PROCEDIMENTOS PARA ACESSO
DE VEÍCULOS AO ABRIGO REBOUÇAS
A. Estão disponíveis 20 (vinte) vagas para acesso de veículos até a área do abrigo
Rebouças; destas, 8 (oito) são destinadas para os usuários do abrigo Rebouças
e/ou do camping;
B. No trecho entre o estacionamento próximo do Posto Marcão até o Abrigo Rebouças
somente poderá ocorrer o trânsito de veículos pequenos (jipes, caminhonetes,
vans, etc); não sendo permitido o trânsito de veículos grandes (caminhões, ônibus,
micro-ônibus, etc), exceto o veículo destinado à limpeza das fossas ou casos
excepcionais autorizados pela administração do Parque Nacional do Itatiaia (PNI);
C. Para o usuário que se destina ao abrigo ou camping, não havendo vaga disponível
no estacionamento, será permitida a ida até aquele local para descarregar e depois
retornar ao estacionamento próximo a Furnas;
D. Estão disponíveis 6 (seis) vagas para motocicletas;
E. O horário de entrada é das 07:00 às 14:00 horas. Havendo vaga por saída de carro
ou moto, dentro deste horário, outro veículo poderá entrar;
F. O horário de saída é livre, dentro do horário limite de visitação em vigor no parque;
G. Todas as vagas serão numeradas e identificadas (carros e motos);
H. Não será permitida a entrada de veículos que visivelmente estejam causando
ruídos, emissão de gases e/ou vazamentos em desacordo com as normas em vigor.
I. A estrada poderá ser fechada a qualquer momento entre o trecho do posto Marcão
até o abrigo Rebouças pela administração do parque, sem prévia comunicação;
J. No período de interdição do trecho entre o posto Marcão e o abrigo Rebouças, por
força da reprodução do anuro Melanophriniscus moreirae (sapo “flamenguinho”),
normalmente entre os meses de novembro a fevereiro, não é permitido o trânsito de
veículos de nenhuma espécie, civil ou militar, salvo casos emergenciais;
K. Para o acesso de bicicletas não há limite de vagas, contudo deverão ser seguidas
as prescrições relativas a horários e casos de interdição.
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