
12 13

PANORAMA

Vanessa Menezes

ILHABELA
PELAS 

BELEZAS DE

U
m dos pontos mais bonitos 
do litoral brasileiro, o 
arquipélago de Ilhabela 

está localizado no eixo São Paulo 
– Rio, próximo de cidades como 
Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis 

e Ilha Grande. A 210 quilômetros 
da capital paulista e a 440 
quilômetros da cidade do Rio de 
Janeiro, o acesso é feito por balsa, 
cujo tempo médio de travessia é 
de 15 minutos.

Considerado Patrimônio Natural e 
Reserva da Biosfera pela UNESCO, 
o Parque, criado em 1977, surgiu 
com o objetivo de proteger 
uma das maiores áreas de Mata 
Atlântica remanescentes no 
Estado e caracteriza-se por ser um 
parque-arquipélago com um total 
de 12 ilhas, dois ilhotes e duas lajes.
Uma caminhada pelas trilhas da 
ilha revela a grande diversidade 
de animais residentes como 
lontras e tucanos, espécies 
raras como a jaguatirica e o 
caxinguelê, assim como as 
aves tangará, araponga e o 
(símbolo de Ilhabela) papagaio 
moleiro.Com tantas opções de 
aves, Ilhabela vem se tornando 
referência em birdwatching, 
termo em inglês que significa 
observação de pássaros, uma 

nova modalidade para atrair 
visitantes de diferentes partes 
do Brasil e do mundo.
A beleza local é completada por 
suas 42 praias de diferentes estilos 
e cachoeiras exuberantes.
Capital nacional da vela, 
a cidade é reconhecida 
internacionalmente por seus 
eventos náuticos, como a 
Semana Internacional de Vela de 
Ilhabela. Os ventos constantes 
que sopram no Canal de São 
Sebastião tornam as praias da 
costa norte o local perfeito para 
a prática deste esporte.
A orla da praia possui 
ciclovia em grande parte do 
arquipélago, proporcionando 
o uso de bicicleta para toda 
família e para os esportistas de 
alto rendimento que treinam 

para eventos de grande porte.
As praias disponibilizam áreas para 
prática de futevôlei, vôlei de praia, 
frescobol, rúgbi, além é claro dos 
esportes aquáticos.
Com tanta natureza, Ilhabela 
destaca-se por ser o destino 
perfeito para combinar aventura, 
diversão e contemplação 
da natureza. Uma gama de 
atividades que vão muito além 
do sol e do mar.
Para completar a magia da 
cidade, charmosa e variada, a 
rede hoteleira oferece conforto 
acima da média. A farta 
gastronomia de alto padrão, 
bem como uma movimentada 
e musical vida noturna, aliada 
ao clima tropical e redutos 
paradisíacos, fazem de Ilhabela 
um destino para o ano inteiro.

Com 85% de sua área 
preservada pelo Parque 
Estadual de Ilhabela, 
sinônimo de flora e fauna rica 
em diversidade, o município é 
uma das maiores reservas de 
Mata Atlântica do planeta.

Foto: Marco Yamin-Sectur Ilhabela
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HISTÓRICO
O centro histórico e comercial 
da cidade é especialmente 
encantador. A Vila, como é 
chamada, conserva os traços 
de um povoado tradicional, mas 
surpreende pela combinação das 
construções clássicas com os 
casarões modernos e luxuosos. 
Lá estão a Igreja Matriz Nossa 
Senhora D’Ajuda e Bom Sucesso, 
a Antiga Cadeia e Fórum, a Casa 
de Cultura e o Píer da Vila.
No Centro Comercial da rua do 
meio, é possível encontrar o 
espaço do artesão, onde diversos 
artigos elaborados pelos 
artesãos locais estão à venda 
como lembrança e souvenir de 
Ilhabela, bem como as casas com 
música ao vivo, onde os artistas 
locais se apresentam.

FAZENDA DO 
ENGENHO D’ÁGUA

Antiga fazenda de 
engenho de cana-de-
açúcar e um dos poucos 
edifícios remanescentes 
dos séculos XVII e XVIII 
em Ilhabela, a Fazenda 
Engenho D’água se 
tornou símbolo do 
Período Colonial que 
marcou a ilha. Hoje 
o lugar virou parque 
municipal e abre as 
portas para os visitantes. MIRANTE DO PIUVA

Situado a 40 metros 
de altura, o mirante 
do Piúva é um dos 
melhores de Ilhabela, 
por oferecer excelente 
visão do canal que 
separa São Sebastião 
do arquipélago. Quem 
olha para a esquerda 
consegue ver, ainda, 
a Ilha das Cabras 
compondo o plano 
de fundo. E ali você 
consegue tirar aquela 
foto com a declaração 
“AMO ILHABELA”.

MIRANTE DOS 
BARREIROS

Com a visão de 
90º da imensidão 
do mar azul, é 
possível avistar 
algumas cidades 
vizinhas, como 
Caraguatatuba 
e São Sebastião, 
além da 
própria praia 
de Barreiros. O 
mirante também 
possui um letreiro 
“Ilhabela”, de 
grande dimensão 
e design 
diferenciado. Vale 
a pena conferir. 

Confira os principais
pontos turísticos da cidade.

CENTRO
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A praia é bem 
preservada, 

rodeada de árvores 
e cortada por dois 

riachos, um em cada 
extremidade. Para 

quem quer sossego 
é uma ótima dica. 

Localizada no lado 
norte de Ilhabela. PEDRA DO SINO

OU GUARAPOCAIA
O visitante que usar um 
martelinho (disponível 
no quiosque à beira-
mar) para bater nas 
pedras da praia será 
surpreendido por um 
som muito próximo ao 
das badaladas de um 
sino. A faixa de areia 
é coberta por altas 
palmeiras e coqueiros 
distribuídos pela praia. 
Localizada no lado 
norte de Ilhabela.

PRAIA DA 
FEITICEIRA

PRAIA DO
PEREQUÊ

Localiza-se a 5 quilômetros da balsa, ficando entre a praia do 
Portinho e a praia do Julião, possui 250 metros de areia grossa e 
formato de tombo, duas cachoeiras que deságuam entre a praia 

e a costeira sul. Antigamente, abrigava um engenho, sendo hoje a 
Fazenda São Mathias. Seu casarão tem estilo colonial e ocupa toda a 

ponta esquerda da praia. Localizada no lado Sul de Ilhabela.

É uma das maiores 
da ilha e dona de 
exuberante beleza; 
uma combinação de 
mar azul, areias claras 
e altos coqueiros 
atrai um número alto 
de frequentadores, 
principalmente na 
temporada, quando 
acontecem muitos 
eventos.

PRAIA
DO JABAQUARA

Foto: Paulo Stefani - SecTur Ilhabela
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Suas águas antigamente 
moviam a turbina da usina 
que fornecia energia para 

Ilhabela. Situa-se próxima à 
balsa e possui mais de 60 

metros de queda.

PRAIA DA PEDRA MIÚDA 
(ILHA DAS CABRAS)

É nessa praia 
que se localiza 

o Santuário 
Ecológico 

Submarino 
protegido por 
lei da pesca e 

caça submarina. 
Possui esse 

nome em 
virtude das 

pedras que são 
encontradas no 

fundo do mar.

Conhecida 
internacionalmente 
como uma das 
praias mais belas do 
Brasil e do Mundo. O 
acesso a ela é feito 
por mar ou trilha 
com duração de 4 
horas. Rio, cachoeira 
e muito verde 
fazem dessa praia 
um lugar ideal para 
descanso. Todas 
as praias isoladas 
de comunidade 
caiçara possuem 
uma cultura rica 
na gastronomia e 
artesanatos, com 
métodos únicos de 
manejo.

PRAIA DO
PRAIA DE

CASTELHANOS
Localiza-se na trilha 
que une a Ponta do 
Sepituba à Praia do 
Bonete, com pelo 
menos 30 quilômetros 
de caminhada. 
O visitante pode 
encontrar 30 metros de 
escorregador natural e 
vários poços. Seguindo 
o “caminho das águas”, 
é possível chegar 
ao ponto onde o rio 
deságua no mar.

CACHOEIRA
DA LAJEBONETE

No passado, o local 
era usado como 
refúgio de piratas. Ao 
todo, possui 1.500 
metros cobertos com 
areia branca, dois 
riachos transparentes 
e uma enorme 
cachoeira. Seu acesso 
se dá por mar ou pela 
estrada que corta a 
Ilha, com cerca de 
20 quilômetros de 
comprimento.

ÁGUA BRANCA
CACHOEIRA DA

Foto: Thiago Guirado-Sectur Ilhabela

Foto: Paulo Stefani - SecTur Ilhabela

Foto: Paulo Stefani - SecTur Ilhabela
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Foto: Luis Daniel Molinari-Sectur Ilhabela



20 21

PANORAMA

Ilhabela parece ser o próximo 
ponto de avistagem de baleias no 

Brasil. Este tipo de turismo é o que 
mais cresce no mundo. Ilhabela 

vem se destacando pelo número 
de baleias que aparecem em suas 

águas. De 2004 até 2018 foram 
feitos 161 registros de 283 baleias 
das 4 espécies que frequentam a 
região (Brydes, Jubartes, Orcas e 

Baleia Franca Austral).
A prefeitura já está a procura de um 

local para o ‘olheiro’, em Borrifos. 
E vai capacitar os encarregados de 

levarem os turistas.

CACHOEIRA 
DOS TRÊS 
TOMBOS

TRILHA DA

Com 2.000 metros de extensão, possui grau 
médio de dificuldade e não precisa de guia, pois 
é totalmente sinalizada. Nela encontram-se vários 
locais para mergulho, como o Poço da Pedra, da 
Escada, a Ducha, o Tobogã e o Poço do Jabuti.

TRILHA DO 
PICO DO BAEPI Baepi significa “o calvo, o careca” em tupi.

A subida aos 1.058 metros de altitude do pixo 
eleva o grau de dificuldade da trilha, muito 
procurada pelos amantes do montanhismo. 
Pelo caminho, é possível admirar diversas 
espécies da fauna da região.
Lá de cima, a visão privilegiada de
quase 360º permite ver a Serra do
Mar, o Arquipélago de Alcatrazes, diversos 
outros picos (como o da Serraria), além de uma 
maravilhosa vista do Canal de São Sebastião. 
Olhando para o lado de trás da Ilha,
é possível admirar todo o vale esverdeado
de mata que se estende até os outros morros 
de Ilhabela. Olhando para o canal, é possível 
admirar todo o seu contorno e observar tudo 
o que acontece na cidade e no mar, como se 
o tempo estivesse parado lá embaixo.
Necessário acompanhamento de um guia
profissional. g

ÁGUA BRANCA

OBSERVAÇÃO
DE BALEIAS

De fácil acesso, Três Tombos 
fica na praia da Feiticeira. As 

grandes e belas quedas formam 
piscinas naturais ladeadas por 
muito verde. O acesso é pela 

praia da Feiticeira.

Foto: Paulo Stefani - SecTur Ilhabela

Foto: Lailson Santos-Sectur Ilhabela

Foto: Maristela Colucci
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