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Rota rural das Sensações nos municípios de Aracaju,
Barra dos Coqueiros e Santo Amaro das Brotas-se

Resumo

Propondo uma rota que apresenta experiência rural, contemplando a produção experiências com
as Catadoras de Mangaba da Barra dos Coqueiros; o passeio histórico–cultural nas embarcações
Tototós e a vida na comunidade rural no assentamento da Fazenda Pôr do Sol, transformando
estes recursos em oferta turística diferenciada. Construindo uma rota de turismo rural em Sergipe, promovendo a experiência turística e apresentando a ruralidade local, contribuindo para o
aumento do fluxo de turistas, bem como para elevar sua procura. Essa rota valoriza as “sensações”
mostradas nos atrativos ambientais, históricos e turísticos dos munícipios de uma forma diferenciada. Neste sentido, a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica e a pesquisa de campo com
observação direta, além da aplicação de um questionário com os canoeiros, algumas integrantes
do projeto Catadoras de Mangaba e com alguns representantes da fazenda Pôr do Sol. O produto
final apresentado é precursor do desenvolvimento local, e pode possibilitar novos investimentos
para o campo, gerando emprego e renda às pessoas que desejem aprimorar o trabalho no segmento do turismo rural e ecológico.

Palavras-chave

Rota, sensações, Sergipe.

INTRODUÇÃO
Em Sergipe se tem poucas opções de rotas de turismo rural, além de ser uma novidade e uma
possibilidade de renovar as opções de rotas já desenvolvidas no Estado. O que encontramos nessa
área são alguns equipamentos que tem uma proposta rural, mas que na maioria das vezes, não se
aprofunda na proposta da ruralidade, não tem participação de fato da comunidade e mais explora
do que protege o espaço rural, sendo assim, contrárias as propostas sustentáveis. Além de promover potenciais atrativos turísticos existentes, porém não explorados ou de forma errônea.
Diversos fatores contribuíram para a inserção do turismo no espaço rural, a exemplo da desagregação das sociedades rurais, da intensificação da globalização e da modernização da agricultura,
desencadeando crises agrárias. Neste cenário, os produtores rurais necessitaram atender a estas
transformações e buscaram alternativas econômicas, que iam além das atividades no campo sem
que afetasse a produção agrícola, iniciando assim, o desenvolvimento do turismo em espaço rural
(BRASIL, 2010).
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Outros fatores de considerável importância também contribuíram para esse desenvolvimento do
turismo, como a queda do fluxo do turismo internacional e a sobrecarga dos destinos litorâneos,
resultando em estímulo para a procura de regiões no interior (TULIK, 2010).
Sendo assim, o turismo rural se configura como uma forma de promover desenvolvimento sustentável e o exercício de atividades diversas no espaço rural, onde o turista tem a oportunidade de
conhecer atividades agrícolas, produtos locais, a culinária típica e a rotina dos habitantes, sempre
respeitando as características autênticas do espaço, o meio ambiente e as tradições.Configura-se
também como uma importante forma de complementar renda, promove a revitalização de zonas
menos desenvolvidas, o resgate da cultura local, a expansão da oferta de empregos no campo e a
fixação do homem no campo, contribuindo para reduzir o êxodo rural (TEIXEIRA, 1998).
Paralelamente, este tipo de turismo pode proporcionar novas experiências ao turista, como por
exemplo: consumir pratos feitos de produtos da terra e produzir produtos agrícolas, promovendo
também mudanças no comportamento das pessoas, no modo de se relacionar entre si e na percepção dos seus valores, das suas necessidades e dos seus costumes (SOUZA et. al. 2008).
O turismo rural que se caracteriza como um meio de promoção dos recursos existentes nos territórios rurais, cidades e campos que dinamizam o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura,
a política e as instituições, ou seja, um fator econômico e social. Assim sendo, os roteiros rurais
destacam-se enquanto componentes do produto turístico ofertado pelo turismo rural, que pode
vir a ser mais um atrativo potencial que possibilite conhecer as particularidades de diferentes
plantações e culturas que interagem em áreas onde acontece o agronegócio, com ênfase no critério da destinação e na valorização da ruralidade (SCHNEIDER, 2009).
Em uma população com grupos sociais distintos que indicam identidade cultural e coesão social,
cultural e territorial, os empreeendedores são essenciais na iniciativa de receber os turistas nas
suas propriedades rurais, investindo no turismo por meio de seus empreendimentos familiares
(SOUZA, 2008). A ideia principal é propor uma rota que apresenta experiência rural, contemplando a produção in natura dos produtos em pequena escala das Catadoras de Mangaba da Barra dos
Coqueiros; o passeio histórico–cultural nos Tototós e a vida na comunidade rural da Fazenda Pôr
do Sol, transformando estes recursos em oferta turistica diferenciada. Esta linha de pensamento
reforça a necessidade de construir uma rota de turismo rural em Sergipe, promovendo a experiência turística e apresentando a ruralidade local, contribuindo para o aumento do fluxo de turistas,
bem como para elevar sua procura.
Aracaju e sua região metropolitana, por exemplo, possui uma fisiografia adequada para a execução
de roteiros náuticos voltados para atividade turística: clima tropical, rios navegáveis, manguezais,
coqueirais, tabuleiros, além da paisagem histórica, arquitetônica e urbanística.
Neste sentido, o objetivo desse projeto é elaborar uma proposta de rota pelos rios Sergipe e Poxim,
diferente do que o trade tem comercializado, em “Tototós” (embarcações de madeira movidas a
motor de popa, cujo som característico motivou o seu nome) por Aracaju e Barra dos Coqueiros.
Esse projeto possibilita contribuir para a diversificação da oferta de produtos turísticos, ao tempo
em que revaloriza e preserva um patrimônio que faz parte da paisagem cultural aracajuana, mas
que ainda não se inseriu efetivamente na atividade turística para oportunizar novas possibilidades
de emprego e renda.
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Para a elaboração da rota, foram aplicadas técnicas de roteirização turística, observação de campo, mapeamento digital e levantamento fotográfico para ilustrar os dados de pesquisa referentes
à paisagem urbana, natural, atrativos, equipamentos e serviços ao longo da rota planejada.
De maneira mais detalhada, o primeiro passo foi a escolha do objeto e da temática, chegando-se
ao entendimento de que uma contribuição mais efetiva seria feita se conjugasse o segmento do
turismo rural com abordagem voltada para o turismo de experiência. E o uso das tototós se mostrou estratégico para a concepção da rota, uma vez que este as Tototós já são consagradas no
Estado pelo fato de ser reconhecido pela comunidade local e registrado pela Secretaria Estadual
de Cultura como patrimônio imemorial de Sergipe. Foram aplicados questionários junto aos condutores, proprietários e fabricantes das Tototós. Ao se concretizar essa proposta de rota com a incorporação das Tototós, o turismo aracajuano terá uma melhor qualidade no uso turístico de seus
recursos fluviais, sem causar impactos ambientais e preservando um patrimônio cultural, cuja
identidade com seus cidadãos já dura muitas décadas de prestação de bons serviços de transporte
aquaviário.
O levantamento bibliográfico também foi uma das etapas da metodologia, conforme mencionado
anteriormente. A ênfase das pesquisas foi na discussão sobre rota turística, turismo rural. O passo
seguinte foi o de coleta de dados em campo por meio da visitação à Associação dos Barqueiros,
a Fazenda Pôr do Sol e a Associação de Catadoras de Mangaba do Povoado Capoã, no município
de Barra dos Coqueiros e foram colhidas informações sobre a instituição a partir de documentos
de arquivo e conversas com os responsáveis. Isso possibilitou tornar mais claro como os futuros
parceiros do projeto poderão se inserir, pois os dados também serão tabulados para se conhecer
as características sócio-culturais e econômicas destes, com vistas a uma possível capacitação dos
mesmos para atuarem no turismo.
Em seguida, foram inventariados dados de atrativos, equipamentos e serviços no entorno da rota,
a exemplo de museus/memoriais, parques, praças/avenidas, restaurantes, delegacia, atracadouro, feira e mercado público, aeroporto, terminal de ônibus, biblioteca, agência de viagem, teatro,
praias fluviais, clubes náuticos e desportivos, entre outros, os quais foram listados como atrativos
a serem descritos na paisagem durante o momento do passeio fluvial. Serão apresentados por
um guia de turismo a bordo da embarcação ou fora dela; e/ou em lugares específicos de desembarque. Além disso, foi utilizada a fotografia digital, para captar a imagem das embarcações
em atividade e visualizar os atrativos e equipamentos levantados e inventariados; o mapeamento
digital foi um recurso adotado para se traçar de maneira mais precisa o percurso; e também foi
importante o uso do cronômetro, para estipular o tempo para cumprimento da rota.
O conceito mais recente sobre rota encontrado, pertence ao MTUR (BRASIL, 2007), que o expressa
no documento Cartilha de Roteirização. Diferenciando dos outros, o do MTur, foi o que mais se
aproximou e delineou a definição de rota pois faz à percurso, porém não se menciona a forma que
deve ser realizado este trajeto, limitando a rota. O MTur faz referência à rota como a atividade
turística, afirmando que com a atividade é possível atribuir identidade a rota. Também faz o uso
de atrativos turísticos na rota, dando definição a uma rota que foi contextualizada historicamente,
observando que os turistas devem percorrer caminhos, antes percorridos por outros personagens
históricos. Esses caminhos acabam tornando-se rotas turísticas, exploradas pelos visitantes. Outras afirmações dizem que rota possui um início e um fim e que esses pontos devem ser seguidos,
devido a uma sequência de atrativos visitados.
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Considerando a compreensão de algumas das características do que vem a ser rota, podemos citar
alguns estudos de casos que envolvem o turismo rural como potencialidade do desenvolvimento
da atividade turística, a exemplo do Estado Rio Grande do Sul (FERREIRA et. al., 2009) e GravatáPernambuco (SEABRA, 2007). Em seguida, serão apresentados os dados relativos ao diagnóstico
realizado, sendo destacados os pontos fortes e as oportunidades e também os pontos fracos e as
ameaças.

DIAGNÓSTICO
Neste contexto, observando as relações de oferta e demanda, uma importante atividade econômica não agrícola é capaz de reconduzir desenvolvimento às áreas rurais de municípios não ativos economicamente para o meio turístico, apresentando possibilidades econômicas e sociais para
agregar a atividade turística e o agronegócio (BARRERA, 2006).
Desta maneira, o turismo em meio rural promove a oferta de serviços, equipamentos e produtos,
a diversificação da economia regional, as oportunidades de trabalho e renda, agrega valor ao produto, a interiorização do turismo, a conservação dos recursos naturais e culturais, o intercâmbio
cultural, a integração dos proprietários rurais e a comunidade local; valorizar as práticas rurais;
resgatar a autoestima dos trabalhadores do campo (BRASIL, 2010).
Considerando a demanda, um levantamento do Ministério do Turismo indicou qual seria o perfil
deste turista: moradores de grandes centros urbanos; têm de 20 a 55 anos; casais com filhos e/
ou amigos; tem ensino médio e/ou superior completos; possuem automóveis particulares; fazem
viagens de curta duração em finais de semana e feriados; organizam suas próprias viagens ao meio
rural; têm como principal fonte de informações a internet e os parentes ou amigos para a preparação da viagem; aprecia a culinária típica regional (BRASIL, 2010).
Sergipe é o menor estado da federação brasileira com 75 municípios, está localizado no Nordeste
brasileiro, e sua população é de 2.039.592 mil habitantes (IBGE, 2013). É dividido, em oito territórios: Grande Aracaju, Baixo São Francisco, Leste, Alto Sertão, Médio Sertão, Agreste Central, Centro
Sul e Sul. Sua taxa de crescimento populacional no meio rural, em 2007, apresentou um crescimento de 4,3%, já que a média nacional é de 1,1%, totalizando 372.301 habitantes. A população
feminina é estimada em 49,1% e a masculina em 50,9% da população.
Segundo a presidente da Associação das Catadoras de Mangaba da Barra dos Coqueiros – Patrícia
Santos de Jesus, a associação x foi criada em 23 de maio de 2009 em Indiaroba, sem fins lucrativos,
com objetivo de garantir a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, fomentar e promover práticas sociais e produtivas, fortalecer a geração de renda, promover a inclusão social das
catadoras por meio da auto-organização, a capacitação no âmbito das tecnologias, da organização
associativa e cooperativa. As experiências mais importantes da Associação, são a do seu processo
de organização pelo grupo de catadoras, sendo a primeira associação de Catadoras de Mangaba registrada em Sergipe, e ações de educação para capacitação nas áreas de produção, cultivo e plantio
de mudas para reflorestamento. A formação dos grupos de mulheres para a implantar e desenvolver em unidades de processamento os frutos da restinga e dos quintais, por produção convencional
e também com o uso de novas tecnologias sociais, com ações educacionais, culturais e de gestão.
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Santo Amaro das Brotas tinha população em 2010 de aproximadamente 11.410 habitantes e estimada para 2015 de 12.025, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Possui
atualmente 23 povoados, tendo em um deles um carnaval que relembra as manifestações culturais ex: rasgadinho na quarta feira de cinza. Possui uma área de 234,156 km². Uma das atrações de
Santo Amaro das Brotas é a vista panorâmica que se pode ter da cidade a partir do mirante situado
no alto de uma colina. Uma bela vista é a da foz do Rio Sergipe, onde se encontra a Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros. (IBGE, 2010)
Segundo a presidente da Associação das Catadoras de Mangaba da Barra dos Coqueiros – Patrícia
Santos de Jesus, a associação x foi criada em 23 de maio de 2009 em Indiaroba, sem fins lucrativos,
com objetivo de garantir a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, fomentar e promover práticas sociais e produtivas, fortalecer a geração de renda, promover a inclusão social das
catadoras por meio da auto-organização, a capacitação no âmbito das tecnologias, da organização
associativa e cooperativa. As experiências mais importantes da Associação, são a do seu processo
de organização pelo grupo de catadoras, sendo a primeira associação de Catadoras de Mangaba
registrada em Sergipe, e ações de educação para capacitação nas áreas de produção, cultivo e
plantio de mudas para reflorestamento. A formação dos grupos de mulheres para a implantar e
desenvolver em unidades de processamento os frutos da restinga e dos quintais, por produção
convencional e também com o uso de novas tecnologias sociais, com ações educacionais, culturais
e de gestão.
Atualmente, as Associações trabalham para o desenvolvimento do projeto “Rede Solidária de Mulheres de Sergipe”, através do patrocínio do Programa Petrobras Socioambiental que ainda vem
gerando benefícios para o projeto, tem por objetivo promover o desenvolvimento profissional,
educando para o trabalho, valorizando o uso de tradições e saberes da sociobiodiversidade e, pela
formação da rede de solidariedade, contribuindo para a auto-organização de mulheres, fomentando ações ecologicamente sustentáveis e socialmente justas que promovam o desenvolvimento socioeconômico. O projeto da Rede Solidária de Mulheres de Sergipe é correspondente a três áreas
urbanas e nove povoados dos municípios de Carmópolis, Indiaroba, Estância, Barra dos Coqueiros,
Pirambu, Japaratuba, localizados em áreas de restinga do estado de Sergipe. Essa proposta desenvolve habilidades e as competências para o trabalho por meio de processos educativos que estimulem a ampliação de oportunidades para inserção profissional de quatrocentas mulheres destas
localidades.
A ASCAMAI já foi apoiada pela Petrobras com contratos de patrocínios para o projeto Catadoras de
Mangaba, gerando renda e tecendo vida em Sergipe - Fases I e II, entre os anos de 2010 e 2015, em
área de atuação de 8 municípios, em 26 comunidades do estado de Sergipe. Durante a execução
do projeto “Catadoras de Mangaba: gerando renda e tecendo vida em Sergipe” – Fases I e II, o
número de participantes diretos foi de 600 mulheres, sendo ampliado para 764 no decorrer da sua
execução. O mesmo se deu com a área de abrangência, com a inclusão de mais um município não
previsto na proposta inicial.
Nesse período foram estabelecidas várias parcerias com instituições públicas (Universidades, Prefeituras, Secretarias de Estado e municípios, Conab, ICMBio), privadas (Sistema S, empresas de
comunicação) e terceiro setor, proporcionando ao projeto ganhos técnicos, logísticos e financeiros
para a execução das ações. A mangaba pode ser encontrada do Norte até o Sudeste do Brasil.

146

Essa é uma das frutas mais ricas em ferro que se conhece, além de ser fonte de vitamina C. Segundo pesquisadores da Embrapa, quase toda sua produção é proveniente do extrativismo. Em
Sergipe, maior produtor de mangaba do país, esse trabalho é realizado tradicionalmente por mulheres, que se revezam entre essa atividade e a pesca do siri, ostra, sururu, etc. A mangaba, por
muitas vezes, significa a sobrevivência de centenas de famílias. Hoje, as Catadoras de Mangaba
estão cada vez caminhando mais e mais léguas, por entre areias escaldantes, e atravessando mais
cercas, para terem acesso às mangabeiras e seus frutos.
Os produtos das Catadoras de Mangaba apresentam uma linha de comercialização baseada nas
práticas tradicionais de suas comunidades, passando de gerações em gerações. Esses alimentos
produzidos à base das frutas da restinga sergipana como: mangaba, cambuí, murici, araçá, cambucá (dependendo da época de colheita), são eles: Geleia (40g e 200g), Bala (Unidade ou Embalagem
com 120g), Licor (250ml e 500ml), Bolinho Recheado (Unidade de 50g), Biscoito (Embalagem com
120g e pote com 250g ou 500g), Bolo (Pequeno, médio ou grande), Torta (Pequena, média ou
grande), Compota (Potes com 600g), Mousse (Porção), Trufa (Unidade com 50g), Bombom (Unidade com 50g).

Figura 1. Produtos da mangaba
e mangaba in natura.
Fonte ASCAMAI.
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As Tototós são embarcações de madeiras movidas a motor, cujo som característico motivou o
nome pelo qual são conhecidas. Introduzidas na região estuarina do rio Sergipe em meados do
século XX por muito tempo as ‘Tototós’ representaram a única forma de se chegar à Ilha de Santa
Luzia (Barra dos Coqueiros) partindo da capital Aracaju.
Dezenas de embarcações faziam essa travessia, que era a mais popular, tanto por conta do preço,
como pela agilidade. Mas com a ponte Aracaju/Barra, criada em 2006, a facilidade terrestre fez
com que as embarcações de madeira perdessem espaço. Os donos das Tototós e canoeiros tiveram
uma visível baixa de lucratividade e ficaram desestimulados a continuar a prestação de serviços.
Em 20 de dezembro de 2011, o governador Marcelo Déda assinou o decreto que reconheceu esse
meio de transporte como patrimônio cultural e imemorial do Estado de Sergipe. Anualmente o
passeio de Tototó já está consolidado na programação do aniversário de Aracaju, todo dia 17 de
março, é realizado o projeto Aracaju de Tototó, que em 2015, na sua 12ª Edição, venceu barreiras mesmo com suas dificuldades de concretização. Todos os anos, o Bairro Inácio Barbosa era o
ponto de partida das mais de 20 embarcações a motor, que percorrem por parte do Rio Poxim e
adentram o Rio Sergipe, colorindo a paisagem natural da cidade de Aracaju, até o município de
Barra dos Coqueiros.

Fig. 2. Tototós e Tototozeiros. Fonte a autora, 2018.
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De Tototó é possível chegar até a Fazenda Pôr do Sol, localizada em Santo Amaro das Brotas, e a
outra maneira é de carro, porém a estrada é ruim e de piçarra, além de ser mais distante também.
A fazenda é uma propriedade que foi desapropriada por um banco e pertencia a família Franco
(família influente na política local). Com isso, foi dividida entre 43 famílias e transformada em assentamento. Foi criada uma associação de moradores e um dos moradores, o Rafael Silva Oliveira
teve a ideia de começar a receber visitantes no local dividindo a renda por todos que fazem parte
da comunidade assentada. Além disso, toda produção de frutas e verduras é utilizada nas bebidas
e alimentos vendidos para aqueles que visitam o local. Todos ajudam nas funções de bem receber o público e é possível hospedar se, já que tem três tipos de acomodação: suítes, casa rural e
alojamento. A fazenda fica à beira do rio Sergipe e tem estrutura de piscina, quadra de esportes,
passeio de cavalo, piscina, salão de jogos, palco, redário e bar e restaurante. Funciona todos os
dias da semana.

Figura 3. Redário+Pôr do Sol na Fazenda+ Casa Rural+ Atracadouro da Fazenda no Rio Sergipe.
Fonte a autora, 2018.
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OBJETIVOS
Objetivo Geral
Elaborar uma rota rural em Sergipe, nos municípios de Barra dos Coqueiros, Aracaju e Santo Amaro das Brotas, baseada na inovação e no turismo de experiência, para os visitantes.
Objetivos Específicos
» Verificar o interesse dos possíveis parceiros em participar e gerir a atividade turística;
» Catalogar os atrativos naturais, culturais e paisagísticos da rota proposta;
» Elaborar um mapa do deslocamento;
» Sugerir estratégias de promoção e comercialização.

DEMILITAÇÃO DA PROPOSTA
A Rota Rural das Sensações tem atrativos culturais, naturais e sociais, para desenvolver o turismo,
mais precisamente o turismo rural, pois em Sergipe não existem opções de rotas de segmento rural. Há atividades turísticas sendo desenvolvidas em Aracaju e na Barra dos Coqueiros, porém são
mais voltados ao turismo de sol e praia, cultural e histórico. Em Santo Amaro da Brotas, somente
a fazenda Pôr do Sol vem desempenhando atividades no setor turístico.
Esta Rota propõe, desenvolver um novo potencial turístico que contempla as “Sensações”; essas
de conhecer o rio Sergipe pela embarcação Tototó, contemplando a paisagem natural que se mistura ao centro histórico de Aracaju, aventurando-se no barquinho de madeira que por muito tempo servia para levar a população das cidades ribeirinhas de Aracaju e Barra dos Coqueiros, diminuindo a distância entre elas e seus habitantes. Contemplando as mulheres catadoras de mangaba
e suas tradições e produtos, seus saberes e afazeres e por fim, a comunidade que vive na Fazenda
Pôr do Sol, esta que já foi propriedade privada de uma família muito conhecida em todo estado, os
Francos, após ser desapropriada, hoje é dividida para várias famílias e de onde tiram seu sustento.
Herdando uma estrutura que possibilita atrair visitantes para o local, como piscina, salão de jogos,
redário, píer, quadra de esportes e hospedagem. Além de conviver com o dia a dia da comunidade
incluindo atividades como pesca de tarrafa e a colheita de hortaliças, frutas e convívio com os animais; uma bela vista do rio Sergipe e um Pôr do Sol espetacular. Essa rota tende a ser explorada de
forma sustentável e que poderá contribuir no sentido de valorização dos modos de vida e cultura
local. Somado também à possibilidade de apoiar a geração de renda, a empregabilidade, o crescimento local, a exploração consciente do meio ambiente e a oportunidade de novos investimentos
proporcionada por mais um segmento turístico no Estado.
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A agregação de valor ao produto também se faz presente pela possibilidade de envolver potenciais
atrativos turísticos, vistos da embarcação Tototó em City Tour pelo rio Sergipe, uma visão diferenciada do rotina local vista a partir do rio. A elaboração da rota de turismo utilizando Tototós deverá
elevar a autoestima desses trabalhadores, os quais verão seus saberes e ofícios registrados num
trabalho de divulgação turística, conforme sugere a lei estadual nº 7.030, de 20 de dezembro de
2011. Esta proposta de rota é um instrumento estratégico para repassar as tradições aprendidas
e repassadas de geração a geração. Ademais, elaborar uma rota que priorize o saber fazer, é uma
forma de valorizar e divulgar um patrimônio imaterial singular, diante de um mundo cada vez mais
globalizado, que ameaça os ofícios tradicionais que alimentam a atividade do turismo como um
segmento propulsor da economia local.
Neste sentido, estes trabalhadores poderão comtemplar uma alternativa de rendimento na cobrança de passagens, arrendamento ou aluguel de embarcações para que guias e/ou agências de
turismo se utilizem de seus serviços, obtendo uma perspectiva de melhoria de sua qualidade de
vida e trabalho. No âmbito socioambiental, esta atividade de turismo não ameaça o equilíbrio ambiental porque elas são embarcações de baixo calado, pequeno porte, com máxima autonomia e
segurança. Nunca houve caso algum que envolvesse estas embarcações em atividades de impacto
negativo ao meio ambiente.
Outra contribuição desse projeto é a rota de turismo que pode servir também de instrumento
de valorização de um produto com potencial consolidado, uma vez que já é reconhecido oficialmente como patrimônio cultural imaterial sergipano desde 2011 e que presta bons serviços de
transporte fluvial há décadas entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. Neste sentido, os profissionais
do turismo, a exemplo dos guias e agentes, poderão ter nesta rota uma referência no exercício de
suas funções laborais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final da pesquisa espera-se contribuir com uma rota no espaço turístico rural que permita experimentar o contato com o meio ambiente e os personagens do cotidiano das atividades rurais,
através da criação de serviços adequados para a rota mantendo a sustentabilidade local, a igualdade de oportunidades na comunidade e de gênero, mantendo as tradições, dando acesso amplo
à informação, entretenimento e lazer, a todos os visitantes e turistas, fortalecendo a comunidade
rural.
Com a essência do processo de turismo espera-se permitir atividade de outras práticas, “normal”
ou não, que quebram aquelas associadas com a vida diária e a rotina imposta na área de trabalho
em diferentes contextos temporais e espaciais dos outros.
Este produto será capaz de ser um precursor do desenvolvimento local, criando novos investimentos para o campo, gerando emprego e renda às pessoas que são favorecidas economicamente pela
modernização agrícola.
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DESCRIÇÃO DA ROTA:
Horário

Trajeto/Atividade

8h00min

» Saída do hotel em direção ao atracadouro dos Tototós;

8h30min

» Chegada do grupo no atracadouro dos Tototós e início da Rota
Rural das Sensações pelo Rio Sergipe;
» Contemplação do centro histórico de Aracaju visto do Tototó;
Mercados Thales Ferraz, Antônio Franco e Maria Virginia Leite
Franco;

Duração/Parada

(1h e 30 min)

→Terminal pesqueiro de Aracaju;
→ Orlinha do Bairro Industrial;
→ Ponte Construtor João Alves;
→ Morro do Urubu/ Parque da Cidade;

» Contemplação do centro histórico da Barra dos Coqueiros visto
de Tototó;
→ Obra de instalação de energia eólica;
→ Casas de pescadores/palafitas;
→ Barcos pesqueiros;
→ Orla da Barra dos Coqueiros;
→ Atracadouro das Tototós na Barra dos Coqueiros;
→ Embarcação encalhada HDantas;
→ Vegetação de manguezal;

» Voltando a margem de Aracaju;
→ Calçadão da Praia Formosa;
→ Iate Clube de Aracaju;
→ Prédio Histórico da OAB;
→ Marinha;
→ Museu da Gente Sergipana;
→ Largo da Gente;
→ Praça Fausto Cardoso;
→ Palácio do Governo;
→ Ponte do Imperador;
→ Centro comercial de Aracaju;
→ Restaurante Tototó;
→ Estatua de Zé Peixe.
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Horário
10h

Trajeto/Atividade

Duração/Parada

» Saída do atracadouro das Tototós da Barra dos Coqueiros e ida (2 h e 30 min)
de transporte turístico para o povoado Capoã, onde se encontra a
Associação de Catadoras de Mangaba da Barra dos Coqueiros;
→ Apresentação do projeto e história das catadoras;
→ Experiência da cata da mangaba (sujeito a época de colhei-

ta);
→ Experiência da produção de doces e outros produtos das
Catadoras de Mangaba;
→ Degustação de produtos;
→ Lojinha de produtos da mangaba

13h00min » Retorno ao atracadouro das Tototós da Barra dos Coqueiros;
» Ida para a Fazenda Pôr do Sol;
» Vista da vegetação tipicamente litorânea da região;
» Vista de golfinhos;

(40 min)

13h 40min » Chegada a Fazenda Pôr do Sol;

(3h e 20min)

21h25min → Almoço;
→ Apresentação da Fazenda e conhecimento de sua história;
→ Tempo restante livre para aproveitar atividades desenvolvidas
na fazenda (piscina, banho de rio, pesca de tarrafa, jogos de salão,
andar de cavalo, jogos de campo e slikeline);
16h 40min
» Pôr do Sol
17h
» Retorno para Aracaju
17h 40min » Saída do atracadouro das Tototós de Aracaju, para o hotel.
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