


Por que visitar Ubatuba?
O município de Ubatuba está localizado no Litoral Norte de São Paulo, 
é caracterizado pela presença da Mata Atlântica que recobre a Serra do 
Mar, emoldurando um conjunto de mais de 70 praias. A Mata Atlânti-
ca é um bioma único no mundo, e devido a sua importância e grande 
biodiversidade, é considerada patrimônio mundial pela UNESCO. Em 
Ubatuba, a maior parte da Floresta Atlântica está protegida pelo Par-
que Estadual da Serra do Mar - Núcleo Picinguaba. No extremo norte 
do município de Ubatuba, além das riquezas naturais, há também 
comunidades tradicionais - caiçaras, quilombolas e indígenas - que 
vivem em intensa interação com o ambiente, a partir da utilização dos 
recursos naturais, como alternativa de reprodução sociocultural e de-
senvolvimento econômico.

O que fazer em Ubatuba?
Essa combinação de riquezas, naturais e culturais, faz com que Uba-
tuba tenha um altíssimo potencial turístico com inúmeras possibili-
dades de passeios, que incluem trilhas, agroflorestas, vivências sobre 

Distância entre:
São Paulo a Ubatuba - 223Km 
Rio de Janeiro a Paraty - 248 Km
Ubatuba a Paraty - 72 Km



o modo de vida local, passeios de barco, entre outros, 
com a possibilidade de conhecer e desfrutar de praias 
semidesertas e cenários belíssimos em companhia de 
“gente do lugar”.

O que é comunidade tradicional?
Comunidades Tradicionais são grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que pos-
suem formas próprias de organização social, que ocu-
pam e usam territórios e recursos naturais como con-
dição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, ino-
vações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.

Conheça um pouco mais sobre as sete comunidades 
tradicionais do extremo norte de Ubatuba!!!

Distância: bairro - centro
           Ubatuba  Paraty



A Aldeia Boa Vista está situada em uma área de Floresta bem 
conservada, onde os Guaranis vivem historicamente utilizando 
os recursos naturais com práticas culturais de baixo impacto.

Logo na chegada o visitante se encanta com a vista maravi-
lhosa da enseada do Prumirim, que faz jus ao nome da Aldeia. 

A comunidade possui algumas características que a concedem 
a condição de ser um rico patrimônio cultural brasileiro, preser-
vando traços e costumes ligados ao modo de vida tradicional, 
como por exemplo, a produção de artesanato, agricultura em 
pequena escala, uso de fogão a lenha na maioria das casas, 
idioma guarani e religião própria.

A comunidade vem se organizando para 
oferecer ao visitante a oportunidade de 
conhecer um pouco seu cotidiano. A visita 
deve ser agendada, e é acolhida por um 
monitor da comunidade que por meio 
de uma trilha, o leva ao coração da 
aldeia. Banho de cachoeira, roda de 
conversa, pintura corporal, visita a 
casa de reza, apresentação de dan-
ça e música e o artesanato, permitem 
conhecer um pouco de nossas origens e a  
valorizar um povo tão rico em sabedoria.

viverguarani.turismo@gmail.com
(12) 99799 5544 - Alex Mimbi
www.viverguarani.blogspot.com.br (blog em construção)



Puruba possui um encanto 
peculiar, não é a toa que é 
considerada uma das praias 
mais lindas de Ubatuba. É re-
cortada por dois grandes rios: 
o rio Quiririm que desce ser-
penteando o morro até seguir 
paralelamente a praia, unin-
do-se com o rio Puruba, para 
desaguarem juntos no mar.

A praia de tombo com 
areias brancas, os grandiosos 
rios de águas cristalinas com 
trechos de manguezais e a ve-
getação de restinga bastante 
preservada, fazem do Puruba 
um lugar especial. Essa paisa-
gem serviu como cenário para 

fi lmes e minisséries como “In-
venção do Brasil” e “Desmun-
do”. 

Há uma pequena vila de 
moradores que desfrutam do 
local amistosamente e rece-
bem o visitante com muita sim-
patia. Para chegar à praia é 
necessário atravessar os rios 
e para isso, há barqueiros do 
bairro que, em pequenos bo-
tes, realizam a travessia em 
período de alta temporada e 
feriados prolongados.

FESTA DE SANTA CRUZ - fes-
ta religiosa que ocorre no Pu-
ruba há mais de 100 anos. Um 
evento pequeno destinado aos 
fi éis da igreja católica. É reali-
zada em 14 de setembro.

PURUBA

comunidade caiçara

(12) 99730 1843- Danilo - vice presidente da Sociedade Amigos da Praia do 
Puruba - SAPRAPU



O bairro do Ubatumirim é composto por três praias: Ubatu-
mirim, Estaleiro e Justa e pelo Sertão. Essas duas áreas - praia e 
sertão - apresentam características bem distintas. 

Uma belíssima planície litorânea abriga as Praias do Ubatu-
mirim e do Estaleiro, divididas apenas pelo rio Ubatumirim, que 
apresenta trechos de manguezal, uma importante área de ali-
mentação e reprodução para muitas espécies marinhas. A pe-
quena praia da Justa, é acessada apenas por trilha. Com o mar 
calmíssimo, as praias, são ótimas para banho e mergulho. 

No Sertão do Ubatumirim vive uma co-
munidade com predominância de cai-
çaras tradicionais que ainda pratica 
agricultura familiar e agroecologia, 
sendo essa, a atividade econômica 
principal de muitos moradores. Essa ri-
queza cultural associada com a mata 
conservada e as belas cachoeiras, 
faz do local um lugar encantador.

FESTA DA MANDIOCA - com uma 
gastronomia à base de mandio-
ca, produzida no local e diversas 
atrações culturais. Festa realiza-
da no Sertão do Ubatumirim 
na primeira quinzena do mês 
de julho. 

comunidade caiçara

UBATUMIRIM

No Sertão do Ubatumirim vive uma co-

sendo essa, a atividade econômica 
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conservada e as belas cachoeiras, 
faz do local um lugar encantador.

- com uma 
gastronomia à base de mandio-
ca, produzida no local e diversas 
atrações culturais. Festa realiza-

Contato: diretamente na comunidade
Sertão do Ubatumirim: Associação de Moradores e de Produtores locais



Uma vila de pescadores formada por 
três praias. As praias da Almada e do 
Engenho apresentam águas claras e cal-
mas, que associadas com a biodiversida-
de marinha, fazem do local uma ótima 
opção para mergulho. Percorrendo uma 
pequena trilha, chega-se a Brava da Al-
mada, uma paradisíaca praia pratica-
mente deserta, com areias grossas e mui-
tas conchas, águas transparentes e mar 
com fortes ondulações, ideal para o surf.

Casas para aluguel, bares, restauran-
tes, aluguel de caiaques e stand up, pas-
seios interpretativos (cultivo de marisco, 
pesca de troia, observação de tartaru-
gas marinhas, observação de ardentia) 
monitorados por moradores locais, são 
alguns dos serviços turísticos oferecidos.

ALMADA
comunidade caiçara

www.aicas.org.br 
aicas_ong@hotmail.com

(12) 99653-9212

A comunidade bem organizada e acolhedora e a beleza na-
tural do local fazem da Almada um lugar charmoso e tranquilo 
compondo um cenário inesquecível.

FESTIVAL DO CAMARÃO - realizado no último fi m de semana 
de julho, é organizado pela comunidade desde 93. Além da 
gastronomia voltada para pratos a base de camarão, conta 
com atrações culturais, como corrida de canoa e a soltura de 
tartarugas marinhas realizado pelo TAMAR.



Vivendo imersa e integrada com a Mata Atlântica, a comunida-
de quilombola tem suas atividades econômi-

cas voltadas para as roças de mandioca, a 
produção e venda de artesanato e ser-
viços ligados ao turismo, como monito-
ria de trilhas, roda de conversa, vivên-
cia com artesãos, visita à agrofl oresta 
e à casa de farinha.

O Rio Fazenda contém um majestoso 
poço com águas cristalinas onde é pos-

sível se refrescar em um delicioso banho.

É impossível ir ao Quilombo da Fazenda 
e não conhecer a Casa de Farinha, um an-
tigo engenho de álcool e açúcar do século 
retrasado. Todos os maquinários necessá-
rios para a produção da farinha de man-
dioca são tocados por uma roda d’água 

de 6 metros de diâmetro.
Os jovens e as crianças da comunidade 

integram o grupo “Ô de Casa”, com um repertório de ritmos 
tradicionais locais e afrobrasileiros, que fazem a história da 
comunidade bater mais forte nos corações dos visitantes.

FESTA DO AZUL MARINHO - peixe cozido com banana ver-
de, apresentações culturais como o grupo “Ô de Casa” e a 
produção de farinha de mandioca enriquecem a festa, que é 
realizada em novembro. 

comunidade quilombola

FAZENDA

www.quilombodafazenda.org.br
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Contato: diretamente na comunidade

FAZENDA

Picinguaba que em tupi-
guarani significa “refúgio de 
peixes” é formada por quatro 
pequenas praias: do Lanço, 
do Meio, dos Pescadores e 
Poço do Engenho. Uma pe-
quena vila de pescadores en-
tre o mar e a montanha, com 
praias de areias claras, águas 
verdes e tranquilas indicada 
para a prática de mergulho, 
caiaque, passeio de barco e 
stand up.

O passeio para a Ilha das 
Couves é um dos mais procu-
rados: lá é possível conhecer 
a riqueza da vida marinha 
em um mergulho inesquecível.

O cultivo de vieiras, rea-
lizado por um grupo de mo-
radores, torna-se também um 
atrativo turístico, pois a visita 
ao local é oferecida como 
passeio ou estudo para gru-
pos organizados.

FESTIVAL CAIÇARA - tem 
como foco a valorização da 
cultura local e a arrecadação 
de recursos para manutenção 
da infraestrutura da vila ao 
longo do ano. A comunidade 
realiza o evento em julho.

PICINGUABA

comunidade caiçara



(12) 99736 5297- Vanusa - presidente da Associação dos 
Moradores e Amigos do Cambury -  AMAC

Mata com rica biodiver-
sidade, rios encachoeirados 
com poços para mergulho, 
cachoeiras que deságuam no 
mar, praias de areias claras 
excelentes para o surf e uma 
comunidade representada 
por quilombolas e caiçaras, 
são características marcantes 
desse lugar.

Na entrada do bairro é 
possível visitar a Cachoeira 
da Escada com queda de cer-
ca de 30m de altura.

São diversas opções de 
passeios: trilhas interpreta-
tivas (Poços, Brava do Cam-
bury, Toca da Josefa, Cam-
bury-Trindade), percursos de  
barco, roteiro quilombola, vi-
sita à agrofl oresta e roda de 
conserva.

Conta com um grupo de 
monitores ambientais que 
conduzem os visitantes nos 
passeios, fornecendo interes-
santes informações sobre a 
história local, a fauna e a fl o-
ra da região.

FESTA DO CAFÉ DE 
CANA CAIÇARA  - 
realizada no feriado de 
15 de novembro tendo 
como carro chefe o café 
de cana com ingredien-
tes provenientes da roça. 
Há também apresenta-
ção das duplas sertane-
jas locais e outras ativi-
dades culturais. 

CAMBURY

comunidade caiçara e quilombola



EU JÁ 

ESTIVE AQUI



A Associação Cunhambebe da Ilha Anchieta, patrocinada pela Pe-
trobras por meio da seleção pública IPC - Integração Petrobras Co-
munidades, desenvolveu o projeto ‘Planos de Negócios em Turismo 
Sustentável na porção norte de Ubatuba’. Esse projeto objetivou a 
educação para qualifi cação profi ssional das comunidades tradicio-
nais envolvidas, por meio de capacitação, formulação de produtos e 
de planos de negócios. 

O território das comunidades de Cambur� e Sertão de Ubatumi-
rim está em sobreposição com duas Unidades de Conser�ação (UC): 
Parque Estadual da Serra do Mar e Parque Nacional da Serra da Bo-
caina. A Vila de Picinguaba, o Sertão da Fazenda, a Aldeia Boa Vista 
e a Brava da Almada estão também no Parque Estadual. O bairro do 
Puruba é apenas vizinho.

Além disso, todas as sete comunidades trabalhadas neste projeto 
são limítrofes com a APA Marinha do Litoral Norte.

A interação das comunidades tradicionais com as Unidades de 
Conser�ação é resultado de esforços conjuntos e representa mais um 
dos diferenciais da região Norte de Ubatuba.

Visite as sete comunidades. Você vai se emocionar, nessa ex�eriência 
encantadora e única!!!

Dicas sobre o que levar nos passeios: roupas leves (se for fazer trilha use calça 
e roupa de banho por baixo), chapéu ou boné, tênis, mochila com: toalha, 
repelente, protetor solar, água, frutas e barrinha de cereais.

Entre em contato com o Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Picinguaba 
e peça informações de roteiros que envolvem as comunidades tradicionais 
no site: http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-serra-do-mar-nucleo-picin-
guaba, ou mande um e-mail para agendamento.picinguaba@gmail.com

REALIZAÇÃO                 PATROCÍNIO


