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IC ESPORTES
AQUÁTICOS
eecoturismosão
práticasque
encontramas
condiçõesideais
naIlhadoGuajiru
FOTOS: BEACHLIFE LTDA/
MONTAGEM

A
silhassempreexerce-
ramumfascínioespe-
cial nos homens, so-
bretudo naqueles
com espírito aventu-

reiro, ávidos por descobrir paraí-
sos mundo afora. Na verdade, as
ilhas representam um mundo em
miniatura. Para muitos, um refú-

gio, um santuário, simbolica-
mente um lugar de silêncio

epazlongedaagi-
tação do mun-

do profano.

Através dos tempos, as ilhas
se tornaram mitos fundamen-
tais de todas as épocas e inspira-
ção para filósofos, escritores, ar-
tistas. Um escritor desconheci-
do em devaneio chegou a exter-
nar: “Desfraldas as velas da fan-
tasia e entre o mar, o lume das
estrelas e a maresia encontrarás
a tua ilha”.

Com a Ilha do Guajiru, na
Costa do Sol Poente do Ceará, a
descoberta não poderia ser dife-
rente. Por muitas décadas rele-

gada a terreno para um produti-
vo coqueiral, morada apenas de
nativos, foi avistada por estran-
geiros viajantes, “caçadores” de
paraísos naturais. No passeio
desbravador pela costa cearen-
se, chegaram às praias de Itare-
ma e se encantaram com Guaji-
ru, a ilha que virou península.

Com estrutura de receptivo
aprimorada, sem perder o clima
de paraíso ecológico, hoje, a
Ilha do Guajiru se revela para o
turismo, mostrando-se doce co-

mo a abundante fruta vermelha
que inspirou seu nome. Ecoturis-
tas e viajantes apaixonados por
esportes aquáticos se misturam
e confraternizam no cenário de
dunas, mangue e água em abun-
dância no mar, no canal, nas
lagoas e no lagamar. O colorido
da fauna e flora abundantes se
completa com barcos e canoas
dos nativos pescadores que sin-
gram ao vento ou descansam na
areia branca.
Continuanapágina6
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Ceará leva
música e
humor

SALÃODOTURISMO

IlhadoGuajiru
Oparaísoexiste

Estácorreto afirmarque ilha éum
pedaçode terra cercadodeágua
por todosos lados.Guajiru já teve
essageografia.Mas, há tempos
transformou-seempenínsula.
Hoje, umaestrada carroçável une
aquelaporçãode terra ao
continente.Onomepermaneceu
incólume.Osvisitantesnemse
incomodam.Aordemali é relaxar
edesfrutar deumparaíso
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IBAFRUTAvermelhaGuajiruéencontradaemabundâncianointeriordailhaedámaiscoraolugar,o
quefezcomqueos“descobridores”resolvessemdarseuoriginalnomeaodestinoencantador

IBPESCADORES INTRÉPIDOSpovoamapaisagemdaIlhadoGuajiruerecebemosvisitantescom
sorrisolargoeaofertadepeixesdiversosefrutosdomarparasaborosasrefeiçõesàbeira-mar

IBKITESURFISTASENCONTRAMemGuajiruoterritório ideal
parapraticaroesporte juntoànaturezaexuberante FOTOS: BEACHLIFE LTDA

B
em próximo do cen-
trodeItarema,emdi-
reção ao mar, a visão
é mágica. De cada la-
do da estrada de bar-

robatido,terrasbaixas,manguee
um imenso lagamar. Ao fundo,
um paredão de coqueiros e pal-
meiras em moldura verdejante. A
estrada parece correr para um te-
souro. O visitante está chegando
à Ilha do Guajiru. Tudo bem! O
lugaré,naverdade,umapenínsu-
lacomecossistemaquasevirgem,
mas ninguém vai querer abrir
mão dessa fortuna natural.

O cenário parece pequeno,
maslogoseduzpelabelezaetran-
quilidade.Asensaçãodepazinva-
de corpo e alma. Os sons da natu-
rezadominamoambiente.Àfren-
te,umalongafaixapraiana,aBar-
ra, onde coqueiros se espalham
emlinharetaparalelaaohorizon-
te; um lago cristalino no meio e
mais uma faixa de areia que finda
ao encontro com o Atlântico.
Mas, ilhas conservam mistérios
detodasasordensqueDeus dese-
nhou.EmGuajiru,cabeaovisitan-
te desvendá-los como um verda-
deiro Robinson Crusoé ou me-
lhor ainda: viajar nesses enigmas
impenetráveis à razão.

Muitos amantes de esportes
aquáticos que ali chegam a cada
período de folga prolongada bus-
cam entender: como não desco-
briramesteparaísoantes?Ocená-
rioéfestivo paraos praticantesde
kitesurf e windsurf, sejam profis-
sionais ou amadores. Com ventos
regulares durante oito meses ao
anoeoextensolagoentreapenín-
sula e o continente à disposição,
os esportistas se sentem na terra
sonhada. O tesouro foi encontra-
do. Eis o eldorado das águas e
ventos.

Na verdade, permanecer na
Ilha do Guajiru é correr o risco de
tornar-se atraído por esportes
aquáticos, fascinantes no desti-
no. Há recantos guardados para
todas as modalidades. O grande
lagoéo“point”.Comquatroquilô-
metros de extensão por 500 me-
tros de largura, se oferece para
atividades diversas dentro e fora
d’água.Kitesurfistasewindsurfis-
tas se esbaldam em manobras ra-
dicaispelaárea,festejandootem-
polivreparabem-viver.Osestran-
geiros apelidaram o lago de Flat
Water Sea (flat água do mar).

O lago também tem espaços
generosos para adeptos de kite-
boarding (skates adaptados para
areia), canoagem, pescaria, nata-
çãoepasseiosdecanoa.Ciclismo,
passeios a cavalo e de quadriciclo
são opções nas margens do ma-
nancial. Em caminhadas ou em
canoas se chega a outros pontos

da ilha propícios à natação e mais
esportes na água, como a Praia
das Dunas, o encontro entre rio,
dunas, mangue e mar e a praia de
Guajiru, a maior da ilha, com
areia branca de dunas. No laga-
mar ou no oceano é hora de apre-
ciarpescadoreslocaisnotrabalho

incansável e diário de captura de
peixes, caranguejos, lagostas e
muito mais.

Ecoturismo

Passeios e caminhadas pelas du-
nas, lagamar e mangue fazem a
alegria dos ecoturistas na Ilha do

Guajiru ao propiciarem o contato
mais intenso com a natureza pre-
servada,ondehácentenasdepás-
saros que disputam o canto mais
belo. Num e noutro cenário, o
visitante tem “encontros” com os
amigáveis lagartos que povoam a
península e com diversas espé-

cies de borboletas, que dão mais
colorido ao lugar.

Também vai ser fácil conferir a
abundância da frutinha verme-
lha Guajiru e entender porque o
lugar não poderia ter ganho ou-
tronome.Partindoparaointerior
da península, a imagem é da vida
sempressa dos nativos, gente que
preserva o meio ambiente e retira
seu sustento dali, tamanha a
abundância de alimentos nas ár-
vores e no lagamar.

No destino, por muitos anos,
existia apenas uma grande área
de plantação de cocos, hoje a in-
fraestrutura de receptivo chegou,
preservandoa belezanatural.Até
porque, disso ecoturistas e espor-
tistas das águas não abrem mão.
A orla da península conta com
pequenas pousadas e bem estru-
turadaskiteschools(escolasdeki-
te e windsurf).

A praia da Barra é onde se con-
centram as principais atividades
e instalações do lugar, como bar-
racas, restaurantes e pousadas.
Por sinal, há apenas 60 leitos dis-
poníveisali.É precisoadotarlimi-
tesparamanterolugarquaseinto-
cado. Então, não espere encon-
trar por lá um complexo com res-
taurantes, resorts, comércio e vi-
da noturna agitada. Natureza e

esporte são os atrativos da região
e nativos e frequentadores cati-
vos nem pensam em mudar essa
realidade, o visual tranquilo que
exala paz em clima de bem-estar.

Festas acontecem na ilha, mas
de forma responsável e ao ar li-
vre,aoredordefogueirasnaareia
das praias e à luz das estrelas e do
luar como “rezam” os costumes
das ilhas mundo afora. Já que
Guajiru é território cearense, cos-
tumes são ainda mais levados a
sério. Um pouquinho de agito,
assim mesmo em pequenas do-
ses, somente em Itarema ou na
vizinha Acaraú, separadas por
apenas sete quilômetros. As duas
cidades também contam com pe-
queno, mas bem organizado e di-
versificado comércio. o

ILHADOGUAJIRU

IBUmaestradaestreitacarroçável,quecortaolagamareinvadeumparedãoverde,conduzovisitanteàIlhadoGuajiru,territórioondeaordemédeleitar-senumparaísodeáguaslímpidas FOTO: ALEX COSTA
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EIlhaoupenínsula,os
visitantesseencantam
porGuajirueencontram
nolugarumparaíso
paraesportesaquáticos

C ONDEFICAR:
*Na IlhadoGuajiru
PousadaLagoaBeach

(www.lagoabeach.com)

PousadaPortal daBarra

(www.pousadaportaldabarraitarema.com)

TheWindvillage

(www.thewindvillage.com)

PousadaPuraVidaClub

(www.puravidaplanet.com)

*EmItarema:
HotelParaísodoSol - (88)3667.1634

C ONDECOMER:
*Na IlhadoGuajiru
BarracadoToca

PousadaPortal daBarra

SaboresdaTerra

PousadaCasadaBruxa

*EmItarema
RestauranteOazzis (Itarema)

C INFORMESTURÍSTICOS:
www.ilha-do-guajiru.com

www.itarema.ce.gov.br

COMENTE

FERNANDOBRITO
Repórter

Localizadana
pequena Itarema, a
IlhadoGuajiru éum
paraísopara
ecoturistas e
amantesdeesportes
aquáticos
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Localização

A Ilha do Guajiru fica na Costa Oeste do Ceará, 

a 221 quilômetros de Fortaleza e a 5 

quilômetros da cidade de Itarema

Como chegar

Acesso, a partir de Fortaleza, pela CE 085 até 

Itarema. No centro da cidade, siga pela estrada 

carroçável que conduz à ilha
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Umanovadescoberta
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