


VISITE AS PISCINAS NATURAIS 
E INCENTIVE O TURISMO 

SUSTENTÁVEL 
E DE BASE COMUNITÁRIA DA 

ROTA ECOLÓGICA!

BEM-VINDO 
À ROTA ECOLÓGICA!

SEJA UM TURISTA 
SUSTENTÁVEL…

JANGADEIROS DA ROTA 
ECOLÓGICA

Seja muito bem-vindo ao coração da Área de Proteção Ambiental Costa 
dos Corais, a maior unidade de conservação federal marinha do Brasil! 

Neste lugar deslumbrante e único, você terá a oportunidade de 
conhecer de perto inúmeras espécies em seu ambiente natural. 

Embarque em um passeio de jangada rumo aos  recifes de coral e 
descubra um mundo fascinante de  peixes, corais e outras espécies 

marinhas como a lagosta e o polvo.

Faça também um passeio de jangada pelos rios da região 
e explore as exuberantes fl orestas de mangue, com seus caranguejos, 

aves e peixes. Com sorte, você pode até avistar um peixe-boi!

A sua visita é fundamental! Fazendo os passeios de jangada, você 
está contribuindo diretamente com o turismo sustentável e de base 

comunitária da Rota Ecológica da APA Costa dos Corais! 

Aproveite!

Seguem algumas dicas pra você cuidar da Rota Ecológica e desfrutar melhor do 
seu passeio:

- Observe e se informe sobre os horários das marés para evitar 
situações imprevistas e potencialmente perigosas. O passeio às piscinas ocorre 
durante a maré baixa!

- Ao mergulhar nas piscinas, passe protetor solar com 
antecedência e utilize apenas protetor à prova d’água, pois óleos e cremes 
prejudicam os corais.

- Não alimente os peixes, pois pode colocar em risco a saúde dos peixes 
e corais.

- Não pise nem toque nos corais. Eles são animais muito frágeis e morrem 
facilmente. Alguns organismos possuem substâncias irritantes e tóxicas que 
podem te machucar se você pisar ou tocar neles. 

- Leve o lixo produzido a um local apropriado para coleta! Nunca jogue 
lixo no mar pois isso é prejudicial à fauna marinha!

- Não colete nada nem compre artesanato feito com animais 
marinhos. Do passeio, leve apenas memórias e fotografi as!

- Ao avistar um peixe-boi, não se aproxime, não toque, nem ofereça 
alimentos e bebidas. Ele é um animal selvagem e está ameaçado de extinção 
no Brasil! 

O Projeto Jangadeiros da Rota Ecológica, realizado pelo Instituto Yandê 
entre Julho/2015 e Junho/2016, teve como objetivo o fortalecimento de 
jangadeiros que realizam a condução de turistas pelos ambientes estuarinos 
e recifais da costa dos municípios alagoanos de Porto de Pedras, São Miguel 
dos Milagres e Passo de Camaragibe, visando o turismo sustentável  de base 
comunitária e a conservação da natureza. 

Os 59 jangadeiros formados pelo projeto são condutores comunitários 
que realizam sua atividade de forma profi ssional e ética, proporcionando 
qualidade de atendimento e segurança aos turistas, sempre com a gentileza 
tão característica dos moradores da região. O grupo faz tudo isso enquanto 
zela pelo nosso maior patrimônio: a natureza!
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