
 

Viagem de Estudos ao Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo 

Picinguaba, Ubatuba/SP. Dias 25 e 26 de junho.                                                                        

O Parque 
Criado em 1977, o Parque Estadual da Serra do Mar (núcleo Picinguaba) é o maior parque 
paulista, com 315.390 ha, destinados à preservação, à educação ambiental, à valorização da 
cultura local e à pesquisa científica. Em seus arredores são encontrados praticamente todos os 
ecossistemas representativos da mata atlântica, desde manguezais e vegetação de planície 
litorânea com altíssimos índices de biodiversidade, até pequenas ocorrências de campos de 
altitudes, você vai se surpreender. 

  
Saída/Retorno  
Saída na sexta-feira, dia 24 de junho, por volta das 23:30h de Bragança Paulista rumo a 
Ubatuba/SP, sendo a chegada prevista para as 07h. O retorno para Bragança Paulista será no 
domingo, dia 26 de junho por volta das 15h, com chegada prevista para as 23h.  

 
Roteiro do 1º dia: Sábado – Depois de instalados no alojamento do Parque Estadual da 

Serra do Mar, núcleo Picinguaba e, após o café da manhã, começaremos nosso roteiro pela 
Trilha do Saco das Taquaras, com nível de dificuldade médio e percurso de 1.500m. Saindo 
da Praia da Fazenda, passa por Costão Rochoso com parada na Praia das Conchas (Saco das 
Taquaras), seguindo por trechos de Mata de Encosta. Após lanche, partiremos para a Trilha 
Fluvial efetuada através de barcos de alumínio com capacidade de transportar até 10 pessoas 
cada, pelo trajeto do rio da Fazenda, durando cerca de 2h00. Retorno previsto para o 
alojamento por volta das 17h, com a noite livre. 

 
Roteiro do 2º dia: Após café da manhã partiremos para a Trilha do Picadão da Barra: nível 

fácil, percurso com duração de cerca de 2h30, tem aproximadamente 2.500m, atravessa a 
planície litorânea passando pela restinga, manguezal, barra dos rios da Fazenda e Picinguaba, 
vegetação de praia e ambiente marinho da praia da Fazenda. Retorno previsto por volta das 
11h, onde o almoço nos espera. 
 
A estadia: 
O parque oferece um alojamento para grupos de estudantes que fica na praia da Fazenda. O 
alojamento tem beliches e colchões que podem ser distribuídos nos quartos. Tem 2 banheiros 
com vários chuveiros cada. Existe ainda uma cozinha montada para preparo das refeições dos 
grupos. Para isso é necessário a contratação de cozinheiras locais que trabalham das 07h as 
16h. Elas prepararão nossas refeições, porém, principalmente no horário do jantar, teremos 
que lavar os pratos e utensílios usados na refeição, uma vez que elas não estarão no parque 
para tal tarefa.   

 
Inclui: 
- Transporte fretado;  
- Hospedagem em alojamento do Parque; 
- Refeições: Café da manhã, lanche de trilha e jantar no sábado, café da manhã e almoço no 
domingo; 
- Roteiros com guias especializados; 
- Seguro Viagem; 

 
Investimento: R$ 350,00 por pessoa, divididos em 4 vezes: R$ 90,00 em 10/03, R$ 
90,00 em 10/04, R$ 90,00 em 10/05 e R$ 80,00 em 10/06 ou cheque pré no valor total para 
o final do mês de maio. 

 
* Os roteiros podem sofrer variações em função de fatores climáticos ou sugestão do grupo 


