
Que tal curtir o verão em Ubatuba? Conheça 5 praias maravilhosas!  

O verão 2020 está quase acabando, mas como bem sabemos, não tem tempo ruim para ir para 

a praia, né?! Ainda mais no Brasil, que a gente sempre acaba encontrando um ou dois dias de 

sol para curtir um mar.  

Por isso, nós aqui da AMB separamos algumas das praias mais paradisíacas de Ubatuba, no 

litoral norte de São Paulo, para você conhecer.  

Ficou curioso? Então confira o post! 

 

1. Praia da Almada 

A Praia da Almada é uma ótima opção para ir com amigos ou com a família inteira. É 

uma praia tranquila e afastada, onde você pode aproveitar muito a paz de estar 

pertinho da natureza.  

Ela fica a apenas 38 km do centro de Ubatuba, sentido norte, e é acessada por uma via 

secundária. A estrada, apesar de ser de terra, é muito bem conservada e você pode 

acessar a praia sem grandes dificuldades. 

A praia não é muito grande, e é ótima para caminhadas. O mar é calmo e muito limpo, 

e, como não tem correntezas, é ótimo para nadar, mergulhar e boiar. Por isso, também 

é ideal para você que tem filhos!  

Experimente o Stand Up Paddle e um mergulho com snorkel. Você com certeza vai 

curtir muito! 

Existem diversas opções de quiosques, que oferecem deliciosos pratos, porções e 

bebidas. Você também pode estacionar no quiosque da sua escolha.  

Além de poder curtir a Praia da Almada, os visitantes também podem passar por uma 

escadaria no canto esquerdo, perto das pedras, e acessar a Praia do Engenho. 

A Praia do Engenho é a vizinha da Almada. Ela não possui infraestruturas, o mar é 

calmo e a extensão não é muito grande. É muito comum conseguir ver peixes no mar 

de águas cristalinas. 

A grande vantagem é que você pode passar para conhecer essa linda praia, e depois 

aproveitar os quiosques da Almada!   

 

2. Praia Dura 

A Praia Dura é um pouco mais perto do centro, fica a 20 km para o sul. O acesso é pela 

rodovia, então nem precisa se preocupar com sujar o carro. 

Essa é uma praia que não tem quiosques, então se você for conhecê-la, lembre-se de 

levar alguns petiscos e a própria bebida. E, claro, de recolher seu lixo depois! 



A praia é grande, e a areia é compacta. Ou seja, é ideal para caminhadas, corridas e 

qualquer tipo de jogo! O mar é muito calmo, perfeito para banhos.  

Mesmo durante a alta temporada, a Praia Dura nunca fica muito lotada. Por isso é 

muito procurada por quem quer curtir as férias com tranquilidade.  

Saindo da Praia Dura, você também pode seguir uma pequena estrada e conhecer 

outras praias incríveis: a Praia Vermelha do Sul, Praia da Fortaleza e do Costa. É uma 

região maravilhosa! 

 

3. Praia do Ubatumirim e Estaleiro 

Outras praias do Norte, Ubatumirim e Estaleiro se encontram a 31.5 km do centro, 

sendo acessadas por uma via secundária. 

Falamos dessas praias em conjunto, porque elas são vizinhas, divididas apenas pelo Rio 

Ubatumirim, e possuem as mesmas características.  

São praias grandes e com pouco movimento. O mar é calmo, perfeito para relaxar 

longe da cidade. Ambas as praias são lindas, com muita natureza ao redor. Os carros 

normalmente estacionam na faixa de areia. 

Cercadas pela Mata Atlântica, é o cenário perfeito para observar a natureza, jogar 

futebol, vôlei, caminhar, praticar Stand Up... Enfim, é um lugar delicioso! 

Entretanto, não possui quiosques. Por isso, lembre-se de levar algo para comer, 

bebidas e um guarda-sol! 

 

4. Praia do Lázaro 

A Praia do Lázaro é na parte sul, a 15 km do centro. Apesar de ser mais movimentada 

do que as anteriores, é uma praia linda e com uma aconchegante infraestrutura, 

perfeita para passeios familiares.  

Possui diversos quiosques e lugares para estacionar o carro.  

Aproveitando o mar calmo, a Banana Boat é uma brincadeira que é muito procurada 

nessa praia, assim como o Stand Up.  

A praia fica próxima à praia do Sununga, uma linda praia de tombo (ou seja, não é ideal 

para banhos), e à Gruta que Chora, que fica no lado esquerdo.  

 

5. Praia da Fortaleza 

A Praia da Fortaleza fica no sul da cidade, a 27 km do centro. É acessada apenas por 

uma via secundária. A estrada é bem estreita, mas não há grandes dificuldades. 



É uma praia paradisíaca, com pouquíssimo movimento, perfeita para a prática de 

esportes, caminhadas e corridas.  

Durante marés baixas, uma linda piscina natural é formada entre as pedras, sendo um 

lugar perfeito para nadar entre os peixes! Além disso, o mar é muito calmo e limpo, 

perfeito para nadar, boiar e mergulhar.  

É perfeita para ir entre amigos ou com a família.  

Quanto a quiosques, existem diversas opções. Você pode pedir porções, bebidas ou 

pratos completos.  

Se você for passar o dia nessa praia, pode ter certeza que não vai se arrepender. 

 

Conclusão 

Então chegamos ao fim das nossas recomendações. Além dessas, existem também 

muitas outras praias maravilhosas em Ubatuba, por isso é sempre bom explorar suas 

opções.  

Para um passeio ainda mais diferente, você pode pegar uma escuna ou lancha e ir 

conhecer as lindas ilhas e praias ainda mais remotas. Os cenários valem muito a pena!  

E aí, você conhece mais alguma praia incrível que não colocamos na nossa lista? Conte 

para nós nos comentários, que iremos adorar saber.   

Divirtam-se e até a próxima! 


