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HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO DO
ESTACIONAMENTO:
Verão 8h às 18h
Inverno 8h às 17h

Antes do Estacionamento

Estacionamento da
Praia de
Castelhanos/Ilhabela
SP

Foto: Fernando Rangel de Souza

Realização:

Decreto Municipal nº 5.227/2015 – Dispõe sobre a
regulamentação da circulação de veículos automotores
na Praia de Castelhanos.
Lei Municipal nº 98/1980 - Dispõe sobre o patrimônio
turístico, a proteção ambiental e o parcelamento, uso e
ocupação do solo no município de Ilhabela – Proíbe
acampamento, piquenique/churrasco e o trânsito de
veículos na praia.
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C A S T E L H A N O S

Apoio:

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PESCADORES ARTESANAIS
DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
DA BAÍA DOS CASTELHANOS
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Para os visitantes que possuem
reserva nas pousadas e campings locais a
passagem no rio é permitida até às 11h e
após às 17h (inverno) e 18h (verão).
Os veículos particulares com pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida têm
permissão para passagem livre, sendo
obrigatório que o veículo permaneça no
estacionamento dos comércios locais.
Os moradores possuem acesso livre às
suas casas.

Depois do Estacionamento

Nós, caiçaras tradicionais, somos moradores da
Praia de Castelhanos e nos organizamos em busca
do ordenamento do turismo para defender o
bem estar e a preservação da nossa comunidade,
por meio das associações de bairro Castelhanos
Vive e Amor Castelhanos e também da parceria
da Prefeitura Municipal e do Parque Estadual de
Ilhabela.

O estacionamento
A implantação da área do estacionamento da
Praia de Castelhanos, que é gerido pelas
associações locais, tem como objetivo diminuir
os impactos negativos causados pelo turismo,
além de garantir a geração de renda na
comunidade.

Por se tratar de um destino muito
procurado pelos visitantes de Ilhabela e
considerando a importância do nosso
território para o exercício das nossas atividades
culturais e da paisagem para o turismo,
sentimos a necessidade de estabelecer um
regramento para visitação devido aos impactos
causados pelo trânsito de veículos na praia,
pois frequentemente colocavam em risco a
segurança das crianças e dos visitantes, além de
afetar nossas atividades tradicionais, assim
como a poluição dos recursos hídricos.
O estacionamento iniciou suas atividades
em fevereiro de 2017 e sua área está localizada a
400 metros do meio da praia, devendo ser
utilizado por todos os visitantes.
A capacidade de atendimento diário é de 65
veículos das agências de turismo cadastradas, 42
veículos de passeio 4x2 e 60 motos (Portaria
Normativa FF nº 211/2014).

O recurso arrecadado
Atualmente o estacionamento funciona com
as taxas de contribuição voluntária que são
revertidas no pagamento dos 3 prestadores de
serviços, todos moradores da Baía dos
Castelhanos.
Utilizando essa área, o visitante será
beneficiado pela tranquilidade de ter seu
veículo bem cuidado e poderá desfrutar da
praia e dos rios livres de trânsito, barulho e
poluição.
Até o momento, os valores arrecadados foram
investidos em capacitação da comunidade para
o turismo de base comunitária, aquisição de
impressora, material de limpeza e no
pagamento mensal dos prestadores de serviços.
O objetivo é utilizar os recursos para manter
as atividades das associações e investir em
melhorias locais, sempre de acordo com as
necessidades da nossa comunidade.
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Quem somos

