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Localizada dentro de uma área de preservação ambiental em Ubatuba, a pousada
Picinguaba tem o charme de uma construção estilo colonial. O bom gosto e a
simplicidade estão presentes na decoração, inspirada na arquitetura colonial
portuguesa e na arte dos índios da Amazônia. Diversas obras de artistas brasileiros
estão cuidadosamente expostas pela pousada. Após sete anos de funcionamento, os
10 quartos continuam sem aparelhos de TV, telefones, ar-condicionado e internet,
preservando o espírito do local e contribuindo para um menor consumo de energia
elétrica. A suíte nupcial é equipada com uma jacuzzi e tem vista panorâmica para a
baía de Picinguaba.

A pousada conta com 25 funcionários, que se revezam entre as funções de
atendimento e apoio ao hóspede. Praticamente todos são moradores da vila e
recebem treinamento em hotelaria e línguas estrangeiras, uma valiosa oportunidade
de iniciação no mercado de trabalho, com importante base profissional e cultural. Os
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postos de trabalho são mantidos mesmo durante a baixa temporada, reforçando o
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compromisso da Pousada Picinguaba com o desenvolvimento social da região. De
todo o grupo de colaboradores, apenas o chef e também gerente-geral Humberto
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além de duas gerentes de recepção não são moradores do local. A pousada também
recebe estagiários estrangeiros, vindos das melhores escolas européias para aprender
um pouco sobre a cultura e o turismo brasileiro, e dar um importante apoio no
atendimento aos hóspedes estrangeiros em Picinguaba.
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Diversas opções de lazer e relaxamento são oferecidas pela pousada, que conta com
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uma piscina, sauna com vista para a Mata Atlântica, cinemateca, apresentações
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musicais, drinks e sucos com frutas nativas, dentre outras opções. Nos arredores, os
hóspedes encontram diversas atividades, seja nas praias de Picinguaba ou em visitas
à Paraty, Rota do Ouro, passeios de escuna por Ilha Grande e região, tudo
proporcionado por guias da pousada. Depois de um dia cheio de atividades, o
hóspede ainda pode receber uma massagem no deck da piscina enquanto aprecia a
vista do pôr-do-sol e da Baía de Picinguaba.

O compromisso da Pousada Picinguaba vai além de oferecer boa acomodação e
atendimento diferenciado. Desde a sua concepção, tudo foi planejado considerando
os aspectos econômicos, sociais e ambientais do negócio. O desafio de recrutar
apenas funcionários oriundos da Vila de Picinguaba, a preferência por fornecedores
locais, por meio da compra de praticamente toda a produção orgânica, de pesca e
outros produtos diretamente dos moradores, são práticas que almejam a
prosperidade e a geração de renda para a região.

Dentro desse modelo responsável de negócio, foram estabelecidas medidas que aproximam o impacto ambiental da pousada ao nível zero e também
facilitam a sensibilização e conscientização da população local para a preservação. A água que é usada na piscina vem de fontes naturais e o esgoto
é tratado dentro da pousada por meio de uma fossa séptica. Os produtos de limpeza são todos biodegradáveis. Todas as garrafas são de vidro e
retornáveis. O óleo usado na fritura não é descartado, e sim reaproveitado na confecção do sabão usado internamente. O lixo orgânico vai para a
compostagem, processo que é sempre acompanhado por alguns moradores e algumas vezes pelos hóspedes, como forma de sensibilização e
treinamento. A parte do lixo reciclável que não pode ser reaproveitada dentro da própria pousada é vendida em Ubatuba para ter certeza que será
reciclada. O pouco que resta dos resíduos é levado diretamente aos aterros sanitários e a pousada toma o cuidado de não utilizar a lixeira central
dos moradores, instalada na entrada da vila.

Com as práticas estabelecidas na Pousada Picinguaba, o desafio passou a ser a conscientização dos moradores da região em torno da importância
de se preservar o local. Assim, em janeiro de 2008, Emmanuel concentrou todos os seus esforços para a criação de uma ONG, a APIS (Associação
Picinguaba Sustentável). O trabalho iniciou-se com ações para mobilizar a comunidade, em princípio com projetos de educação ambiental em torno
de soluções para saneamento e destinação de resíduos sólidos produzidos na Vila, além de atividades visando promover a cultura caiçara.

Mais informações pelo site www.picinguaba.com
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