
Trindade 
 
Trindade foi, nos tempos coloniais, um porto para os piratas que atacavam 
os navios de Paraty. As historias dos moradores locais ainda fala em 
tesouros perdidos e baús cheios de ouro. Já nos anos 60 o lugar foi 
descoberto pelos hippies e, aos poucos, sua fama se espalhou. Mas 
mesmo hoje, Trindade é o lugar onde se acha bares como “A morte da 
Larica” e as placas de transito são pichadas com “É proibido o trafego de 
caretas na estrada”. 
 
Nos anos 90, o turismo descobriu a beleza da região. Hoje a antiga vila de 
pescadores é um lugar cheio de pousadas, barzinhos e restaurantes. A 
antiga paisagem pitoresca cedeu lugar para uma região movimentada, 
cheia de festas, musica e luaus. Os moradores mais velhos, saudosistas, 
dizem que Trindade perdeu seu charme, mas ainda há muita natureza e 
deslumbramento naquele lugar. 
 

Praias de Trindade 
 

Cepilho 
É a primeira praia para quem vem 
de carro. É lá que os surfistas se 
encontram para aproveitar as 
ondas que chegam a 4 metros. 
 

 
 
 
 

Praia dos Ranchos (ou Fora) 
É a praia da Vila de Trindade. Lá estão grande parte dos bares e 
restaurantes tão procurados 
pelos turistas. É sempre 
agitada nos feriados e na 
alta temporada, 
concentrando quase toda 
vida noturna da região. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Meio 
As águas mais calmas e os 
barzinhos atraem os turistas 
e deixam a praia sempre 
agitada. Existe uma 

formação rochosa no meio da praia, é o lugar para apreciar a vista, ver as 
ondas estourando e refletir sobre a vida... 
 

Cachadaço 
É para aqueles que querem fugir da agitação de Trindade. A praia de 
areias brancas esta bem preservada e não possui quiosques, bares nem 
restaurantes. Vale avisar: 
apesar das águas limpas e 
agradáveis, o mar pode ter 
redemoinhos e correntes 
marinhas escondidas. Procure 
informar-se com os moradores 
da região. 
 

 
 
Pelados (ou Figueira) 

 
 
 
 
 
O nome verdadeiro diz: Praia 
da Figueira. É uma pequena 
praia de águas calmas onde a 
pratica de nudismo é 
permitida. Daí o apelido. O 

acesso é feito pela trilha que leva até a Piscina do Cachadaço. 
 

 
 



 
Piscina Natural do Cachadaço 
Enormes pedras de origem vulcânica represam a água do mar formando 
uma piscina de águas 
calmas e cristalinas. Vale à 
pena levar mascara de 
mergulho para 
acompanhar os cardumes 
de peixinhos coloridos e 
explorar as paisagens 
marinhas. 
 

 
 
 
Opção de passeio com Guia Turístico: 
Duração: aproximadamente 7 horas 
Saída: 10:00 
Retorno: entre 16:00 e 17:00 
Verifique na recepção valores e disponibilidade de horários e datas. 
Incluso Guia e Transporte. 
Almoço não incluso. 
 
Opção de passeio sem Guia Turístico: 
De carro: basta seguir a Rio-Santos no sentido de São Paulo e virar na 
estrada para Laranjeiras. A entrada para Trindade é bem visível e foi 
recentemente asfaltada. 
 
De ônibus: ônibus para Trindade saindo da rodoviária de Paraty. 
Viação Colitur 
Saída: 05:20 – 07:00 – 08:00 (exceto Domingo) – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 
– 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:30 – 22:30 
Retorno: 06:00 – 07:40 – 08:40 (exceto Domingo) – 09:40 – 10:40 – 11:40 – 
12:40 – 13:40 – 14:40 – 15:40 – 16:40 – 17:40 – 18:40 – 19:40 – 21:10 – 23:10 


