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Palavra da Presidente
O ano de 2020 foi um divisor de águas na vida de todos nós; um momento de
reflexão, atenção e ação. Não poderia deixar de expressar aqui o meu respeito
às vidas que perdemos, sentimentos aos familiares e honras aos profissionais
da saúde. 

Me orgulho de ser parte da “Aldeia” Coaquira, que se posicionou com coragem
mediante este cenário doloroso, incerto e triste. Imprimimos o melhor em
nossas ações e acreditamos em nossos valores, sempre buscando forças e
inspiração no exemplo daquele que foi um grande guerreiro, nosso Cacique
Tupinambá. E, mesmo em um ano difícil para todos, continuamos juntos em
nossa luta por uma Ubatuba melhor. Nos reinventamos, usamos a tecnologia a
nosso favor e fomos capazes de realizar diversas ações durante o ano. Essa
construção, baseada no respeito, empatia, em nossas nossas habilidades, na
força de vontade e resiliência, foi fundamental para seguirmos avante. 

“ O caminho se faz caminhando”.... Em 2021, seguiremos trilhando, fazendo da
nossa Vida uma aventura fértil, mirando em nossos objetivos, utilizando
mecanismos úteis que venham a contribuir para essa e para as futuras
gerações, sendo melhores da pele para dentro, e ecoando o nosso melhor da
pele para fora.

Sigamos!!
Jaqueline Dutra
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A Associação Coaquira nasceu entre amigos que eram Guias de
Turismo, Monitores e Condutores em Ubatuba e que tinham o desejo
de lutar por um turismo melhor para a cidade. Esse desejo alcançou o
coração de outras pessoas, que se uniram para realizar esse sonho.
Então, no dia 30 de novembro de 2016, a Coaquira foi criada para
fortalecer a classe de Guias de Turismo, Monitores e Condutores de
Ubatuba, e tem entre seus principais objetivos desenvolver trabalhos de
educação ambiental para preservação e conservação dos patrimônios
naturais e culturais existentes em Ubatuba. 

Dentro dos quatro anos de história, a Associação tem desenvolvido
trabalhos de aprendizado multidisciplinar dentro das áreas de meio
ambiente e histórico cultural em parceria com escolas e comunidades
locais. Através do trabalho profissional e ético dos guias de turismo,
monitores e condutores, transmitimos informações que proporcionam
conhecimento e conscientização aos visitantes de nossa cidade, com o
propósito de conservar os atrativos naturais e culturais do município.
Atuamos ainda dentro dos principais conselhos municipais, onde
buscamos influenciar políticas públicas que venham ao encontro dos
nossos objetivos. Desta forma, acreditamos que contribuímos para que
essa e as futuras gerações possam usufruir de igual modo as riquezas
que temos presente em nosso território. 

   Coaquira

Nossa História    
  





Nosso Trilhar em Ações

Participação nos
Conselhos Municipal e

Estadual

CMT - Conselho Municipal de
Turismo

CMMA - Conselho Municipal
de Meio Ambiente

Conselho PEIA -  Parque Est.
Ilha Anchieta

Conselho PESM - Parque Est.
Serra do Mar - NPIC

T.A.U

A Associação Coaquira
assina, em parceria com a 

 FundaÇão Florestal, o 
1º T.A.U do Estado de
 São Paulo, e se torna

responsável pela co-gestão
e operação turística do

atrativo 
Pico do Corcovado

1º Encontro de
Ecoturismo de

Ubatuba

22 à 24 de agosto , a
Associaçõa realiza o  

1º Econtro de Ecoturismo
 de Ubatuba

Turismo Sustentável

30/11/2016

Formação da
Associação Coaquira -
1ª  Assembléia Geral e
aprovação do Estatuto

2016 2017 2018 2019 2020

Resiliência e Atuação

Ano de pandemia, com
desafios e muitas ações.
Passamos a nos reunir 

 virtualmente,
arrecadamos fundos de
apoio aos associados,
realizamos um debate

político entre candidatos,
alem de ações de

sustentabilidade.   

2021



V. Promover o desenvolvimento econômico
e social dos profissionais do setor e das 
comunidades tradicionais que atuam com
turismo; 

VI. Promover o profissionalismo, a
formalidade e a certificação em turismo e
seus diversos segmentos; 

VII. Fomentar a fiscalização de
irregularidades da classe;

VIII. Atualização do Estatuto, regimento
interno e código de ética.

IX. Praticar os princípios da sociocracia.

X. Apoiar comunidades e moradores locais
em ações e projetos voltados a preservação
do meio ambiente.

XI . Promover, organizar e realizar eventos e
atividades culturais, esportivos e
educacionais. 

XII. Fomentar a formação dos novos
associados para que sejam protagonistas e
ativos dentro da associação.

XIII. Respeitar as diversas funções dos
segmentos do trade turístico sendo eles:
agências, meios de hospedagens, setores de
transporte, entretenimento, guias de turismo,
setor náutico, alimentação e acampamento
turístico. 

Princípios Norteadores 
Objetivos básicos da Associação Coaquira de Guias de Turismo, Monitores e Condutores de Ubatuba:

I. Estimular o desenvolvimento do turismo e
seus segmentos, através da valorização 
das habilidades e capacidades dos
profissionais que atuam na região, sempre
de  forma sustentável, ética e profissional;

II. Unir, defender, assessorar e representar
coletivamente os interesses comuns dos 
associados, promovendo a união, a ética
profissional e a solidariedade do setor
turístico; 

III. Defesa, preservação e conservação do
meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; 

IV. Promoção do voluntariado; 



O ano de 2020 foi marcado por alguns pontos importantes e pela
mudança da diretoria da Associação. Nosso Presidente, sócio fundador,
Elvis, após 3 anos, deixou a cidade e também o cargo para buscar um
sonho pessoal de aprimorar suas qualificações e melhor poder
contribuir para a cidade de Ubatuba no futuro. Além da presidência,
houve mudanças em outros cargos, como Vice Presidência, 1a e 2a
secretarias, Diretoria de Comunicação e Diretoria de Projetos e
Eventos. 

Devido a pandemia, a partir de março, as reuniões passaram a ser
virtuais. Mesmo dentro das dificuldades encontradas, continuamos com
nossas Reuniões Ordinárias, assim como as Extraordinárias, conforme
necessidade. No decorrer do ano foram realizadas 5 Reuniões
Ordinárias e 4 Reuniões Extraordinárias. 

Criação de Grupos de Trabalho (GTs): para melhor desenvolvermos
alguns temas específicos dentro da associação, criamos GTs formados
por associados que tenham afinidade com o assunto escolhido. No ano
de 2020 foram criados os grupos de trabalho para debater temas e
desenvolver atividades nas seguintes áreas: política, sustentabilidade e
marketing positivo.

 2020



Ações de denúncia, como na praia do Simão, no
qual denunciamos a prática de camping ilegal e
depredador. Como resultado, a Polícia Ambiental
fez uma ação de fiscalização e retirada do
camping irregular do local.

Adiamento de projeto de lei na Câmara
Municipal, com ênfase na retirada do Projeto
16/20 de instalação de empresas e loteamentos
industriais em Ubatuba, sem consulta pública. 

Estamos presentes e atentos aos eventos que
ocorrem em nossa cidade. Através de nossos ofícios
e participação ativa junto a conselhos e outros
coletivos, conseguimos influenciar ações de controle
e fiscalização. Durante o ano, enviamos um total de
42 ofícios a diferentes órgãos públicos. Alguns
desses ofícios resultaram em ações importantes:

 

Nossas Ações e Resultados 2020
Influenciando Políticas Publicas

Ação de barreira sanitária e conscientização
de visitantes visando diminuição da
proliferação dos casos de COVID 19:
participamos de uma ação conjunta com a
Secretaria de Turismo de Ubatuba para
fiscalização e orientação na trilha das Sete
Praias, para minimizar impactos negativos às
Comunidades Tradicionais.

Em parceria com outros coletivos: juntamente
com o Fórum de Comunidades Tradicionais,
reivindicamos o ordenamento da Ilha das
Couves; Com os Coletivos de Entidades
ambientalistas de Ubatuba, pedimos o
regramento quanto o ampliamento do trecho
da BR 101 (com o objetivo de segurança dos
munícipes e fauna)



Através das nossas redes sociais, publicamos informações que contribuem com o desenvolvimento do turismo sustentável,
e que também trazem conhecimento aos seguidores, como importância dos ecossistemas, preservação ambiental, história
e cultura local, entre outras que levam o visitante a refletir sobre as ações que impactam o todo. Como fruto de nossos
esforços, tivemos uma aumento de 112% no número de seguidores em nossa página do Facebook, sendo que algumas de
nossas publicações chegaram a alcançar mais de 25 mil visualizações. 

Com o avanço e popularização das redes sociais, mais e mais pessoas têm divulgado lugares turísticos de Ubatuba, o que
vem gerando aumento do turismo predatório. A viralização de uma foto pode acarretar um aumento no fluxo de turistas,
sem que haja um planejamento prévio do destino para acomodar essa demanda. Sem infraestrutura, os efeitos negativos
do turismo predatório aparecem ainda com mais força. Além de buscarmos trabalhar junto a órgãos públicos para
melhorar o ordenamento de atrativos turísticos em nossa cidade, visamos usar também o potencial dos meios de
comunicação digital em massa para promover adequadamente os atrativos naturais e culturais da cidade, com informação
e regras aos visitantes, obtendo mais respeito. O objetivo é sensibilizar, orientar e informar as pessoas a fim de promover a
mudança do paradigma de comportamento do turista atual e diminuir o turismo nocivo de massa na cidade. Para o ano de
2021, iremos estabelecer novas parcerias para melhor promover o turismo consciente em Ubatuba. 

Nossas Ações e Resultados 2020
Marketing Positivo



Casarão do Porto: Foi uma conversa amistosa
com Camila Marujo (Presidente FUNDART) e
MIlton Nishida (arquiteto responsável pela
reforma do Casarão) sobre o restauro da fachada
do Casarão do Porto, marco histórico importante
da cidade de Ubatuba. Milton nos contou os
detalhes dos estudos que foram feitos para o
levantamento das características originais do
casarão, que foi construído no século XIX. 

Crescimento contínuo

Nossas Ações e Resultados 2020
Papo de Guia
Tivemos o prazer de realizar duas ‘lives’ através da nossa página do Instagram:

Parque Estadual da Ilha Anchieta (PEIA): Em
um bate papo construtivo e que trouxe muito
conhecimento para quem participou, Priscila
Saviolo (Gestora do PEIA) nos trouxe um
panorama sobre as muitas histórias da Ilha
Anchieta, alem de regras e normas da Unidade de
Conservação. 



No ano de 2020, tivemos eleições
municipais, momento de decisão para o
futuro da gestão da cidade. A Associação
Coaquira, que desde sempre atuou de
forma assídua em momentos de
importantes discussões para o destino e
identidade de Ubatuba, convidou os
candidatos à prefeito(a) para participarem
de um debate. O debate promovido pela
Coaquira foi de forma imparcial, para que
os candidatos apresentassem aos
associados e demais moradores da cidade
de Ubatuba seus planos de gestão para o
município. 

Nossas Ações e Resultados
Debate entre Candidatos a
Prefeitura de Ubatuba 

 No debate, realizado no auditório do
Aquário de Ubatuba e transmitido ao
público através de nossas redes sociais,
compareceram 07 candidatos. Os mesmos
responderam a perguntas elaboradas
pelos associados da Coaquira e também
do público que estava assistindo ao vivo a
transmissão. A ordem das perguntas e
respostas eram realizadas através de
sorteio. O debate foi registrado em cartório
e seguiu todos os protocolos determinados
pela Justiça Eleitoral. 

Através desse evento, a Coaquira cumpriu
com sua responsabilidade social, levando
informações à população através dos
temas abordados como: saneamento
básico, educação, turismo,
desenvolvimento sustentável, conservação
e preservação do meio ambiente e das
comunidades tradicionais. Pedimos,
também, para que cada candidato ali
presente assinasse um Termo de
Compromisso com o Desenvolvimento
Sustentável de Ubatuba.



Com a questão do isolamento social, o setor do turismo foi um dos
primeiros a fechar, e será o último a voltar à normalidade. Isto é, está sendo
o setor mais afetado e levará mais tempo para se recuperar. Ubatuba é
uma cidade que vive do turismo e milhares de famílias foram afetadas, não
tendo como colocar comida na mesa, além de garantir suas necessidades
básicas de saúde e higiene. 

A luta contra o coronavírus mobilizou o Brasil e nós fizemos parte dessa
corrente do bem. Como guias, em nosso dia a dia, buscamos a conservação
do meio ambiente, mas nessa campanha, nosso objetivo foi de preservar a
dignidade e dar suporte aos nossos associados que dependem do turismo
local como meio de vida. Sendo assim, realizamos uma campanha online de
arrecadação de fundos através do site Vakinha, na qual conseguimos, com
a ajuda de muitos corações, arrecadar R$16.338,00, deduzidas as taxas, o
valor devido de R$15.253,92. Além de termos superado nossa meta inicial,
as mensagens de ânimo e força que recebemos dos apoiadores nos
fortaleceram ainda mais para seguir firme e passar por toda essa situação
difícil. Esses fundos estão sendo usados para apoiar nossos associados e
suas famílias com cestas básicas, e auxiliar com contas a pagar e outras
emergências. Essa ajuda tem feito a diferença na vida de cada um.

Nossas ações e resultados
Suporte Amigo 



O Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day) é uma ação mundial que visa promover a mobilização de voluntários para a limpeza de
suas cidades, bairros, praias, praças e parques. No dia 19 de setembro de 2020 mais de 180 países foram mobilizados em 24 horas de
limpeza. A ação simboliza a necessidade de conscientização da sociedade para um problema maior do descarte irregular de resíduos
sólidos urbanos. 

O World Cleanup Day no Brasil está integrado ao programa Lixo Zero. Lixo Zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para
guiar as pessoas a mudarem seus modos de vida e práticas, de forma a incentivar os ciclos naturais sustentáveis, onde todos os
materiais são projetados para permitir sua recuperação e uso pós-consumo.

Como parte das ações, os membros compartilharam
vídeos educativos e inspiradores. A partir dessa
experiência, chegamos a conclusão que há necessidade
de desenvolver e aprimorar ações sustentáveis para
uma rotina pessoal e profissional dos Coaquiras. Que a
condução e instrução de sustentabilidade ao visitante
seja uma extensão de estilo de vida e não apenas uma
fala. Como resultado, criamos um Grupo de Trabalho
para assuntos de Sustentabilidade e pretendemos
realizar mais ações como essa nos anos a seguir. Crescimento contínuo

Nossas Ações e Resultados 2020
World Cleanup Day / Lixo Zero

A Associação Coaquira não podia ficar fora
dessas ações. Devido a pandemia,
mobilizamos nossos membros a realizar
pequenas ações individuais em seus bairros e
casas, e usamos a #eucuidodomeuquadrado
para divulgar essas ações em nossas redes
sociais. As ações realizadas foram de limpeza
para eliminação de focos de dengue, limpeza
solidária, separação de resíduos, entre
outros.



  Atrativo 
Pico do Corcovado

A Associação Coaquira e a Montanha Sagrada



A Associação Coaquira de Guias de Turismo, Monitores e Condutores de
Ubatuba desenvolve trabalhos de educação ambiental para conservação dos
patrimônios naturais e culturais existentes em Ubatuba. Um dos atrativos
onde a Associação atua, o Pico do Corcovado, está localizado dentro da maior
unidade de conservação da Mata Atlântica.

Os Guias de Turismo e Monitores da Associação, atuantes no local, detectaram
impactos negativos ambientais e na comunidade local devido principalmente
ao turismo irregular. O atrativo está em uma UC extensa e sem braços para a
fiscalização. Os associados, ao detectarem esses problemas, foram até o órgão
gestor responsável para ver o que podia ser feito, manifestando interesse em
ajudar no ordenamento turístico do atrativo, controle de acesso e operação
turística do local. Através dessa iniciativa, a Fundação Florestal (FF) fez um
chamamento público para o primeiro Termo de Autorização de Uso (TAU) de
um atrativo em uma UC. E desde 2018, a Coaquira trabalha em parceria com a
FF para realizar o ordenamento do Pico do Corcovado, minimizando os
impactos ambientais e da comunidade do entorno. 

Uma Parceria para
Conservação 



"O Termo de Autorização de Uso firmado com a Associação
Coaquira é um exemplo de parceria bem sucedida, que, por meio
do diálogo e comprometimento dos associados, vem contribuindo
para o objetivo principal da Unidade de Conservação: a proteção

da biodiversidade. Além disso, o trabalho desenvolvido pela
associação elevou a qualidade do atendimento aos visitantes e

contribuiu com a inserção de diferentes atores, especialmente os
comunitários residentes no bairro do Corcovado, fomentando

iniciativas relacionadas à educação ambiental, ao ecoturismo e,
consequentemente, à geração de renda. 

Como gestora da Unidade, tenho muito orgulho pela
oportunidade de aprendizado e pelos excelentes resultados desta

parceria."
 

Claudia Camila Oliveira 
Gestora do Parque Estadual da Serra do Mar- Núcleo Picinguaba

"A parceria entre a FF e a Coaquira representa um importante modelo
de negócios sustentáveis, no qual o setor público se beneficia

juntamente com os profissionais do turismo locais. Isso porque o PESM
ganha com o controle de acesso, monitoramento de impactos e

ordenamento da visitação pública, simultaneamente promovendo a
profissionalização e o emprego e renda dos monitores locais. Tornou-se

um modelo a ser replicado em outras trilhas e atrativos que possuem
essas mesmas condições, e mostra-se ainda um estímulo para outras

associações de guias e monitores locais a se organizarem
administrativamente e juridicamente, para que novas oportunidades de

parceria com o setor público possam ser celebradas. Parabéns à
Associação Coaquira pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, e
a todos que visitam Ubatuba e podem ter a oportunidade de curtir um
atrativo singular como a Trilha do Corcovado ordenada e organizada.

Vamos em frente sempre!"
 

Diego Rodrigues  Hernandes 
Diretor Adjunto: Regional Litoral Norte, Baixada Santista, Vale do Paraíba e

Mantiqueira | Fundação Florestal



Para a gestão das atividades do TAU, contamos com um Departamento Executivo composto de uma coordenação e 24 monitores
que realizam as ações no atrativo. Atualmente, a coordenação do projeto é feita de forma voluntária. 

Como parte das atividades iniciais do projeto, realizamos um curso de capacitação dentro da resolução vigente, (SMA nº195/2018) ,
na qual 17 moradores da comunidade foram credenciados como monitores ambientais para atuar no atrativo de forma regular. 

Todos os guias e monitores que operam no atrativo são devidamente capacitados e altamente competentes para a condução do
visitante na montanha, que deve ser agendada através da Associação Coaquira. Atualmente, nossa forma de trabalho consiste em
um rodízio entre os guias e monitores envolvidos, tanto para as ações voluntárias, como para a condução de visitantes no atrativo.
Esse modelo de trabalho tem obtido êxito devido a união e participação de todos de forma democrática nos direcionamentos do
projeto. Essa iniciativa teve início a partir da nossa paixão pela natureza e interesse em preservar o atrativo.

Atrativo Pico do Corcovado 
Departamento Executivo 



Controle de acesso na base
no começo da trilha:

realizado diariamente por
monitores ambientais de

forma voluntária para
conscientização de turistas e

controle de acesso do
atrativo.

Procedimento de agendamento
para realizar a trilha: as

solicitações são feitas por email
ou contato telefônico. Além do
agendamento, passamos todas

as informações do atrativo,
regras e normas, ficha médica,

seguro e termo de
responsabilidade.

Monitoria e condução de
grupos na trilha do atrativo:

feita por Monitores
Ambientais devidamente

credenciados e capacitados
para atender a demanda de
forma segura e consciente.

Ações de vistoria,
manutenção e limpeza

da base, entorno e
trilha de acesso ao Pico

do Corcovado.

Oferecemos trilha
monitorada de forma

voluntária para
moradores de

Ubatuba.

Palestras e ações
de educação
ambiental.

Plantio e
monitoramento de

mudas com a
comunidade e escola

do entorno do atrativo.

Atrativo Pico do Corcovado 
Nossas Principais Atividades de Rotina 



O ano de 2020 foi atípico quanto às nossas atividades
no atrativo. Por conta da pandemia de COVID-19, a
Fundação Florestal fechou suas Unidades de
Conservação (UC), não permitindo a entrada de
visitantes. E nossas ações também foram afetadas. 

Desde 20 de março de 2020, as operações de
condução dos visitantes foram suspensas. Mas nossos
trabalhos não pararam, e sim, foram adaptados para
atender o momento atual. Seguimos com o controle
de acesso diário, realizado de forma voluntária pelos
monitores, atendendo aos protocolos de segurança
contra a COVID-19. Efetuamos, ações de manutenções
do entorno e estruturação da base de controle de
acesso, como também, açoes de fiscalização e vistoria
do atrativo.

2020
Atrativo Pico do Corcovado 



18 
Pessoas subiram sem
autorização e foram 

 autuadas

78 
Pessoas orientadas quanto

ao fechamento da UC
devido a COVID-19 e da

existência e
responsabilidade da
Associação Coaquira 

5 
Visitas de apoio da

fiscalização dos vigilantes
da UC em ações no atrativo,

em conjunto com o
Departamento Executivo

156
 Dias de controle de
acesso na base do
atrativo feita pelos

monitores;

1 
Ação de fiscalização
Polícia Ambiental e 2

visitas a base8
Reuniões virtuais3 

Ações de Busca e
Salvamento

Atrativo Pico do Corcovado 
Nossas Ações em 2020 



Somos gratos ao Sr. Tozaki pelo apoio,
colaboração e parceria para a realização de
todos esses trabalhos.



O maior problema do atrativo era o turismo de massa desordenado no Pico do Corcovado, causando impactos ambientais e
sociais negativos. Como solução, foi criada a parceria entre Associação Coaquira e Fundação Florestal, através do TAU. Essa
parceria tem como o objetivo ordenar o turismo no local, e tem gerado impacto positivo. Desde a assinatura do TAU, notamos os
seguintes resultados: 

1. Melhorias no regramento do atrativo com procedimento de agendamento, visitas monitoradas, manutenção e implantação de
uma base para controle de acesso; 

2. 17 moradores do entorno foram capacitados e agora são monitores credenciados e conduzem ecoturistas na trilha do atrativo
de forma segura e consciente; 

3. Desde a formação do DE até o final de 2020, recebemos 391 visitantes, realizamos 5 ações de limpeza e manutenção na trilha e
4 de Busca e Salvamento; 

4. Notável melhorias no comportamento dos visitantes, que respeitaram as normas de mínimo impacto, uma vez que todos eles
receberam informação de conscientização, com ênfase na conservação da natureza e responsabilidade social. 

5. Diminuição de impactos ambientais negativos, como supressão da vegetação e descarte de resíduos. 

6. Aumento na visualização de fauna.

Atrativo Pico do Corcovado 
Nosso Impacto





O ano de 2021 será um ano de muitos desafios, mas
acreditamos que unidos somos mais fortes e capazes. Por

isso, almejamos continuar dando passos firmes na
construção de uma Associação robusta e unida pelo

desenvolvimento sustentável de Ubatuba. Assim, seguimos
com nosso trabalho consciente e consistente identificando
parceiros no município que queiram multiplicar essa força. 

 
Para o ano de 2021, iremos desenvolver um Planejamento
Estratégico que irá nos ajudar a traçar um caminho ainda

mais assertivo para alcançar nossas metas e objetivos,
queremos também fortalecer nossos membros através de

programas de economia circular, rodas de conversa e
estágios, além de vários outros projetos que irão enriquecer

ainda mais o turismo de Ubatuba. 
 

Se você é guia de turismo, monitor ou condutor em
Ubatuba, ou se tem interesse em lutar pela cidade de

Ubatuba alinhado com nossos objetivos, entre em
contato conosco.

 
Nossas reuniões são a cada 2 meses.

 
 Você também pode acompanhar nossas ações através

das mídias sociais 
 

Associação Coaquira
 

Associação Coaquira
 
 
 
 

www.coaquira.org.br

  2021

Junte-se a nós! 
 

associacaocoaquira@gmail.com
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