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Normas de reabertura gradual da visitação

Quarta etapa - 26 de dezembro de 2020  
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AGENDAMENTO 

Para evitar aglomerações e minimizar o impacto causado 
pelo visitação, o ICMBio irá utilizar uma plataforma 
virtual colaborativa de agendamento prévio para 
contribuir no controle do fluxo de visitantes. 

Como funciona: 
Basta acessar o endereço http://janoo.com.br/, escolher o 
atrativo e a data que deseja visitá-lo e informar o número 
de pessoas que estão no seu grupo. Você irá visualizar 
quantos agendamentos já existem para a mesma data e o 
limite de visitantes indicados para aquele local. 

Caso o atrativo já tenha atingido o número limite indicado, 
recomendamos que você selecione outro atrativo ou outra 
data para visitá-lo.         

  

http://janoo.com.br/


* Excepcionalmente, o 
agendamento para as 
cachoeiras do Capivari e 
Mixila será bloqueado 
após alcançar o número 
limite de visitantes. A 
medida visa proteger a 
saúde das pessoas que 
residem nas 
proximidades dos 
atrativos. 

      

ATRATIVOS REABERTOS  

O Parque Nacional não possui guaritas ou controles de acesso, portanto, o limite de visitantes  
a seguir é uma sugestão para que profissionais de turismo e visitantes contribuam para o 
mínimo impacto e realizem uma visitação segura.  

Lençóis 

● Trilha Pai Inácio-Barro Branco: 50 pessoas por dia

● Trilha da Cachoeira do Sossego:  50 pessoas por dia

● Ribeirão do meio: 120 pessoas por dia ou 60 por turno

● Trilha da cachoeira Capivari e Mixila: máximo de 20 pessoas por dia*

● Estrada velha do garimpo: 10 veículos ou 20 motocicletas por dia

● Travessia Fumaça por baixo: 6 pessoas por dia via Lençóis e 6 pessoas por dia via 
Capão

● Travessia Lençóis-Capão: 40 pessoas por dia via Lençóis e 40 pessoas por dia via 
Capão. 

● Travessia Trilha da Cachoeira do 21: 6 pessoas por dia via Lençóis e 6 pessoas por 
dia via Capão 
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Mucugê 

ATRATIVOS REABERTOS  

Foto: Thais de Albuquerque  

● Trilha da Cachoeira da Moça Loira: 15 pessoas por turno

● Trilha da Cachoeira do Bate-palmas: 20 pessoas por turno

● Trilha da cachoeira do Córrego de Pedra: 20 pessoas por turno

● Cascalheira do Capa-Bode (Planetário): 50 pessoas por dia 

● Cachoeiras Andorinhas, Sete Quedas e Funis: 40 pessoas por dia

● Cachoeira do Cardoso: 30 pessoas por dia  

● Mar de Espanha e Cachoeira da Sibéria: 30 pessoas por dia   

● Rio Preto (atividades náuticas): 50 pessoas por dia  

● Poço Redondo (rio Paraguaçu): 20 pessoas por dia 

● Trilha do rio preto até a Toca do Caboclo: 10 pessoas por dia  

● Trilha da Matinha: 50 pessoas por dia  

● Trilha da Cachoeira da Fumacinha por cima: 50 pessoas por dia 



Palmeiras e Vale do Capão 

ATRATIVOS REABERTOS 

● Trilha da Cachoeira da Fumaça por cima: 120 pessoas por dia

● Gerais do Vieira: 40 pessoas por dia

● Trilha Poném-Águas Claras: 20 pessoas por dia

● Trilha Capão-Águas Claras: 60 pessoas por dia

● Trilhas Rio Preto-Rodas-Ponte Velha: 200 pessoas por dia

● Trilha da cachoeira Purificação: 70 pessoas por turno

● Trilha do poço do Gavião: 80 pessoas por dia

● Travessia Fumaça por baixo: 6 pessoas por dia via Capão e 6 pessoas por dia
via Lençóis

● Travessia Capão-Lençóis: 40 pessoas por dia via Capão e 40 pessoas por dia via
Lençóis

● Travessia Trilha da Cachoeira do 21: 6 pessoas por dia via Capão e 6 por dia via
Lençóis

Ibicoara  

● Cachoeira Véu de Noiva e Fumacinha: 70 pessoas por dia para os dois atrativos 
(soma dos visitantes nos dois atrativos).



● Utilizar máscara durante todo o período no interior do Parque Nacional, exceto

em atividades como banhos, flutuação e alimentação. Caso haja necessidade de

retirá-la (casos de mal-estar, por exemplo), deve-se ampliar o distanciamento (4 a

5 m);

● Formar grupo de no máximo 10 pessoas, incluindo a eventual contratação de

guia/condutor de visitantes e seu auxiliar;

● Manter distanciamento de 2m de outros visitantes;

● Evitar compartilhamento de equipamentos (como celular, máquina fotográfica,

lanterna, luvas, cajado, binóculo, capacetes, mosquetões, mochilas, garrafas de

água, cordins etc.). Higienizar as mãos e equipamentos com álcool gel 70% caso

haja necessidade de troca de equipamentos;

● Higienizar as mãos com álcool gel 70% em cada parada ou logo após trechos

com obstáculos ou de “escalaminhada”, em que seja necessário apoiar as mãos

em alguma superfície (rocha, árvore e raiz, entre outras);

● Embale corretamente e descarte resíduos contaminantes, como máscaras e

luvas, fora do Parque Nacional e seguindo as normas municipais.

PROTOCOLOS SANITÁRIOS PARA VISITANTES 

FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização vai ocorrer através do atendimento de denúncias e 
realização de rondas e barreiras em momentos com maior 
visitação, como finais de semana e feriados.

CONTRATE UM CONDUTOR DE VISITANTES 

O Parque Nacional não realiza resgates e suas trilhas são 
rústicas e sem sinalização. Resgates em áreas naturais são 
complexos, caros e demorados. Por isso, recomendamos a 
contratação de um condutor qualificado. 



PROTOCOLOS SANITÁRIOS PARA CONDUTORES 

● Seguir as orientações do Caderno de Protocolos de Biossegurança para
a Retomada do Turismo na Chapada Diamantina;

● Orientar os clientes sobre as regras a serem seguidas no interior do Parque
Nacional e zelar pelo seu cumprimento;

● Ficar atento aos possíveis desconfortos dos clientes pelo uso da máscara
durante a trilha, se necessário, afaste o cliente do grupo (4 a 5 m), e afaste-
se também;

● Seguir todos os protocolos sanitários obrigatórios para visitantes.

● Motoristas e passageiros devem utilizar máscara facial;
● Portar álcool em gel 70% para higienização de mãos;
● Priorizar a ventilação natural, por meio de janelas abertas, para garantir

a circulação de ar.

PROTOCOLOS SANITÁRIOS PARA VEÍCULOS 

Trechos: estrada Velha do Garimpo até a entrada da trilha para as cachoeiras do Capivari 

e Mixila; estrada do Capa Bode (cascalheira), estrada do Mar de Espanha, estrada de 
acesso a comunidade do Baixão em Ibicoara 

As empresas e profissionais que oferecem serviços de táxi, transporte turístico e 
similares, devem ainda cumprir os seguintes requisitos: 

● Seguir as orientações do Caderno de Protocolos de Biossegurança para a
Retomada do Turismo na Chapada Diamantina e obedecer as normas municipais;

● Revestir os bancos dos veículos com superfície impermeável para facilitar a
higienização e favorecer a rotatividade de passageiros;

● Promover a higienização adequada e constante dos bancos, maçanetas, cintos de
segurança, volante, manopla do câmbio, botões, puxadores de portas e outros
elementos frequentemente utilizados, a cada troca de grupo de passageiros, fazendo
uso de álcool puro ou outro sanitizante adequado à superfície do veículo.

SERVIÇOS DE TRANSPORTE: 



ATRATIVOS FECHADOS* 

Confira a lista de atrativos acessados por Lençóis, Palmeiras e Mucugê que 
permanecem fechados:

● Gruta do Lapão

● Roncador

● Vale do Pati

● Mirante do Pati

● Cachoeirão

CONTATO 

Equipe gestora: 
parnadiamantina@icmbio.gov.br

Dúvidas e sugestões sobre o agendamento:
agendamento@bocapio.com.br 

* Esta é a quarta etapa de reabertura parcial do Parque Nacional da
Chapada Diamantina, portanto, os demais atrativos, localizados em
outros municípios e localidades não citados neste documento,
permanecem fechados para visitação.

mailto:agendamento@bocapio.com.br
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