DISTRITO DE PORTO SEGURO,
NO LITORAL SUL BAIANO,
A ENCANTADORA VILA DE
ARRAIAL D’AJUDA REÚNE UMA
COLEÇÃO DE BELAS PRAIAS,
CULINÁRIA DE PRIMEIRA, VIDA
NOTURNA AGITADA E AINDA
OFERECE OPÇÕES PARA QUEM
BUSCA AVENTURA. FAÇA
SUA ESCOLHA E SEJA FELIZ

P O R JUNIOR FERRARO
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iberdade. Este parece ser o termo que
define o clima entre os moradores
de Arraial D’Ajuda, pequeno distrito
do município de Porto Seguro, no
litoral Sul da Bahia. Afinal, essa é
a palavra que mais se escuta daqueles que não nasceram na vila,
mas a adotaram como lar depois de
passarem férias por lá. “Moro em Arraial há 28 anos.
Larguei minha carreira de analista de sistemas no Rio
e resolvi mudar de vida depois que conheci isso aqui”,
diz o carioca Alexandre Fernandes Fittipaldi, o Xaxá,
apelido que virou nome de sua animada choperia. “E não
me arrependo, pois nunca me senti tão livre."
Como o carioca, milhares de turistas ocasionais se
encantaram pelo clima aconchegante e libertário de
Arraial e acabaram se tornando moradores e empre-

endedores. Hoje, mineiros, paulistas, capixabas,
italianos, austríacos, argentinos e pessoas das mais
diversas origens misturam-se harmonicamente
aos baianos nativos e compõem o rico panorama
humano do povoado.
É certo que a tal liberdade que encantou os mochileiros mais desapegados lá pelo fim da década de
70 também se transformou. Com o crescimento do
turismo, a antiga vila de pescadores (uma das primeiras fundadas no Brasil) ganhou mais movimento,
mais negócios e mais regras. Ainda assim, o clima
relaxante e alegre das ruas irregulares, as praças
festivas e o sorriso contagiante de quem mora por
ali é um convite para esquecer as tensões, escolher
à vontade sua diversão preferida – praia, aventura,
balada, gastronomia – e viver dias incríveis na Bahia.
Esta liberdade não muda.

F OTO S ANGELO DAL BÓ

Fim de tarde na piscina
do Hotel Maitei, com vista
da praia do Mucugê; ao
lado, voo de parapente
sobre a Praia da Pitinga
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Arraial D'Ajuda
Praia da Pitinga;
ao lado, o terraço
do restaurante
Dolce & Salato

Praia de Rio
da Barra

BAHIA DA

DIVERSÃO

C

om cerca de 17 mil habitantes, Arraial D’Ajuda é hoje
um dos destinos mais procurados do litoral Sul baiano.
O distrito, a 8 km do centro de Porto Seguro, faz parte
da chamada Rota do Descobrimento. A vila nasceu
com a chegada dos jesuítas, em 1549. Já no ano seguinte
eles ergueram a Igreja de Nossa Senhora D’Ajuda. O pequeno
templo, ou ao menos a versão de alvenaria do século 18, ainda
está lá e encabeça o centrinho histórico. Ao redor da praça
fica o casario, hoje ocupado por vários estabelecimentos.
Não deixe de ir atrás da igreja e cumprir uma tradição local:
amarrar três fitinhas do Senhor do Bonfim e fazer seus pedidos
à santa. Se funciona não se sabe, mas o efeito visual é incrível.
Como o centro é pequeno, tudo ali fica pertinho e dá para
fazer a pé. Saindo da praça central, você passa pela chamada
Bróduei – o antigo point de Arraial – e chega à famosa Rua
do Mucugê, a atual espinha dorsal da vida noturna da vila.
A variedade de bares com música ao vivo, lojas, baladas,
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hotéis e restaurantes é tamanha que a via ganhou o carinhoso
apelido de “rua mais charmosa do Brasil”.
No quesito praias, Arraial, que tem cerca de 20 km de
litoral, também não deixa nada a desejar. Uma das mais
frequentadas é justamente a Praia do Mucugê, no fim da
famosa rua. O mar tranquilo, com piscinas naturais, e a
quantidade de barracas atraem muitos banhistas. Já a Praia
de Araçaípe, com uma faixa de areia menor e o solo marinho
bastante rochoso, é perfeita para quem quer chegar mais
tarde e aproveitar até o fim do dia. A dica é ficar numa
barraca, como a do Corujão, um verdadeiro beach club, com
espreguiçadeiras na areia e no deque, lounges com música
ambiente, comida, ótimos drinques e até shows ao vivo.
Um das praias mais bonitas de Arraial D’Ajuda fica a cerca
de 30 minutos de caminhada de Mucugê. Trata-se da Praia
da Pitinga, uma bela enseada com areia clara, vegetação
exuberante, águas cristalinas azuis-esverdeadas – também
com piscinas naturais, quando a maré está baixa – e falésias
com faixas coloridas. Ali também há opções de trilhas, voos
de parapente (veja pág. 50) e ótima comida nas barracas. Vale
dar uma esticada até Trancoso para conhecer a Praia de Rio
da Barra, belíssimo trecho cercado de vegetação nativa e
com o mar límpido. Aproveite para conhecer o Rio da Barra
Villa Hotel e deliciar-se com seu restaurante à beira-mar.

Grade com as
fitinhas, que fica
atrás da Igreja de
Nossa Senhora
D'Ajuda (ao lado)
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Arraial D'Ajuda

Vista das falésias
de Arraial D'Ajuda,
a partir de um voo
de parapente

BAHIA DA

AVENTURA
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Passeio de
quadriciclo; ao
lado, cachoeira
no Parque do
Pau-Brasil

Q

uem curte férias mais movimentadas, atividades
esportivas e até uma boa dose de adrenalina também
encontra muitas opções em Arraial D’Ajuda. Uma
das dicas relativamente novas da região é o Parque
Nacional do Pau-Brasil, aberto para visitação em
outubro de 2016. A área de aproximadamente 19
mil hectares guarda a exuberância da Mata Atlântica e
atrai ecoturistas do mundo inteiro, interessados no bioma
brasileiro e na estrela principal do parque, a árvore que
deu origem ao nome do País. Há trilhas leves e moderadas

para trekking, mirantes, tours de bike (que requer preparo
físico e alguma familiaridade com terrenos irregulares) e
um simpático passeio até uma pequena cachoeira no Rio
da Barra (antigo Rio do Brasil), com área para piquenique.
Quer movimento, mas sem se cansar demais? O receptivo Arraial Tours organiza animados passeios de quadriciclos, que passam por trilhas de terra e estradas, até
chegar à Praia do Taípe. O trecho litorâneo, um dos mais
belos e desertos da região, é cercado de falésias bem altas.
De lá também é possível chegar caminhando à Praia da

Lagoa Azul, onde se encontra uma argila rica em silicato de
alumínio, que, segundo dizem os locais, é ótima para a pele.
Todo esse visual, porém, pode ser apreciado de cima.
Não se trata de imagens feitas a partir de um drone, mas
de um emocionante voo de parapente que decola da falésia
da Praia da Pitinga, vizinha de Taípe. Dá para chegar ali
de carro ou pela praia, subindo a falésia por uma trilha
razoavelmente tranquila. O voo, feito com um instrutor
credenciado, dura 15 minutos e é deslumbrante, revelando
detalhes incríveis da costa baiana.
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Arraial D'Ajuda

BAHIA DAS

DELÍCIAS

U

ma das melhores surpresas de Arraial
D’Ajuda é sua riqueza gastronômica,
fruto da mistura da culinária local
com cozinhas de outros estados
brasileiros e de outros países. É o
caso do restaurante do sofisticado Hotel
Maitei, na Rua do Mucugê. O cardápio, a
cargo do chef Rafa Oliveira, traz tanto um
clássico peruano, o ceviche de peixe branco,
manga e pupunha, quanto a baianíssima e
aromática Moquequinha Maitei.
Já o Rosa dos Ventos, restaurante comandado pelo baiano Adelson Fernandes e sua
mulher, a vienense Nicola, aposta fortemente
nos pescados. Não deixe de provar o ótimo
badejo grelhado na casca de bananeira, com
camarões, abacaxi e alcaparra.
Bateu vontade de carne? A Xaxá Grill &
Choperia é o endereço certo. A casa, localizada na esquina mais agitada da Mucugê,
oferece chapas de picanha, costela ou bife
ancho, servidas com vegetais grelhados.
Vizinho à choperia, fica a aconchegante
Dolce & Salato, trattoria da chef Emanuela Corini, com boas massas feitas na casa,
pratos à base de lagosta e camarões grelhados, e tiramisù, de sobremesa. A boa oferta
de vinhos da casa é um convite para se perder
um bom tempo no terraço ao ar livre.
Para completar, nada como uma deliciosa comida praiana. E uma das melhores
é servida na Barraca do Faria, na Praia da
Pitinga. A cozinha deste estabelecimento pé
na areia fica a cargo da dona Cora, mineira
de 80 anos de idade que adotou Arraial como
sua casa há 27 anos. Entre as delícias criadas
pela cozinheira estão o pastel crocante com
recheio cremoso — e bem generoso — de
camarão e o suflê de milho com camarão.
Para ficar ainda melhor, arremate a refeição com o bolo de mel quente, servido com
sorvete de creme, olhando as ondas leves do
mar bem à sua frente.
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Peixe na folha
de bananeira
da Rosa dos
Ventos; acima,
Moquequinha
do Hotel Maitei

Dona Cora, na Barraca do Faria;
acima, seu pastel de camarão

Arraial D'Ajuda
Brasil

BA

ONDE FICAR

Porto
Seguro
Arraial
D'Ajuda

MG
COMO IR

A Azul tem voos diários para Porto Seguro.
Para chegar a Arraial D’Ajuda basta pegar
um transporte terrestre do aeroporto até
a balsa para cruzar o Rio Buranhém.

Mais informações:
4003 1118 / voeazul.com.br

ARRAIAL D'AJUDA
Sete noites no Hotel
Maitei, com café da
manhã e traslado

Saída em 19/5/2018
(de Viracopos)
10x de

R$

353,80

Diárias a partir de R$ 715.
Estrada do Mucugê,
475, Arraial D'Ajuda
73 3575 3799/ maitei.com.br

sem juros

azulviagens.com.br / 4003 1181

ONDE COMER

Rosa dos Ventos

O restaurante capricha nos pescados,
com destaque para o badejo grelhado
com molho de acerola (R$ 85).
Também serve saladas, com alguns
ingredientes orgânicos da própria horta.

Al. dos Flamboyants, 24,
Centro, Arraial D ‘Ajuda
73 3575 1271

PASSEIOS

Bahia Active

A empresa especializada em ecoturismo
programa diversos passeios no Parque
Nacional do Pau-Brasil, como pedaladas
de 20 km a 50 km, trekkings e trilhas
com piquenique e banho de cachoeira.
Além disso, organiza tours de bike pelas
praias de Arraial D’Ajuda até Trancoso
(17 km, seis horas de duração).

73 99985 9840 / bahiaactive.com.br
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Hotel Maitei

Além da ótima localização –
na Mucugê, a 100 m da
praia e bem próximo do
centrinho de Arraial – o hotel
oferece uma das melhores
experiências de hospedagem
da vila. São 17 apartamentos,
duplos ou triplos, com rede
na varanda. Todos são
decorados com elementos
regionais e munidos com TV
por assinatura e jacuzzi dupla.
O elegante projeto valoriza os
materiais naturais, remetendo
a um estilo praiano-chique.
O Maitei ainda tem lounges
para leitura e relaxamento,
spa com vista do mar,
duas piscinas e um ótimo
restaurante. Reserve um bom
tempo para o café da manhã,
em que deliciosas tapiocas
e omeletes feitas na hora
disputam sua atenção com
bolos, pães e um enorme
bowl de iogurte caseiro.

Xaxá Grill & Chopoeria

Dolce & Gusto

As noites fervem no grande deque de
madeira, com frequência bem jovem e
música ao vivo. Da cozinha chegam as
fumegantes chapas, com frutos do mar,
carne vermelha ou galeto. Também serve
crepes e oferece boa carta de cervejas.

Esta simpática trattoria funciona desde
2012, com decoração aconchegante e
um charmoso terraço. Além das massas
feitas na casa, destaca-se o generoso
Allo Scoglio (R$ 80), que traz camarões,
vôngoles, lulas, ostras, mexilhões e lagosta.

R. do Mucugê, 301, Centro, Arraial
D'Ajuda. 73 3575 1460 / xaxa.tur.br

R. do Mucugê, 301, Centro, Arraial
D'Ajuda. 73 9145 9937

Arraial Trip Tur e Quadritur Passeios

Escola de Parapente Pitinga

A Arraial Trip Tur organiza receptivos e
transportes pela vila, de táxi ou de van, além
de passeios para localidades vizinhas, como
Trancoso. Já a Quadritur realiza os circuitos de
quadriciclos, como a trilha de 29 km pela Mata
Atlântica até a Praia de Taípe, com duração de
três horas (R$ 250 por quadriciclo).

Fundada pelo piloto de parapente Ivan Bla,
a empresa realiza voos panorâmicos a partir
da Praia da Pitinga, sempre acompanhado
de um instrutor credenciado. O passeio
dura cerca de 15 minutos e custa R$ 250.
Por R$ 100 a mais, o turista pode levar
de lembrança fotos e vídeos do voo.

73 98141 5678 / arraialtriptur.com.br
73 9942-5800 / quadritur.com

73 99851 6689 /
parapenteportoseguro.com.br

