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Pousada Tremembé

Reserve seu Roteiro!Reserve seu Roteiro!

Articulação formada, desde 2008, por grupos 
de comunidades da zona costeira que realizam 

o turismo comunitário no Ceará. 
Viajar pela Rede Tucum é uma oportunidade de 
entrar em contato com ambientes preservados, 

conhecer os modos de vida de comunidades 
tradicionais e realizar intercâmbios culturais. 

Os roteiros na Rede Tucum permitem de 
praticar um turismo diferente que valoriza as 

diversidades culturais e fortalece as atividades 
tradicionais, como a pesca artesanal, a 

agricultura familiar e o artesanato local. 



Dia 1 Chegada e acolhida na Pousada Tremembé.  
Viagem até Córrego do Sal (15 km) para almoço 
orgânico. Caminhada até a lagoa e visita aos projetos 
de apicultura e criação de galinha caipira.  Jantar na 
Pousada Tremembé.

Dia 2 Café da manhã. 

1a opção: Passeio de Dune Buggy pelas salinas e praias 
de Barrinha, Peroba, Picos e Redonda, até as falésias 
de Ponta Grossa (30 km). Almoço livre, trilha 
ecológica e por do sol nas dunas. Jantar na pousada.

2a opção: Passeio de barco e pesca tradicional (2-3 
horas de duração) em bote. Almoço na pousada com 
os produtos pescados. Tarde livre. Jantar na pousada.

3a opção: Encontro com a Associação Caiçara que há 
muitos anos desenvolve o turismo comunitário no 
Ceará e diversos projetos sociais. Saída para Aracati, 
Almoço livre e visita na Bodega de Economia Solidaria 
e do mercado da cidade. Jantar na pousada.

Dia 3 Café da manhã e saída em direção a Icapuí (15 
km). Visita a Estação Ambiental Mangue Pequeno, 
caminhada pela passarela do mangue e visita ao 
Projeto Mulheres de Corpo e Algas. 

Destino: Tremembé, Córrego do Sal, 
Ponta Grossa e Icapuí

Está incluso na tarifa: Hospedagem da Rede Tucum 
em quartos duplos, com café da manhã. Visitas às 
comunidades e passeios, atividades e refeições 
descritos no roteiro.

Não está incluso na tarifa: Transados até a 
comunidade, seguro viagem, bebidas, despesas 
pessoais ou despesas extras, gorjetas, refeições e 
passeios não mencionados no roteiro.

Opcionais: Acompanhante da Rede Tucum, noites 
culturais com musica ao vivo e apresentações de 
capoeira ou  teatro.

O pagamento da tarifa deve acontecer em loco. A 
tarifa indicada esta válida o ano todo excluindo 
períodos de Natal, Réveillon, Carnaval e Semana 
Santa.

Os horários de passeios e outras atividades podem 
mudar a causa de fenômenos naturais.

3 dias e 2 noites

R$250
a partir de

3ª opção
2ª opção R$3401ª opção R$440Por pessoa em quarto duplo

Conheça, apoie,
movimente essa rede com a gente!

A Pousada Tremembé fica na beira do mar da praia de 
Tremembé, no município de Icapuí (197 km de 
Fortaleza). Propõe um turismo socialmente 
responsável, fortalecendo o desenvolvimento 
sustentável local, o cuidado do meio ambiente e o 
respeito das culturas e comunidades tradicionais. 
Córrego do Sal é uma pequena comunidade que surge 
perto da lagoa do Córrego. A comunidade gere duas 
hortas mandalas e um restaurante comunitário onde 
se saborear pratos típicos e legumes orgânicos.
Ponta Grossa é uma vila de pescadores artesanais 
descendentes de antigos colonizadores holandeses e 
índios Jabaranas. Em 1973, no local teve início um 
conflito fundiário entre grandes investidores e alguns 
pequenos proprietários que foram forçados a vender 
suas terras.
O Projeto Bodega é uma inovação da economia 
solidária que permite a 52 pequenos grupos 
produtivos familiares na cidade de Aracati 
comercializar vários artigos artesanais hortícolas sem 
agrotóxicos. 
A Estação Ambiental Mangue Pequeno, na praia de 
Requenguela, trabalha na recuperação e conservação 
do mangue. É possível observar áreas de replantio do 
manguezal, caminhar pela passarela sobre o mangue, 
conhecer a biodiversidade e aprender diversas 
práticas ambientais.
O Projeto Mulheres de Corpo e Algas, na praia de 
Barrinha, centra-se no trabalho de um grupo de 
mulheres que cultiva algas marinhas com um método 
sustentável, as algas são beneficiadas e 
transformadas em cosméticos, sabonetes, xampus e 
itens culinários.


