Ubatuba

Ubatuba é repleta de belezas naturais, a região oferece um dos melhores turismos do Brasil. É
um lugar que oferece exatamente aquilo que cada um busca em seu prazer no contato direto
com a natureza. O mar é um destaque com as suas praias apinhadas de gente bonita e
saudável.

Ubatuba é uma das áreas turísticas mais cobiçadas do litoral brasileiro pela beleza de seu
traçado e o município entra na era moderna sem se separar de suas tradições, seu passado
histórico e seu amor à natureza. A cidade sabe o que precisa ser preservado.

Turismo inteligente é aquele que é feito sem agressão à natureza e com o devido respeito a
tudo o que rodeia.

Pontos Turísticos - Passeios e Entretenimento

Cachoeiras

As pedras molhadas são escorregadias, cuidado com as crianças e não esqueça de usar
repelente.

Ipiranguinha: acesso pela rodovia Oswaldo Cruz, no bairro do Ipiranguinha. Utilizar a rua da
cascata e seguir até o final. Estacionamento, piscina natural de aproximadamente 100m e bar
local no verão. Fácil acesso e bem segura.
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Prumirim: pela rodovia BR 101, em direção Norte a 19km do centro, ao lado da ponte do rio
Prumirim. Quedas d'água com formação de lagos para banho. A acesso é fácil, mas é preciso
muita cautela pois os acidentes são muitos freqüentes.

Escada: fácil acesso, fica a 46km do centro, pouco antes da divisa com o Rio de Janeiro, é
maior paredão de cascata em Ubatuba. Bar no local.

Pé da Serra: acesso pela rodovia Oswaldo Cruz, a 8km do centro, a queda d'água forma um
belo tanque natural para banho.

Trilhas

A presença de um monitor ambiental é necessária, bem como o uso de repelente.

Pico do Corcovado: é um dos mais altos (1.200), e de difícil acesso. Em seu topo visual é
surpreendente.

Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do mar: área de preservação ambiental, se
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propõe cultural caiçara. Oferece 3 trilhas interpretadas- Trilhas do Jatobá / Poço da Rasa ;
Trilhado Picadão da Barra (manguezal); Trilha da Praia Brava da Almada; além do Centro de
Visitantes com estacionamento e hospedaria para grupos organizados ou de escolas
ecossistemas da Mata Atlântica, Restinga, Manguezal e Costão Rochoso, além da praia.

Trilha da Aldeia Guarani no Prumirim: por Mata Atlântica de encosta, leva até a Reserva da
Boa Vista, a 23km do centro.

Trilha do Saco das Bananas: tem inicio da praia Caçandoca, 30km do centro, ao Sul,
acompanha uma bela costeira até o vilarejo caiçara.

Trilha das Sete Fontes: tem inicio na Marinha do Saco da Ribeira e percorre a costeira,
passando pela praia do Flamengo até a praia e Sete Fontes. Estas e outras trilhas são
oferecidas por operadoras locais de Ecoturismo.

Pontos Históricos

Praia do Iperoig (do Cruzeiro): com a imagem do Jesuíta Padre José de Anchieta escrevendo
ao pé da Cruz o poema "A Virgem''.
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Sobradão do Porto: tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, concluído em 1.846, foi
moradia de Baltazar da Cunha Fortes, armador e fazendeiro de café. Hoje sedia a Fundart
(Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba).

Presídio da Ilha Anchieta: desativado após o levante dos presos em1.952. A travessia em
escunas é feita por várias empresas. A ilha constitui área de preservação do Parque Estadual
da Ilha Anchieta. Oferece trilhas, praias e costões, ideais para o mergulho contemplativo e
educação ambiental. Passeio imperdível.

Ruínas da Lagoinha: casa-sede da antiga Fazenda Bom Retiro no século XIX, mostra
aqueduto cujo roda d'água movia o engenho de açúcar. Encontra-se a 1km da praia da
Lagoinha em direção ao "sertão''.

Ruínas da 1ª. Fábrica de Vidro: pilares à beira da rodovia, na praia da Lagoinha, a 24km do
centro. Possivelmente a 1-a Fábrica de Vidro do Brasil.

Passeios

Gruta que Chora: situada na praia da Sununga, uma das mais bela da cidade. O acesso é
pelo Saco da Ribeira ou Lázaro. Objeto de lendas. Quando são emitidos sons altos em seu
interior, verte água do teto.
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Rota do Artesanato: na estrada da Casanga, que liga o bairro do Perequê- Açu a
Itamambuca, acesso no trevo de Indaiá. Diversos ateliês de entalhadores que trabalham em
madeira: pilão, colheres, decorativos e talhas. No Sertão da Quina, 28km do centro em frente a
Maranduba, trabalho são voltados a cestaria, verdadeira obras primas do artesanato caiçara.

Aquário de Ubatuba: diariamente - rua guarani, 859- Itaguá. São 19 tanques com diversos
tipos de animais marinhos reproduzindo seus habitantes e um pinguinário. Oferece ainda um
auditório com vídeos sobre espécies marinhas, uma lanchonete e loja de souvenirs.

Projeto Tamar : rua Antônio Atanásio, 273 - Jd. Paula Nobre - Possui 04 tanques com
tartarugas marinhas e aquários, Mini-Museu Biológico, Museu Caiçara, auditório para vídeo,
loja de souvenir e lanchonete.

Parque Trombini: na praia do Cruzeiro , Av. Iperoig. Vários brinquedos divertidos para as
crianças se divertirem.
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