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1. APRESENTAÇÃO
O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos (PARNAM dos Abrolhos) é uma unidade de conservação
de proteção integral criada em 1983 com o objetivo de resguardar atributos excepcionais da
natureza, conciliando a proteção integral da flora, fauna e das belezas naturais com a utilização para
objetivos educacionais, recreativos e científicos.
A atividade de condução de visitantes nas Unidades de Conservação federais foi normatizada pela
Instruções Normativas (IN) ICMBio nº 02/2016, com recomendações que justifiquem a
obrigatoriedade da presença dos condutores e temas para a capacitação dos mesmos. O Condutor
de Visitantes é o profissional que desenvolve atividades informativas e interpretativas sobre o ambiente
natural e cultural visitado buscando garantir a segurança dos mesmos e a proteção dos ambientes naturais
utilizados.

No Parque Nacional Marinho dos Abrolhos a presença do condutor de visitantes é uma condição
obrigatória para as atividades de passeio embarcado, mergulho autônomo e caminhada em trilhas
promovidas pelas empresas autorizadas, conforme Portaria ICMBio nº 29/2018. E, a Portaria ICMBio nº
939/2018 estabelece as normas e procedimentos para cadastramento e autorização do condutor de
visitantes nesta Unidade.
2. OBJETIVO
O objetivo do curso é promover a formação de novos condutores de visitantes (condutores de
mergulho e de visita embarcada) e atualizar o conhecimento dos condutores de visitantes
autorizados que encontram-se em atividade, em atenção às normas estabelecidas para a visitação
no PARNAM dos Abrolhos, qualificando os serviços de atendimento aos visitantes em relação a
informação, interpretação ambiental, o cumprimento das normas da UC e segurança na visitação.

3. CONTEÚDO
TEMAS
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I – Conhecendo o Parque!
Esse módulo tem como objetivo apresentar o
ICMBio e suas atribuições, SNUC e legislação das
UCs do território; Histórico do Parque e entorno e
seus objetivos de criação (educacionais,
recreacionais e científicos); atrativos; experiências
e sua biodiversidade.

NOVOS
CONDUTORES

DATA

CONDUTORES
NOVOS E AUTORIZADOS
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CONDUTORES
NOVOS E ATUORIZADOS

CONDUTORES
NOVOS E AUTORIZADOS
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RESPONSÁVEL/
CONVIDADO
Equipe do Parque
Vinicius Viegas (Vice-presidente da
ABETA); CEO da Nattrip Agência e
Operadora de Turismo e Professor
de Marketing digital aplicado ao
Turismo de aventura e ecoturismo.

II – A importância da Gestão de Riscos para
segurança na atuação do condutor
Sistema de Gestão de Riscos (SGR); Normas da
ABNT; ISO 211010.

Pollyana Pugas (Diretora Técnica
da ABETA) consultora e auditora
da ABNT - NBR ISO 211010 - e
mergulhadora.

III - Atrativos e experiências turísticas: produtos,
interpretação ambiental e o papel do condutor
Marketing Digital aplicado ao Ecoturismo e Turismo
de Aventura: estratégias, novos produtos, perfil do
cliente, novas abordagens.

Vinicius Viegas (Vice-presidente da
ABETA); CEO da Nattrip Agência e
Operadora de Turismo e Professor
de Marketing Digital aplicado ao
Turismo de aventura e ecoturismo.

IV – Primeiros Socorros e Plano de Emergência
O módulo irá abordar Noções de Primeiros Socorros
e
Reanimação
cardiorrespiratória
(RCP);
Gerenciamento de emergência em mergulho; Plano
de Emergência.

Fábio Negrão - Instrutor de
mergulho e Condutor de visitantes
do PARNAM dos Abrolhos; Oxygen
Instructor
DAN;
Instrutor
Emergency Oxygen Provider PADI;
Instructor Enriched Air 40% PADI e
Instructor
Emergency
First
Response PADI.

V – Ordenamento e qualificação da visitação
Equipe do Parque
Normas e regras para a visitação e atuação dos
condutores no Parque; Importância da conduta
consciente; Interpretação Ambiental; Novidades
em Pesquisa e Monitoramento.
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VI – Vivência no Parque Nacional Marinho dos
Abrolhos
A prática do condutor de visitantes:
Contextualização dos atrativos e experiências
naturais e culturais; Interpretação Ambiental; Ética
e sustentabilidade; Promoção de bem-estar e
segurança.

Condutores autorizados
Equipe do Parque
Pollyana Pugas - ABETA
Vinicius Viegas - ABETA/Nattrip

20/12 Entrega de certificados e confraternização

Equipe do Parque

4. AVALIAÇÃO
Serão considerados aprovados e receberão certificados os condutores novos que tiverem 100%
de frequência e condutores autorizados que tiverem 75% de frequência nas atividades do curso e
entregarem, ao término do curso, os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço,
comprovante de habilitação mínima em supervisor de mergulho - DIVEMASTER (no caso de
condutores de mergulho autônomo) e comprovantes de experiência de trabalho no Parque ou
atividades turísticas na região da Costa das Baleias. Os interessados em desenvolver atividades como
condutores de visitantes do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, além da comprovação do curso
de formação de condutores, deverão comprovar a experiência mínima de:
1) Para condução de visitantes na atividade de mergulho autônomo, apresentar o registro
mínimo 02 mergulhos nos seguintes pontos utilizados pela visitação comercial: Mato
Verde/Portinho Sul; Língua da Siriba; Portinho Norte; Caldeiros; Chapeirinhos da Sueste;
Cavernas da Siriba; Chapeirão Faca Cega; Naufrágios Rosalina, Guadiana e Santa Catarina.
2) Para condução de visitantes na atividade embarcada, deverá comprovar no mínimo 05
dias em atividades de visitação no Arquipélago dos Abrolhos (participando de operações
de visitação comercial, programa de voluntariado e etc.).
5. VAGAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão oferecidas 20 vagas para novos condutores e 30 vagas para os condutores autorizados que
atuam no PARNAM dos Abrolhos. Os interessados devem ter 18 anos completos na data de realização
do curso. No processo de seleção será dada preferência aos moradores da região da Costa das Baleias
e que possuam experiência com a atividade turística, preferencialmente em unidades de conservação
e no PARNAM dos Abrolhos.
6. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas na sede do Parque em Caravelas mediante a entrega da Ficha de
inscrição (ANEXO I) ou por meio do preenchimento do formulário disponível no link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy3yPf_Eqsg_UswyFE05r6IBObgZue7bt6omAD3bF68cJaPQ/vie
wform

7. PERÍODO E LOCAL DO CURSO
O curso será realizado de 16 a 19/12 de dezembro, das 08h às 18h no Centro de Visitantes do
Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, praia do Kitongo, s/n em Caravelas e no Arquipélago de
Abrolhos.

8. OUTRAS INFORMAÇÕES
Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas na sede do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos em
Caravelas, pelo e-mail parnamabrolhos@icmbio.gov.br ou (73) 3297.1590.
ANEXO I. Ficha de Inscrição
Categoria do condutor ( ) novo

( ) autorizado

Nome completo:

Endereço:

RG:

CPF:

Data de nascimento:

Telefone:

Escolaridade (assinale com um X):
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Pós Graduação
O que te motivou a fazer o curso de formação de condutores?

Já realizou alguma atividade no arquipélago? Conte-nos sobre sua experiência.

