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Cenário do Projeto
A exuberante Mata Atlântica 
recobre a Serra do Mar e emol-
dura lindíssimas praias, onde as 
comunidades tradicionais vi-
vem em constante interação 
com a natureza.
É nesse cenário único que estão 
as sete comunidades contempla-
das pelo projeto - Cambury, Vila 
Picinguaba, Fazenda, Almada, 
Ubatumirim, Puruba e Prumi-
rim. Essas comunidades – cai-
çaras, quilombolas e indígenas – 
utilizam os recursos naturais 
para manutenção de suas 
atividades socioculturais e 
econômicas.
Essa riqueza natural e cultural 
contribui para que a vocação 
econômica da região esteja to-
talmente relacionada ao turis-
mo.
No entanto, não é qualquer tipo 
de turismo que se entende como 
interessante para a região. Neste 
caso, o TURISMO DE BASE 
COMUNITÁRIA pode ser uma 
forte ferramenta para promover 
a valorização da cultura local e 
ao mesmo tempo a conservação 
das áreas naturais, possibilitan-
do assim um turismo susten-
tável. 

AS ATIVIDADES PREVISTAS

Realização de Oficinas para construção de produtos e roteiros sociocuturais e ambientais

Reuniões com os parceiros do projeto visando consolidar as ações do projeto com as demandas existentes

Dois Cursos de Capacitação - cujos temas serão definidos em conjunto com as comunidades

Elaboração de diagnóstico, através de levantamento de campo para identificação e caracterização dos 

serviços relacionados ao turismo

Construção de planos de negócios para as sete comunidades, objetivando o desenvolvimento do 

turismo sustentável

 Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT) o turismo sustentável deve ser 
aquele que salvaguarda o ambiente e os recursos naturais, garantindo o crescimento 
econômico da atividade, ou seja, capaz de satisfazer as necessidades das presentes e 
futuras gerações.
Para ser sustentável o turismo deve ser realizado e planejado de forma que: 
contribua para a valorização das populações locais e de sua cultura; promova ações 
que estimulem a conservação do meio ambiente natural; estimule o 
desenvolvimento socioeconômico das comunidades envolvidas; proporcione ao 
turista uma experiência única. 

E TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA, O QUE É?
É o tipo de turismo no qual a comunidade organiza e presta serviços para os 
visitantes, tais como: trabalhar como “guia”local, levar  para conhecer as atividades 
de pesca e de roça, a casa de farinha, oferecer hospedagem, alimentação etc.

O QUE É TURISMO SUSTENTÁVEL?

Porque pode ser interessante para a comunidade trabalhar com Turismo?

-valorizar o lugar onde a comunidade vive em interação com o 'mundo lá fora';
-trazer benefícios econômicos, promovendo a melhoria da qualidade de vida;
-organizar a comunidade para o turismo e também para outras atividades 
econômicas. 

IMPORTANTE: a comunidade deve se informar, discutir e decidir se quer desenvol-
ver o turismo pois podem haver outras atividades econômicas que considerem 
mais adequadas. 

Nosso Objetivo

Fonte: Manual Caiçara de Ecoturismo de Base Comunitária - Instituto Ecobrasil



O QUE JÁ FOI REALIZADO?

Reunião com os Parceiros: 

                                            

                                            
                                              

apresentar o projeto para os participantes, montar um grupo ampliado de coordenação e definir 
contribuições específicas de cada ator envolvido.
Objetivo: 

 

Objetivo:

Oficinas por Comunidade: 

                          

 apresentar o projeto, levantar outros projetos em execução, levantar atividades e serviços turísticos 
em curso e potenciais, identificar as necessidades relacionadas ao desenvolvimento do turismo sustentável, 
levantar temas de interesse para os cursos de capacitação, definir lideranças ou representantes de cada bairro 
para apoiar a coordenação do projeto.

ETAPA 1

ETAPA 2

Conforme orientações dos moradores e levando em conta a espacialização e 
especificidades locais, o bairro do Ubatumirim foi dividido entre praia e sertão. 
Foram realizadas 7 oficinas, faltando apenas a do Sertão do Ubatumirim.
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7 OFICINAS

participação das Associações dos Moradores dos sete bairros

participação das Instituições Parceiras

Oficina Cambury - 29/08/2013 - 24 pessoas

Ubatumirim/Estaleiro - 02/09/2013 - 20 pessoas Quilombo da Fazenda - 17/09/2013 - 10 pessoas

Vila Picinguaba - 23/09/2013 - 10 pessoas Almada - 01/10/2013 - 07 pessoas
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Levantamento de Campo: 

 Identificar e caracterizar serviços relacionados ao turismo em curso e potenciais, além de realizar 
entrevistas com operadores e prestadores dos serviços para subsidiar a elaboração de diagnóstico.
Objetivo:
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Prumirim - 24/10/2013 - 20 pessoas

Os temas apontados pela comunidade 
para o Curso de Capacitação

 
Temas para os cursos de capacitação apontados pelos participantes  

Agentes de Campo
Cambury: 

Vila Picinguaba: 
Fazenda: 

Almada: 
Ubatumirim/Estaleiro: 

Puruba: 
 Puruba: 

Prumirim: 
Prumirim: 

Sertão do Ubatumirim: 

Jaine dos Santos
Rodirlei Firmino Soares

Ginacil dos Santos
Beatriz Bebiano dos Santos

Fabio Pereira dos Santos
Danilo Scarponi (praia e sertão)

Vanderlei Castro Pinheiros (Cambucá)
Gil dos Santos Eustáquio (praia e sertão)
Alex Mimbi da Silva (aldeia Boa Vista)

a definir

 

Temas para os cursos de capacitação apontados pelos participantes das oficinas
(Cambury, Picinguaba, Fazenda, Almada, Ubatumirim/Estaleiro e Puruba)

2 a 3 visitas por bairro
Os levantamentos foram realizados com o acompanhamento 
do agente de campo de cada bairro.

Próximos passos
Finalização dos levantamentos de campo

Elaboração do diagnóstico turístico
Oficina de apresentação do diagnóstico turístico
Definição dos Temas do Curso de Capacitação

Puruba - 03/10/2013 - 09 pessoas
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EQUIPE TÉCNICA

Patrícia Ortiz - coordenação executiva / execução técnica

Eliane Simões - coordenação pedagógica / execução técnica

Flávia Cysne Suárez Navarro - coord. organizacional / execução técnica

Jaime Navarro - técnico de campo

Agentes Comunitários

PARCEIROS
·Prefeitura Municipal de Ubatuba - Secretaria Municipal de Turismo, 
Regional Norte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Sala Verde, 

Secretaria de Educação (Escola EM José Belarmino Sobrinho)
·Núcleo Picinguaba - Parque Estadual da Serra do Mar - NP/PESM
·Área de Proteção Ambiental Marinha - APAM/LN
·Associação de Moradores: Prumirim, Puruba, Ubatumirim, Almada, 

Fazenda, Picinguaba e Cambury

www.cunhambebe.org.br  |  ass_cunhambebe@yahoo.com.br
(12) 99753-4217

REALIZAÇÃO PATROCÍNIO
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Organização Não Governamental (ONG) 

fundada em 1996, com o objetivo de desen-

volver ações socioambientais através de ativi-

dades de pesquisa, de promoção da cultural, 

de educação ambiental, de turismo e do de-

senvolvimento sustentável.

Hoje é tomadora dos projetos:

-Saneamento, Educação e Saúde no bairro da 

Almada

-Implantação de tecnologias alternativas de 

esgotamento sanitário no bairro do Cambury

-Planejamento Ambiental da bacia hidrográfica

 do Iriri/Onça

-PLANOS DE NEGÓCIOS EM TURISMO SUS-

TENTÁVEL DA PORÇÃO NORTE DE 

UBATUBA

ESCOLHA O LOGO QUE VOCÊ ACHA QUE MELHOR REPRESENTA O PROJETO
Para escolher, basta enviar o número de sua preferência (Ex. ), para o

telefone por MSN ou por e-mail para 
  MODELO X

(12) 99753-4217 ass_cunhambebe@yahoo.com.br 

até 20/01/2014

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3

MODELO 5MODELO 4

Associação Cunhembebe da Ilha Anchieta
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