." 

' , ,,.,

'.."'..l.r...].i.l.,irr:i].r.iiiii'..l..i..,i]..,,...|.\:i}.
ri.\',]' .il .. ,".,.l.';.' ..i.r "' I

Vl.l' "'É. p-roibido,o'"uso §e càirentes:no§ lünêus; 
I

* càrgs;] .',,1 '

' /4'
^{?

' \"- ,'n

\,//
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Proc' t'

Vlt, :r E proibido dispuiancon'ida, rrá lly,,ctósi; demonsirar ou exibirr'mààobrar: .

'perígosa, i arrancada .,brusca, . derrapagêm .ou ' frenagem comi'
I : desiizarnbnto,ou arraStamento de pneus, independentemente do tipo r r:

de veículo;

Vlll,r,, Fica pr.oibido.o estacioiiamento'ao.longo da via,. exceto naà árêas de:,.,,,
descanso, devida mente sinalizadas;

lX. Os'condutores de veículos automotores deverão priorizar a passagem
de pedestres e ciclí'stas e atentar à fauna presente na Estrada Parque;

X. Os condutores de veículos deverão atentar para a possibilidade de
encontro com pedestres, bem como com veículos devidamente
autorizados, trafegando no contra-fluxo;

r'.':ii' :' ,"r':. .,.1", i
f. r" 1 "i 'r:1'', ' '1'.'

. , 'Xl. Os riondqtor,e§ devefãoi priorjzar a,ipa$saggns de viaturas oficiais ,e,,; ,:' : em rcaso,d'e,àüi,§o\ de'sinal ionoro e visual dê viatui.5 sffir:curso,'dei ".

atendimento de emergências pelo Corpo de Bombeiros, o usuárioi de- ', estacionar o vãícülo .nà'rlateral, da estrada e aguardar sua i i '

'1, ,. r,,,. .I
, I I ,lil - , l. . 'r l.

Xll. O uso de equipamentos de seguranÇa, assirn
obrigaiorio;

r, . 
"' 

l' '..'i '' 'i 
""': ".r ":r

Xll'.. (iclisüasy§ê,vetrão :trafegar no mesmo sentido"

detrnlcjcs pelo ulu e

de fluxo eslabelecido

,l

XlV,, Fica, rectimeiidado lo.üso. da Estr.ada por pedestres e ciclistas "nos,
- primeiros horários da mánhã, quando o fluxo cie veículos ainca é mais

XV. E proibida a circulaÇão de pedestres fora do leito da estrada e das
I triihas autolizadas (trlthas dà Agua Branca," "Atalho 1" s ÍÀtaiho,2-1. ' ,

Parágrafo único - A Poiícia Militar, Polícia Civil e ciemais órgãos fiscalizadores
poderão realizar opeiações dg fiscalização, na Estrada sem prévia .

comunrcaçao.

Artigo 6e - O trecho interno da Estrada Parque, que compreende a área da
uniHade de conservaçáo,'peinranecer'á fêch3ds,pâr'â veículôs automotores
das 18h00 às 7h00 e, no horárío de verão a partir cías 19h00, exceto:

i. Quando necessária a entrada cie automóveis para remoção de' 
,.: veículos quebi'adosi elol?do.F.,ôu que lgce-§si\em gg.fgs§ate, quandó

. . , ,r não envolver prestaçãà de s'ocorro'a,vitimas Ce aiideirtes,ideverá ser
."q.,'rêalizada após'o horá'rio de funcionamento da'estradâ, ôu seja,.



a. 3.8h00 àb 22h00; e

r, b."Lgh00 às 22h0CI no horário de verâo-

ll. Entre às 6h00 e 7h00, para agências credenciadas junto ao PElb em
roteíros e atividades de ecotuiismo para as quais réi" i*p.esciÀdível
adentrar a unidade antes do horárl,o, mediantà solicitaçáo de
autorizaçâo conforrne Anexo l'e aquisição antecipada de ingresso;

!ll. Para veículos e pessoas envolvidas em atividades que revertam
. benefícios diretos à comunidade tradicional da Baía dos Castelhanos

e à Unidade de Conservação, ern caráter excepcional e mediante
autorização do PElb, a ser solicitada com antecedência rnínima de 7
(sete) {ias na:sede adrninistrativa, ç9nfo1l'ne Anexo i e assinatura de

lV. Os condutoresr de 'veículo 4x4 cadastrados no PElb que prestarern.
assistência à comunidade tradicional da Baía dos Castelhano* Bor,. meio td.o transporte. dos mesÍnos pfra re?lizarem cà*prài -nó

munlcípio, poderão, adentrar a UC a partir das 5h00 i

Artigo 7s * Somente serão permitidos os servíços de rnanutenção da estrada
e. seu§ equipar,':entos, ern dias úieis e mediante autorização prévia da
admil"ristl'ação do. PElb, Qem çoryo a prestação de serviç"r ao= usüários que
necessitem a utiiização de máquinas e carninhôes.

i,l . 
lr' '

Artigo 8e - É vedacia a utilizaçãc de escapamento sem silencioso e sem
abafador {aberto}.e'em:issâo,de sorn'alto :{acima de 45 decibéis).

Palgglaf.g único -. A. ÇETESB.. Polícia' Militar ê 'demais órgãos cornpetentes
poderâo realizar vistorias na Estrada sern prévia comunicação.

Artigo 9s- Fica proibido o tráfego de vans, micro-ôníbus e ônibus.na Estrada
Parque.

Artigo :.0 -,ps interessados na realização,de eventos,e grLlpos organizados,
por exernplo ,jipe-clubes, deverão cumprir o estabelecido na portarià
Norrnativa FF/DE pe 186/2013 e protocolar pedido de autorização, com
antecedência mÍnima de 60 (sessenta) dias, junio à adrninistraçâo do FÊlb.

\:i

Parágrafo úhico -: [üentos e grupos organÍzados'âcima referidos não poderão
fazer uso da Estrada Parque durante a temporada {de 0L de dezembro a,28
de fevereiro) e t-êriados, 'sendo os veículos contabílizados na cota de
partícLjlâres,pdraefeitosdoArtigo2sdestaportaria.

Artigo'1I -
bem como

É proibído o abandono'de lix'ô, a retirada de plantas, caça, pqsqa, 
"

dernais ilícitos previstos nâ legislâçâo amblental vigente. 6ô.th- 
i=d r*"*L.r^ H
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ArtigoL2-ÉproiUiOs
de con§ervaçâo. .
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.\
DA,INTERD!ÇÃO TOTAL OU ,P.ARCIAL DA ESTRADA PARQUE

,..i: .' l t'..

Artigo .J.3t- À adrninistr,ação do' PElb poderá determinâr interdição ':total ou
parãiât da estrada, seínpíe que as con'dições de tráfego estiverern colocandà
em'risco,os',usuáiibs; o"meio'ambiente oü o leito §â estrada.r ,:

Parágràfo"único -.4 adrninistração do PElb poderá 'soiicitar apoio da".
Civilpara.]ainterdiÇ1.o.,to1a]oupa,rcia!daes|r.adâ.

DO CADASTRO

Artiso:rL4 -'Deyerão,'se cadâstrar,junto à administração do FElb,.conforme
formulários nos Anexos ll, lll e lV desta Portaria, os seguintes usuários:

',1., ' Moredores.e proprietáríos de residências da Baía dos'.Castelhanss; 
.,

ll.'.'Proprietái:ios,,':,,de, ,, estabeleçimentos'' comerCiais .lcia :8a,ía dos
r,, 'CAStethAnOS,; .r ,..,, r ..,,1' 

,

.i1,.

UI. . Funcionários.que prestant serviços na Baía dos,Castelhànos; .

, lV, Empiesas de turisfils,quê operpnn na fstr:âda'Farque; ' 
..:

V. Condutores profissionais cje veículo 4x4 que operarn na Estrada
,, Parque; e . ,,, ,1 :,; , ' I

Vl. Monitores de ecoturisrno.

.Artigo 3.5, - Os-condutores .tadastrados ,devêrão apresentar cor'npgtênclas
cornpatíVàis conn a ativiidadê exeqcidal:àtênder d'o estabelecido no fornUlário
Oe câdástro, conforme Anexo'!ll e.obedecer aos critérios abaixo, quando em
operaçãro,naEstrada,Parquet : ' , ''

r' 
'' '.. , ,l .r " .. r .'. "l

l. "Ppticar a -élica''piofissi'onal junto aos clientes, dernais usuários da
estrada e funcionários a serviço da Fundação Florestal;

'. 11, Bem atender o visitante,'e fornece[ obrígatori,àmente, rinform.ações
sobre o FarQue Estaduàl, o,munícípio e as comunidadàs tradicionais

\ ', r da Baía dos Castelhanos; I

rrll.,l
"' li'
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lll. Oríentar o cJiente':quanls'' às condutas permitidas .e proibidbs na
condutas responsáveis junto à cornunidade tradicional da baía
Castel,hanos, bem como condr.rtas de mínimo impacto;

..,t1 .,:.ili: l: ,-ü."' , ".. , . ,..,.., il.. ...\ r. ,.,,"
E§tarfde aiordci comtas demais condigionantes previstas natNoima
ABNÍtr]Bn"rSiqStE; i,,"' \ . l

. 
',i' .. r ' :r'i*'t

. .! , "i . ,. ,.1.. i " ''. i

Garantia"desegu.io.dêiac.iijeh1es,pessoaisaospass.âgeiros;.i.\:
'.1''" :Poriar equipamentos d primeiros. ':socorro .no veículo " e de

cadastro no,Pf,lb. . ,,, , ,

l . .t

Artigo,l7, -, Caberá. à eqir i pe.;dor PEI b:

UC,
dos

'I l

do," passeio, e

V. Utilizar a credencial a ser fornecida no cadastro em local visível, na

. :: . r i -.'.' 
' .Vt. Apresentar o formüláriio constante do Anexo 'Vl, deüidamente

',,, . preenchidO,a cada vez que oper.ar, na eitiada; ' ' r,, ,,

.1v!l...$1en.l.?'iàsnormasprevístasnqNor;.maABNTN8R153p3

Artigo 16 - Os veículos cadastrados deverão obedecer aos critérios abaixo e
àtenOerl,.as 'es§ecifiàidbde§ ,àstabelecidàs, "nô formütário 'de icadaàtr.q,

.conforpê'Anexo lV, no que diz re§peito,a:r :

l. Utilização do adesivo do Fafqu§,com a numeração do cadastqolem
local visível;- .. ,.. i I ' , ',.,

f l.' 'Estar em baa§ ioÀOieaeS de conservaçáo ernanutenção;, '

,.lVr Oiientaii so'brê ,as ,condiçôes ' da 'estrada, dqração
procedirnentos de segurança;

.. I \$ , I ...

IIl.'., Apresentar,e8üipampntos de segurânça,, estâbelec.idos pela lêgislação

tv.
i., i

V.

vl,' , : :ra'diocornunicaçâo; . .".,., 
.

.Vl.l..Atestadode.üistoriado.tüMEtRo;......,.

Vlll.Demaisexigêrriias.preüistasnoAnexolV.

Pa'rágtafo'único - Na Íalta do:atestado de vistoria do IN,METRO) fica válida a
apresentação do atestado de vistoria do Ciretran para fins dercadastià,
ficando estabelecido ro,prazo improirogáyel de,06 (seis). ruieses, para a
apresentação do atestado de vistoria, do INMETRO, visando a finalização do

. .,,,

t, ^- .r"

,Y'
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,!, 
'a fiicallzpção:do cu,$primento desta Portaria; , 

.

!1.,. solicitar lo apoio'da Folícia 'Militar,, Ambiental, da Pqlícia Miliiar, da,
, Polícía Civil, da Prefeitura ''Municipal 'de llhabela,,d dos demaisi órgãos.'. fiscalizadoresi,;pâ1"ârofiêl rcumprirn:ento,desta,Fortaria; . , , ) .

lll. ..,aplicar as dançõ,es pievistas em Lei pelo descurnprimento ab.di§posto
;acato às orientaçôes dos funcionários ou

prestadorê§'.de serviço ,jr-rrito, ,à'f,ündeçãQ:Florestal por 'Quaisquei 
.

usuaflos.

lV.. , irn,pedir ,o' .âcesso de veículos que nâo obedecerem :às normas do
'I .t'Cqd|A o. de,T1â.1tsito B rasi le i ro, especia I menf,e :

Veículos sem placas, ou com as mesmas ilegíveis
l,tr:

ou danificadas;,1.
:". ,.. .. l.: ':,, I. r .. , l' 'f '

Veícuios não adaptados para transporte de pessoas

(í.

h ,t,l

c. Motoristas e passageiros sern cínto de segurança,
ir\ ) .1i'' .' '\i" I

DAS EXCEÇOES

, Artigo,,18 - Oi,'üeicülos de.poiícia):.'âm$utância,, bomb§i'rss, deÍesa civil e'' outros vqícülos cficiaiç_ em,serüiço ilão estáo insàridos'nos'impedÍmentos de
I trátego constantes desta Portariá

Artigo 19 - Se necessário, proprieiários de imóveis, de Comér'cio na Baía dos
Casielhanos e respectivos funcionários, devídamente cadastrados, poderão
trafegar fora dos horários estabelecidos por esta Portaria, mediante

I apresentação de crachá de identificação na Guarita cjo PElb.

Parágrafo único - Cada comércio cia 8aía cjos Castelhanos poderá cadastrar
no máximo 5 {cínco) funcionários/prestadores de serviço que, em caso de-a-- -,
necessidade, poderão trafegar fora dos horários estabelecidos, e o
proprietário do estabelecimento comercial é responsável pelo cadastrado e
por infolmaç,a admil,istraçãordo PElb guapdo o mesmo deixar de prestar

' ..i .' i. I | '.
Aitigo 20 - O tráfego ,dê veiculos autbmotorÊs com capacidade de carga

, ',§upericlri ao estabelecido.e.veículos enquadradós ou não ,nesta portaria,
, poderá, §êt autori2ado em'câráter excepilonal, com prévia justÍficatlva (a

:,,,,neiêssidade de âccsso. aot lócal , indicado, mediante. solicitação de
,,r'autoriZação na sede,,qdministrativa do PElb, corn antecedência mínima de 15::r(qLlin2E)-dià't e, assinatura de term,o de compromisso, conforme Anexoly')'.

destaPortaiia: '.''ri 
':: ",',''

,.t..'i i , i'f l

i\li\tiiüI;-!--;-
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DA COBRANÇA DT INGRESSOS

Artigo 2L * A cobrança de ingredsü ao Parque será estabelecida por meio'de
-Portaria Norrrrativa específica da Fundação Florestal.

I
i

DAS DtSPOStÇÕrS rrnAtS ' ._..,.]

Artígo 22 "- O desacato às orienta(ôes dos'fúncionários ou.prestadores de
serv-iço júnto à Fundação Florestãl por quaisquer usuários, ensejará as
sanções previstas em Lei.

' . , ,, \ 
"

Artigo 23 O descumprimento desta portaria, da legislação ambiental,
criminal, de contravençôes penaÍs e demais legislações pàrtinentes, ensejará
o descredenciambnto cio condutor, Ca empresa/agência operadora de
turismo, do monitor, prestador de serviço e demais cadastrados junto ao
Pilb.

Parágrafo único * O descrbdenciamento será analisado e decidido pelo
Coníelho Consultivo do FElb,'Qu, em car,áter excepcional, pela administráçáo
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Artigo 24 - Esla Portaria entraré em vilor a partír de sua publicação, ficando
ievagadas ês' Portarias. 7i.iZ008, 74i2ÇÓg e'L9g/2013, 
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Sã'o Paulo,
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29 cie rnaio de 2014. .
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' Diretor Executivo


