
 
 

Litoral não é só praia! Conheça as belezas e opções de lazer que o Parque Estadual da Serra do Mar – 

Núcleo Caraguatatuba tem a oferecer a você e sua família 

Qual a importância do Parque Estadual da Serra do Mar: é o maior corredor biológico da 

Mata Atlântica, fonte de vida e patrimônio comum da sociedade, onde as pessoas se sintam responsáveis 

pela conservação dos seus recursos naturais, históricos e culturais. Criado em 1977 é constituído por 23 

municípios:Bertioga,Biritiba Mirim, Caraguatatuba, Cubatão, Cunha, Itanhaém, Juquitiba, Mogi das 

Cruzes, Mongaguá, Natividade da Serra, Paraibuna, Pedro de Toledo, Peruíbe, Praia Grande, 

Salesópolis, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Luiz do Paraitinga, São Paulo, São 

Sebastião, São Vicente e Ubatuba. 

O que é o Parque Estadual da Serra do Mar-Núcleo Caraguatatuba (PESM-C):  faz 

parte integrante do Parque Estadual da Serra do Mar,  com área aproximada de  55.000 ha abrangendo 

os municípios de Caraguatatuba, Natividade da Serra, Paraibuna e Salesópolis. 

Que atrações oferece:  

TRILHAS: dos “Tropeiros” com 8 Km; do “Jequitibá” com 1,2Km; do “Poção” com 3,5Km. 

OUTROS PONTOS DE INTERESSE:  área de lazer; quiosques; “playground”; duchas; sanitários 

adaptados à portadores de necessidades especiais; centro de visitantes com exposições temáticas. 

Como chegar lá:  a entrada do PESM-C fica em Caraguatatuba  na rua Horto Florestal –  nº 1.200 no 

bairro do Rio do Ouro. O acesso   à rua Horto Florestal pode dar-se pela Rod. dos Tamoios (no trevo do 
posto da guarda rodoviária chegando em Caraguatatuba) . O ponto final da linha de ônibus “Rio do Ouro” 
da empresa Praiamar  Transportes é no PESM-Núcleo Caraguatatuba. 
 

Horário de funcionamento: o PESM-C está aberto ao público de terça-feira à domingo (das 9:00 às 

16:00h). 
 

O que deve ser agendado para  visitar o PESM-C: considerando que todas as  trilhas são 

acompanhadas por  monitores ambientais, é necessário agendamento para visitar a trilha  dos 
“Tropeiros”, a trilha do  “jequitibá” à noite ou quando um grupo grande pretende visitar o parque (turmas 
de excursão, turmas de escolas, etc).  
 
Para visitar o parque em geral ou fazer as trilhas do “Jequitibá” durante o dia ou do Poção” não é 
necessário agendar, sendo que  para a trilha do Poção há saídas  monitoradas diárias às 9:00h e as 
13:00h. 
 

Para o  agendamento e mais informações sobre a cobrança de taxa de manutenção,  pode ser feito pelos 
fones: (12) 3882-3166 ou (12)3882-5999 no horário das 8:00 às 17:00h todos os dias, inclusive sábado, 
domingos e feriados. 

 

Cuidados e precauções para visitar o Parque: é obrigatório o uso de calçados fechados (tênis ou 

botas) como medida de segurança. 


