
MAIS UM



Surgindo nos momentos mais inusitados, 
ora trazendo benefícios, ora trazendo 
problemas para os exploradores.

E esse tesouro está em uma ilha 
paradisíaca, cheia de desafios e 
protegido por um guardião que não 
vai deixar essa exploração nada fácil.



Um grupo de celebridades, ou melhor, exploradores, serão 
convidados a embarcar nessa grande aventura, enfrentando 
muitos desafios, provas, votações, momentos de tensão e 
situações que vão testar os nervos de cada um.

Toda semana, novas 
equipes são formadas
e o objetivo é acumular 
pedaços do mapa do 
tesouro até a grande final.



PREPARE-SE PARA 
A DE



Também é a guardiã do 
tesouro e estará sempre 
presente nos principais 
momentos da competição: 

Estreando na RECORD TV, Mariana Rios vem 
com todo seu carisma e sua disposição para 

conduzir a segunda temporada do reality.

Cheia de habilidades, a mineira vai mostrar
seu talento e desbravar os mistérios

que só Ilha Record tem.
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Fonte: Redes Sociais Mariana Rios – Maio/2022

PROVAS DE EQUIPE
DESAFIOS DE 
SOBREVIVÊNCIA
DIVISÃO DE EQUIPES
VOTAÇÃO

A COMANDANTE
DESSA JORNADA
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18/JUL a 08/SET
Seg a Sáb às 22h30

EXIBIÇÃO

46 Episódios

E O SEGUNDO TESOURO 
ESTÁ PRESTES A SER DESCOBERTO

500MIL
O VITORIOSO DA 
CAÇA AO TESOURO

250MIL
EXPLORADOR FAVORITO
DO PÚBLICO

2 GRANDES VENCEDORES:



O ARQUIPÉLAGO

Local onde os exploradores ficarão 
hospedados durante o reality. Uma 
casa paradisíaca, onde vão curtir 
praia, sombra, água e muita emoção.

A VILA

Os competidores que perderam o desafio 
de sobrevivência ficam exilados neste 
local, acompanhando e debatendo o que 
continua acontecendo na Vila.

O EXÍLIO

Local onde são disputados as 
provas de equipe e desafios de 
sobrevivência.

ARENA



EXPLORADORES COMANDANTE SOBREVIVENTE EXILADOS

Enquanto estiverem na disputa 
pelo tesouro, serão chamados 

de exploradores. Quando 
perderem o Desafio de 

Sobrevivência, passarão a ser 
conhecidos como EXILADOS. 

Cabe aos Comandantes
tomarem as decisões pelo 

grupo: divisão de tarefas em 
provas, divisão dos pedaços do 

mapa do tesouro e decidir entre 
os dilemas trazidos pelo 

guardião durante as provas.

O sobrevivente é o explorador 
que vencer esse duelo.

No ciclo seguinte, ele terá uma 
vantagem para usar no jogo.

O guardião trará essa vantagem 
(ou dilema) no próximo ciclo.

Lá eles acompanharão tudo 
que está acontecendo no 
jogo através de câmeras.
Os exilados ainda terão 

chance de voltar ao 
programa com o REGRESSO. 

OS PARTICIPANTES



DIVISÃO +
PROVA DE EQUIPE

SEGUNDA (60’)

CONVIVÊNCIA
+ ATIVIDADE DE APONTAMENTO

PRÉ-VOTAÇÃO

TERÇA (45’)

VOTAÇÃO

QUARTA (60’)

DUELO DE SOBREVIVÊNCIA

QUINTA (60’) SEXTA (15’) SÁBADO (45’)

RECOMPENSA DO
SOBREVIVENTE + FESTA

CADA DIA UMA
AVENTURA DIFERENTE!

IDA PARA O EXÍLIO



Fale com o nosso time comercial:

Giselle Alves

Superintendente Comercial e Marketing

(27) 98135-0646

giselle@redevitoria.tv.br

Isabela Fernandes

Gerente Comercial

(27) 99905.4566

isabela@redevitoria.tv.br

Aline Marques

Coordenadora Comercial

(27) 98119.5051

alinefm@redevitoria.tv.br
,

APROVEITAMENTO COMERCIAL


