
PLANO COMERCIAL 2ª TEMPORADA



Quantas vezes você morre numa vida? Na vida dos petroleiros de Ilha de Ferro, pode-se dizer que, entre embarques e 
desembarques, eles morrem e renascem a cada nova jornada. Ilha de Ferro é uma série de ação e drama sobre a tensa rotina de 

uma plataforma de petróleo em alto-mar. A trama vai ao ar às quintas-feiras após Pantanal.

PERÍODO DE EXIBIÇÃO: 25 DE AGOSTO A 10 DE NOVEMBRO DE 2022
NÚMERO DE EPISÓDIOS: 10

TODO MUNDO É UMA ILHA



E A SEGUNDA TEMPORADA 
TEM AINDA MAIS AÇÃO E PAIXÃO

Em alto-mar ou em terra firme, a segunda temporada da 
série vem com mais tormentas. Treinamento de alto risco, 

explosões, resgates, sequestros. Estar a bordo da 
Plataforma 137 é trabalho, mas é também adrenalina, suor 
e aventura. Em casa, no entanto, sempre tem alguém meio 
perdido, esgarçado pelos problemas do dia a dia. Na nova 

temporada, Cauã Reymond e Maria Casadevall ganham 
novos companheiros de cena: Mariana Ximenes, Rômulo 

Estrela, Eriberto Leão e Erom Cordeiro. 



UMA HISTÓRIA 
PULSANTE QUE 
MISTURA AÇÃO, 

DRAMA, 
AVENTURA E

ROMANCE
CLIQUE PARA VER O TRAILER

https://youtu.be/f90b3iXfh9o
https://youtu.be/f90b3iXfh9o
https://youtu.be/f90b3iXfh9o


Para evitar que a plataforma seja privatizada, 
decide bater recordes 

de produção. Para isso, assume com mão de 
ferro e leva todos ao limite. Desperta a 
inimizade dos antigos companheiros de 

trabalho, atuais subordinados. O constante 
estado de pressão deixa o ambiente e as 
relações frágeis, propício para um grande 

acidente e a culpa recai sobre Dante.



Com vidas rachadas ao meio, uma parte no mar, 
outra na terra, os petroleiros são jogados em 
situações cada vez mais extremas e colocados 

um contra os outros e os dramas pessoais que os 
aguardam na chegada à terra não dão trégua.  

Dante tem que criar sozinho Maria, sua filha de 
apenas 3 anos que acaba de ser abandonada 

pela mãe. Enquanto isso, enfrenta o fantasma da 
traição de sua ex-mulher com seu irmão, Bruno 
(Klebber Toledo) – verdadeiro pai biológico de 

Maria.



Para aplacar o escândalo causado pelo acidente 
na plataforma, uma profissional competente e 
ilibada é enviada: Seu 

retorno do exterior reacende não só a 
rivalidade profissional com Dante, mas também 
a paixão interrompida entre os dois na primeira 

temporada. Eles não conseguem negar a 
atração que sentem um pelo outro, mesmo se 

relacionando com outras pessoas. 



Dante se envolve com a nova e 
comprometida psicanalista da plataforma, 
Olívia (Mariana Ximenes), e Júlia começa 
um namoro com Ramiro (Rômulo Estrela), 
comandante da Marinha que participou do 

resgate ao sequestro da PLT 137 na 
temporada anterior.



Acima de tudo, Dante e Julia precisam esquecer suas diferenças e 
trabalhar juntos para o bem da Ilha de Ferro, que tem seus dias contados 
antes de ir parar nas mãos dos gringos. E pra piorar, quem lidera o plano 
de privatização do petróleo é Diogo Bravo (Eriberto Leão), irmão de Júlia 

e noivo de Olívia.



COM UM 

GRANDIOSO, 
EXPLOSIVO 

E INFLAMÁVEL

Cauã Reymond

Maria Casadevall

Mariana Ximenes

Eriberto Leão

Osmar Prado

Rômulo Estrela

Klebber Toledo

Alice Palmar

Helena Albergaria

Erom Cordeiro

José Rubens Chachá

Tóia Ferraz

Jonathan Azevedo

Jefferson Brasil

Chris Couto

Renan Monteiro

Kizi Vaz

Neco Vilas Boas

Júlio Rocha

Douglas Rosa

Giovanni Gallo

Cláudio Gabriel

Augusto Madeira

Cadu Favero

Bernardo Schlegel

Bruce Gomlevsky

Série Original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, a obra é criada por Max Mallmann e Adriana 
Lunardi, com redação final de Mauro Wilson e direção artística de Afonso Poyart.



PRINCIPAIS PERSONAGENS

JÚLIA
Maria Casadevall

DANTE
Cauã Reymond

OLÍVIA
Mariana Ximenes

RAMIRO
Rômulo Estrela

BRUNO
Klebber Toledo

DIOGO
Eriberto Leão



NA 1ª TEMPORADA 
DE ILHA DE FERRO

1,6
milhão

de pessoas 
alcançadas

3x

Fonte: Kantar Ibope Media. Instar Analytics – ILHA - 02 a 20/08/21 - Total Indivíduos | Curitiba- Rat%, Shr%(emissoras abertas), Adh%, Cov% - Dados extrapolados para área de cobertura. Competição por faixas- horárias.

maior que a emissora 
2º colocada

Maior Share de audiência foi do público de 18-24 anos 

e da classe AB.

Audiência



A GENTE ASSISTE SÉRIE

O principal motivo para os 

brasileiros assistirem 

séries é pelo prazer que 

elas proporcionam.

Voltar a assistir uma série 

nos lembra de onde 

estávamos quando vimos 

aquela produção pela 

primeira vez.

Os níveis de dopamina 

aumentam em nosso 

corpo provocando a 

sensação de entusiasmo.

Também faz com que 

vivências anteriores 

possam ser encaradas sob 

novas perspectivas para 

continuar despertando 

interesse.

Ver séries ativa a 

serotonina, conhecida 

como “hormônio da 

felicidade”.

Fonte:  Plataforma Gente Globo – “As séries são as grandes protagonistas do entretenimento audiovisual da atualidade – Buscamos entender o porquê”



SÉRIES SÃO 
PROTAGONISTAS

90%
Assistem 

por prazer

84%
Assistem 

pelo frisson

76%
Vivem
a série

75%
Assistem 

pela estética

74%
Assistem pelo 
capital social

64%
Assistem 

pelas lições para o 
dia a dia

61%
Assistem 

para aprender

Fonte:  Plataforma Gente Globo – “As séries são as grandes protagonistas do entretenimento audiovisual da atualidade – Buscamos entender o porquê”

73% das pessoas afirmaram assistir novamente a séries e programas que já conheciam.

47% dizem estar assistindo séries internacionais mais do que antes.

57% afirmaram que séries são a sua principal forma de diversão durante a pandemia.



E AS SÉRIES

As séries são a representação e 
a memória de um tempo. 
Poderíamos contar a história dos 
dias de hoje através das séries 
que estão no ar.

Metade da população (51%) brasileira é 
ligada em séries. São pessoas de 
diferentes idades, classes sociais, 

estilos de vidas. 

71% das pessoas dizem 
falar sobre programas e 
séries 
no seu dia a dia.

A TV Aberta foi responsável por 
apresentar as séries aos brasileiros e 
faz isso até hoje. Por sua cobertura 
quase total do território brasileiro 

(99%), traduz o caráter democrático 
das séries.

A maioria dos 
brasileiros preferem 
assistir séries pela TV 
(86%).

Fonte:  Plataforma Gente Globo - Pesquisa Loucos por Séries – Coletivo Tsuru; Plataforma Gente Globo - Estudo Amo Séries | Coletivo Tsuru + Quantas; Plataforma Gente Globo  - Pesquisa Globo | Tracking Covid-19 



COMERCIAL

DIA QUINTA-FEIRA

PERÍODO DE 25/08 A 10/11¹

HORÁRIO APÓS A NOVELA III (22H35²)

DURAÇÃO 40’

SIGLA ILHA

COEF. PARA 15” 0,75

GÊNERO DRAMATURGIA

²Horário básico de grade, sujeito a alteração sem aviso prévio. ¹Nos dias 29 de setembro e 27 de outubro não teremos a exibição da série. 





PERFIL DOS PERSONAGENS

DANTE
(Cauã Reymond)

Gerente da PLT 137, tem no trabalho na plataforma seu 
principal motivo de vida e grande realização. Assumiu a 
paternidade de Maria (Alice Palmar), filha da ex-mulher Leona 
(Sophie Charlotte) com o seu irmão Bruno (Klebber Toledo). 
Abandonado por Leona, vai se envolver com a psiquiatra Olívia 
(Mariana Ximenes), mas o retorno de Júlia (Maria Casadevall) 
vai balançar seus sentimentos. 



PERFIL DOS PERSONAGENS

Ex-gerente da PLT 137, é uma mulher objetiva. Depois de um 
período trabalhando fora do país, retorna às atividades no 
ramo do petróleo. Conhece o comandante Ramiro (Rômulo 
Estrela), com quem se envolve. É neta do petroleiro e 
sindicalista João Bravo (Osmar Prado) e irmã de Diogo 
(Eriberto Leão). 

JÚLIA
(Maria Casadevall)



PERFIL DOS PERSONAGENS

OLÍVIA
(Mariana Ximenes)

Psiquiatra da Federativa, é noiva de Diogo (Eriberto Leão), 
presidente da empresa. Depois de uma missão na PLT 137, vai 
se aproximar de Dante (Cauã Reymond) e vê nele a chance de 
apagar as tormentas e sombras de seu passado.



PERFIL DOS PERSONAGENS

Comandante do Grupamento de Mergulhadores de Combate 
da Marinha, é um homem discreto e justo. Conhece Júlia 
(Maria Casadevall) durante uma perseguição e se apaixona por 
ela. É filho adotivo de Virgínia (Chris Couto). 

RAMIRO
(Rômulo Estrela)



PERFIL DOS PERSONAGENS

Irmão de Dante (Cauã Reymond) e pai biológico de Maria 
(Alice Palmar). Buscou na religião um amparo na prisão, mas 
quando vê seus objetivos contrariados, retoma a vida no 
crime. 

BRUNO
(Klebber Toledo)



PERFIL DOS PERSONAGENS

Presidente da Federativa, é um homem ambicioso, que faz o 
que julga necessário para atingir seus objetivos. Não admite o 
fato de ser contrariado e encara Dante (Cauã Reymond) como 
uma pedra em seu sapato, tanto pelos percalços na vida 
pessoal, quanto pelos impasses profissionais. 

DIOGO
(Eriberto Leão)


