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Gabriel Campoy

E
m 28 de outubro de 2021 foi dia de 
comemorar o aniversário da mais 
veterana das cidades do Litoral Norte 

paulista. Ubatuba, cidade destaque entre 
as praianas da RMVale por sua variedade 
turística, gastronômica e de roteiros 
esportivos, chegou ao seu 384º ano de 
existência com corpo e vida de gente nova.

“Estamos projetando melhorias para deixar 
a cidade mais bonita e valorizar a história 
e memória de Ubatuba”, afirmou a prefeita 
Flavia Pascoal (PL) em uma das solenidades 
de comemoração ao aniversário na cidade.

A Meon Turismo elencou uma serie de 
destinos turísticos da cidade de 92 mil 
habitantes conhecida por suas belas praias e 
pela prática de esportes radicais. Começando 
pela origem etimológica e chegando até 
os dias atuais, a edição faz uma espécie de 
roteiro para quem nunca visitou um dos mais 
belos municípios do Litoral Norte.

384 ANOS
Ubatuba
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Rica graças à atividade 
portuária durante boa parte 
de sua história, a cidade, ainda 
com status de comarca, ao 
fim do século XIX começou 
a experimentar um período 
de turbulência econômica 
justamente pelo fator comercial. 

Enquanto exportadores da 
cidade queriam a construção de 
uma ferrovia para bater de frente 
com Santos e Rio de Janeiro, 
outros expoentes portuários, o 
governo brasileiro da época negou 
a obra, o que tornou Ubatuba uma 
área isolada e, posteriormente, sem 
investimento.

Um pouco de 
DestinoHISTÓRIA

Após a inauguração da 
rodovia de Mariano Montesanti 
em 1931, que ligava Taubaté a 
Ubatuba, o turismo no litoral foi 
impulsionado. Tanto que, a partir 
de 1948, a cidade conquistou a 
categoria de estância balneária.

Entretanto, todo patrimônio 
histórico construído através das 
décadas de vivência em Ubatuba 
acabaram sendo destruídos 
aos poucos com a chegada da 
especulação imobiliária e turística. 
Pouco se vê, atualmente, das 
ocupações antigas da cidade. O 
Sobradão do Porto talvez seja o 
exemplo mais destacado.

OCUPADA NA ERA PRÉ-
COLONIAL POR ÍNDIOS 

TUPINAMBÁS, POPULAÇÃO 
QUASE MAJORITÁRIA NAS 

COSTAS BRASILEIRAS 
ATÉ A CHEGADA DOS 

PORTUGUÊS À TERRA 
QUE HOJE CHAMAMOS DE 

BRASIL, UBATUBA DEU SEUS 
PRIMEIROS PASSOS EM 

DIREÇÃO A PROSPERIDADE 

um prato cheio.
Cachoeiras como a da Praia 

do Simão, da Água Branca, Véu 
da Noiva e Poço Verde, todos na 
porção sul da cidade litorânea, 
são alguns dos destinos mais 
procurados pelos turistas.

O ecoturismo é outro ponto 
bastante forte na cidade. A Pedra 
do Sino, local onde, segundo os 
cientistas, emitem sons parecidos 
com sinos por conta de uma 
substância vulcânica chamada 
diabásio, faz com que milhões de 
pessoas visitem a praia para ouvir 
os ruídos das rochas. 

ALÉM DISSO, O 
MUNICÍPIO POSSUÍ 
CERCA DE 11 ILHAS 
QUE FAZEM PARTE 
DA ADMINISTRAÇÃO 
DA CIDADE. EM SEU 
ANIVERSÁRIO, UBATUBA 
FAZ QUESTÃO DE 
DESTACAR UMA DE 
SUAS LOCOMOTIVAS 
PARA O ANDAMENTO VIL 
E IMPONENTE DE SUA 
ECONOMIA: O TURISMO

“Estamos em parceria 
com o Governo do Estado 
para realizarmos projetos 
de ecoturismo, além de 
idealizar destinos turísticos 
em que tenham cachoeiras, 
possibilidades de rapéis e 
esportes radicais para as 
pessoas que os fazem”, destacou 
o secretário de Turismo de 
Ubatuba, Alessandro Luís Morau

O turismo é um dos principais 
pilares para a economia de 
Ubatuba. A cidade é rodeada de 
destinos turísticos incríveis e que 
podem levar visitantes, tanto de 
dentro quanto de fora do país, a 
experiências incríveis.

Um desses pontos percorridos 
são as cachoeiras. Muitas são 
desconhecidas ou pouco visitadas, 
sendo que grande parte está 
localizada nas encostas da Serra 
do Mar, onde se faz necessário um 
percurso em trilha por dentro da 
Mata Atlântica. Quem gosta de 
ambas atividades, é premiado com 

TURÍSTICO
Foto: Rogério Cassimiro/MTur
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O ex-estilista, apresentador 
e político Clodovil Hernandes, 
conhecido por seu tom ácido 
e personalidade forte, no 
auge de sua fama construiu 
uma enorme mansão de 
4.375 metros quadrados em 
Ubatuba. A propriedade ficou 
abandonada após sua morte e 
atualmente sofre os efeitos de 
degradação pelo tempo.

A casa tem vista para a praia 
do Léo e contém 9 quartos, 
hidromassagem, piscina, 
sauna, lago, uma capela e 12 
banheiros, sendo que um dos 
vasos sanitários é ao ar livre. Como uma boa cidade de praia 

e sol que se preze, Ubatuba 
também é destino preferido 
de muitos atletas amadores 
e profissionais. Os esportes 
radicais são, em grande parte, 
os preferidos por parte dos 
praticantes que buscam o Litoral 
Norte para mais diversões.

As praias do município, entre 
elas a Vermelha do Norte, Sapê, 
Toninhas e Praia Grande, são 
utilizadas como palco para 
disputas profissionais de surfe. 
Contudo, a queridinha dos surfistas 
é a praia de Itamambuca. O local é 
considerado um dos 100 principais 
locais para a prática da modalidade 
em todo o mundo.

O Circuito Paulista 
Universitário, o Maresia Paulista 
de Surf e o Ubatuba Pro Surf 
são um dos mais badalados 

Destino
torneios da modalidade que são 
disputados na cidade.

Ao todo, Ubatuba tem 102 praias 
catalogadas e mais algumas que 
se formam em especial com a 
maré baixa, além das que, de 
tão pequenas, não são sequer 
mencionadas em mapas.

Além do surfe, a prática do 
iatismo também é bastante 
difundida nas praias da cidade. 
Diversas escolas de Vela e 
campeonatos da modalidade 
são disputados anualmente no 
município.

“O esporte em Ubatuba 
promove o bem estar e 
qualidade de vida por meio 
de seus eventos, em sua 
maioria nas praias da cidade. 
Estas práticas ativam o 
desenvolvimento econômico, 
aquecendo o ramo hoteleiro, 
gastronômico e o comércio em 
geral do município, gerando 
empregos e apresentando um 
turismo caracterizado por um 
ambiente relacionado à saúde, 
qualidade de vida e, em especial, 
o contato com a natureza”, 
destaca o secretário de Esporte 
da cidade, Tiago Cesar Balio.

O futebol, esporte bretão, 
tradicional e mais difundido em 
todo território nacional, contudo, 
é pouco explorado em Ubatuba 
em nível profissional. A cidade 
fica restrita a disputas amadoras.

FILIPE TOLEDO, O 
FILIPINHO, ATUALMENTE 
UM DOS REPRESENTANTES 
BRASILEIROS NO CIRCUITO 
MUNDIAL DE SURF, É UM DOS 
FILHOS ILUSTRES E TALENTOS 
PRODUZIDOS POR UBATUBA 
EM MEIO À SUA CULTURA DE 
ESPORTES RADICAIS.

ESPORTIVO
Nos últimos anos, a casa tem 
sofrido seguidas sanções judiciais 
por conta de sua localização 
ser, de acordo com autoridades 
ambientais, em uma área de 
mata atlântica, proibida para 
desmatamento. g
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