
Apoio Técnico e Institucional Con il sostegno della

do Cearádo Cearádo Ceará

5 comunidades5 comunidades5 comunidades
do litoral lestedo litoral lestedo litoral leste

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. 

Reserve seu Roteiro!Reserve seu Roteiro!

www.tucum.org
info@tucum.org

+55 88 992115946
Tremembé:

tremembepousada@gmail.com
88 997947160
88 992326224

Assentamento coqueirinho:
+55 88 999899027 (Fatinha)

88 999899027 (Zildelene)
Vila da Volta:

moreirafranscisco29@gmail.com
88 992884542

88 996295290 (Francisco)
88  999066834

Jenipapo-kanindé:
preajenipapo@gmail.com
+55 85 986052820 (Preá)

88 828205 
88 86832141 (Eliane)

Batoque:
associaçãobatoque@hotmail.com 

 85 988343219 (Odette)
85 997642327

   
Rede Tucum



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

Dia 2 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. Almoço livre e 
tarde para curtir a praia. Jantar na pousada.

Dia 3 Café da manhã e saída em direção a Vila da Volta 
(70 km). Acolhimento na Pousada Cama e Café. 
Caminhada. Almoço livre. Pela tarde, passeio de barco 
no Rio Jaguaribe. Retorno à pousada e jantar.

Dia 4 Café da manhã e saída em direção ao 
Assentamento Coqueirinho (15 km). Acolhimento no 
Chalé Volta do Sabiá. Visita aos quintais produtivos e 
museu. Almoço no Restaurante Sabor da Terra com 
produtos orgânicos. Trilha na caatinga. Jantar no 
Margarida Café e conversa com as lideranças.

Dia 5 Café da manhã e saída em direção a Batoque (85 
km). Caminhada, banho na lagoa e no mar. Almoço em  
barracas nativas à beira-mar. Pela tarde, saída em 
direção a Jenipapo Kanindé (15 km). Acolhimento, 
jantar e conversa com a Cacique Pequena.

Dia 6 Café da manhã. Trilha ecológica e visita aos 
equipamentos da comunidade. Almoço na 
churrascaria. Trilha no Morro do urubu e apreciação 
do pôr do sol. Retorno à pousada, jantar e 
apresentação do toré.

Dia 7 Café da manhã e visita ao Museu indígena. 

Destino: Tremembé, Córrego do Sal, 
Vila da Volta, Coqueirinho, 
Batoque e Jenipapo Kanindé

7 dias e 6 noites
R$700

a partir de

por 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 mandala e um restaurante comunitário onde 
saborear pratos típicos e legumes orgânicos.
A Estação Ambiental Mangue Pequeno, na praia de 
Requenguela, trabalha na recuperação e conservação 
do mangue. E' 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. Colhidas na comunidade, as algas são 
beneficiadas e transformadas em cosméticos, 
sabonetes, xampus e itens culinários.
A comunidade de Vila da Volta é constituída 
basicamente por pescadores que mantêm intensa 
relação com os ambientes naturais do Rio Jaguaribe. 
Através da organização comunitária, os moradores 
fortalecem sua luta em defesa dos manguezais, da 
terra e da cultura.
O Assentamento Coqueirinho foi criado em 1995, 
beneficiando inicialmente 55 famílias. O turismo 
comunitário surge em 2002, como uma alternativa de 
geração de renda além da agricultura familiar 
orgânica. 
A praia de Batoque é a primeira Reserva Extrativista 
(RESEX), que garante o território à comunidade e 
reconhece que seu modo de vida e cultura asseguram 
o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.
O povo indígena Jenipapo-Kanindé habita as margens 
da Lagoa da Encantada, no município de Aquiraz. Nos 
anos 1980, a comunidade iniciou a luta pela 
legalização das terras e por seu reconhecimento. 

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. 


