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8PARA QUEM BUSCA SOSSEGO E 
TRANQUILIDADE EM UM PASSEIO ONDE 
POSSA SE DIVERTIR SEM AGLOMERAÇÃO, 
LISTAMOS OITO PRAIAS PARADISÍACAS E 
QUASE DESERTAS NO LITORAL NORTE.  

PARAISOSESCONDIDOS
PARAÍSOSESCONDIDOS

DESTINOS DE PRAIAS
ISOLADAS NO LITORAL NORTE

Vanessa Menezes

Foto: Maristela Colucci - MTUR
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ESPECIAL

Cercada por natureza intocada 
e boas ondas, a Praia Brava de 

Boiçucanga é perfeita para a 
prática de surf. Para banhistas 

seu mar agitado não é indicado 
para quem não sabe nadar.  

O acesso pode ser pelo mar 
por barco ou através de uma 

trilha do Parque Estadual Serra 
do Mar, localizada entre as praias 

de Boiçucanga e Maresias. 
Com 3 km de extenção, a 

trilha de dificuldade média, 
pode ser percorrida em média 

em uma hora e meia. 
É possível chegar de carro até 
o início da trilha, onde há um 

estacionamento particular.

PRAIA
PRAIABRAVA
PRAIABRAVA

BRAVA
São Sebastião

Foto: Guilherme Bertuzo

Foto: Fundação Florestal
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HORTO
FLORESTAL

Localizada em uma península 
que segue em direção ao 
mar, Calhetas tem duas praias 
distintas, uma de cada lado 
da faixa de areia. Considerada 
uma das praias mais bonitas 
de São Sebastião a paisagem é 
linda de todos os ângulos. 

Na ponta da península, ainda há 
uma pequena área verde de onde 
se tem linda vista para as praias. 

Distante 18 km do Centro de 
São Sebastião e 11 km da Praia de 
Maresias, Calhetas está localizada 
entre as praias do Toque-Toque 
Grande e Toque-Toque Pequeno. 

O acesso à faixa de areia 
é feito por uma propriedade 
particular e apenas pedestres são 
autorizados a entrar. 

CALHETAS
CALHETAS
CALHETASCALHETAS

CALHETAS
São Sebastião

São Sebastião
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ESPECIAL

BONETE
BONETE
BONETEBONETE

BONETE
Considerada uma das dez praias 

mais bonitas do Brasil, Bonete é um 
destino exuberante. 

Com areia clarinha, mar repleto de 
ondas e cercada por montanhas, a 
Praia do Bonete também está entre 
as praias mais isoladas.  Para chegar 
ao Bonete o acesso é feito pelo mar 
ou por uma trilha de 15 quilômetros 
que tem duração de cerca de três a 
seis horas de caminhada. 

Na Praia do Bonete, há opções de 
restaurantes e hospedagem. A vila 
de pescadores, com 300 habitantes 
complementa o charme do local.

Ilhabela
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ESPECIAL

Última praia da região norte de 
Ubatuba, na divisa com Trindade, 
em Paraty, a praia está localizada 
dentro dos limites do Parque 
Estadual da Serra do Mar –PESM, e 
parcialmente nos limites do Parque 
Nacional da Serra da Bocaina.

A região é um paraíso selvagem 
em meio à reserva florestal. O 
acesso é feito por uma estrada 
secundária, a partir do km 1 da 
Rodovia Rio-Santos, em frente a 
belíssima Cachoeira da Escada.

A praia é de mar aberto, em 
formato de ferradura, com areias 
claras e água verde, própria para 
pesca, snorkeling e surf. 

O pequeno povoado caiçara 
vive do comércio local e oferece 
quiosques, restaurantes e 
campings para os visitantes. 

CAMBURI
CAMBURIDAS PEDRAS
CAMBURIDAS PEDRAS

DAS PEDRAS

Ubatuba

Fotos: Prefeitura de Ubatuba
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Com acesso exclusivo 
para pesquisas do Centro 

de Biologia Marinha da 
USP – CEBIMar, a praia 

só pode ser visitada 
através de caminhos pela 

pedra partindo da praia 
das Pitangueiras. Trajeto 

recomendado somente na 
maré baixa. 

Banhos de mar e outras 
utilizações da praia não 

são permitidos, podendo 
somente acessar o 

local para fotografias e 
contemplação. O visual 

compensa o esforço 
dos visitantes mais 

aventureiros. 

PRAIA DO
PRAIA DOCABELO GORDO
PRAIA DOCABELO GORDO

CABELO GORDO

São Sebastião

Foto: Raphael Sgai

Foto: Coco no Mato
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ESPECIAL

PRAIA DA
PRAIA DARAPOSA
PRAIA DARAPOSA

RAPOSA

Ubatuba
Localizada dentro de uma 

área reconhecida como o 
primeiro Quilombo do Litoral 
Norte, o acesso é feito por 
barco ou através de uma 
propriedade particular na 
Praia da Caçandoquinha, onde 
começa a trilha.

A trilha histórica que leva 
até a praia é cercada por uma 
beleza selvagem, ruínas da 
época da escravidão. 

A praia abriga, em casas de 
pau-a-pique e barro, a maioria 
dos moradores do Quilombo. 

Cercada por altos costões, 
o local tem o mar tranquilo e 
dá acesso à praia do Saco das 
Bananas.
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ESPECIAL

PRAIA DO
PRAIA DOCEDRO
PRAIA DOCEDRO

CEDRO

O mar cor de esmeralda, de 
águas calmas e transparentes, 
é perfeito para mergulhos, 
principalmente de snorkeling. 

Cercada por intenso verde e 
mata fechada, a pequena faixa 
de areia da Praia do Cedro é um 
cenário perfeito para um dia de 
descanso a sombra das árvores. 

Localizada entre o Sul e o 
Centro de Ubatuba, a Praia do 
Cedro está distante apenas 
6 km da Praia do Cruzeiro. O 
início do acesso é asfaltado, 
porém, no final, ao passar 
pela Praia Vermelha do 
Centro, a estrada é de terra. É 
possível deixar o carro em um 
estacionamento improvisado e 
com poucas vagas na estrada, 
antes de pegar a trilha de 
apenas dez minutos até a praia.

Ubatuba



27

Fo
to:

  F
ab

io 
Sc

he
tti

ni
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PRAIA DA
PRAIA DACAVEIRA
PRAIA DACAVEIRA

CAVEIRA

O nome Caveira é uma referência a uma 
tragédia ocorrida no mar da região em 1916. 

De acordo com a história, o transatlântico 
inglês Príncipe das Astúrias afundou com mais de 
600 pessoas a bordo perto da Ponta de Pirabura. 

Com 50 metros de extensão, o mar de águas 
claras recebe mergulhadores, principalmente 

para pesca submarina atraídos pela rica 
vegetação e muitas espécies de peixes. 

Um banco de areia com vegetação atrai 
visitantes que apreciam um belo cenário ao ar 
livre. O acesso à praia é feito através da praia 

de Castelhanos. g

Ilhabela
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Apoio institucional

visitesaopaulo.com

O ESTADO 
DE SÃO PAULO 
ESTÁ PREPARADO 
PARA RECEBER 
TODO MUNDO. 

Em tempos de pandemia, segurança é tudo. Por isso, os protocolos adotados pelas 

companhias aéreas, hotéis, resorts, pousadas, bares, restaurantes e espaços para eventos 

são seguidos com rigor. Tudo para garantir o bem-estar e a segurança de nossos visitantes 

e de todos os colaboradores. Siga os protocolos e conte sempre com a gente. Assista aos 

vídeos que preparamos para você e saiba mais em visitesaopaulo.com/protocolos.
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