Recife/Escada/São Benedito do Sul/Ribeirão


 61km
BR-101 Sul sentido Cabo de Santo Agostinho (sede)

º

Escada
Seguindo pela BR-101 Sul dá para notar a vegetação típica da zona canavieira. No município de
Escada não deixe de visitar os engenhos que pertenceram aos Barões que moravam em suas ricas
casas grandes e produziam açúcar. Em alguns desses engenhos ainda moram descendentes desses
nobres e ainda existem as capelas. Um retorno ao passado, aos livros de história da época do ginásio
ou do 1º grau ou, como é hoje chamado, do fundamental I. Você pensa que é só isso? Que nada!!!
Tem muito mais - quedas d'água, cachoeiras, bicas e corredeiras, ótimas para banhos, inclusive em
piscinas naturais. Já na sede do município o Museu Cícero Dias, sabe quem foi? Famoso artista plástico
que nasceu em Escada e que morou grande parte da sua vida em Paris. Ele criou a Rosa dos Ventos
localizada no centro da Praça Barão do Rio Branco, mais conhecida como a Praça do Marco Zero, no
Recife.

Quer aproveitar melhor o dia no município de Escada? Acorde cedo e nada de preguiça porque a saída
do Recife será às 07h00. Para se dar bem, reserve o almoço e agende com o condutor local da cidade
para facilitar os deslocamentos e as visitas. Sabe onde encontrar com o condutor? Logo no primeiro
acesso a Escada, onde há um letreiro com o nome da cidade. Dependendo do período do passeio,
poderá ser necessário um veículo adequado para circular nas estradas não pavimentadas.
Condutor local: Alex Antony – Tel.: (81) 99115-6667
Instagram: @turismoescada
Escada, na área urbana
       
• Museu Cícero Dias – criado em homenagem ao artista plástico Cícero Dias. No seu acervo 22
litogravuras do artista e sobre a história do município de Escada, vamos conhecer?
• Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação da Escada – datada de 1874. Ainda no centro da
cidade, um rápido caminhar por entre prédios centenários e históricos. Retornou no tempo? Eu
também.
• Escada, na área rural
Visita a engenhos dos tempos áureos da cana-de-açúcar
• Engenho Barra – neste engenho vamos dar primeira parada do percurso no meio rural. No local, uma
construção de 1880, pertencente aos descendentes do Barão de Pirangy. Nessa visita que tal comer
um tradicional bolo Souza Leão? Já deu água na boca? Imagine só quando começar a degustar.
• Engenho Limoeiro – vamos visitar a casa grande onde morou o Barão de Escada, edificação de 1875 e
a uma capela neogótica. Aproveite para curtir a paisagem do caminho ao engenho que está localizado
a 14km da sede do município. Tire muitas fotos e filme para mostrar e se amostrar quando voltar ao
Recife.
• Ruínas da Casa Grande do Engenho Jundiá – onde nasceu o artista plástico Cícero Dias, a capela onde
ele foi batizado e onde estão sepultados o primeiro prefeito de Escada e demais membros da família
Santos Dias.
O tour rural se encerra no Engenho Preferência (século XX) residência dos descendentes do Barão de
Freixeiras. Eita!!! É a terra dos Barões, hein?? Num passeio pelo campo, é feita uma visita ao açude, a
uma vasta plantação de flores tropicais que são exportadas, no final, uma degustação de doces de
jaca, mamão, banana, goiaba, entre outras, dependendo do período da safra, além queijos produzidos
no próprio engenho. Gente!!! Quem vai resistir?
Ficou com gostinho de quero mais? Eu também, faltaram os banhos, a vista panorâmica de várias
cidades, lá do alto e muitas outras surpresas. Volte outro dia para curtir mais e mais. No final do
passeio, retorno à BR-101 Sul com destino a São Benedito do Sul.
  103km
 BR-101 Sul e PE-126

º

São Benedito do Sul
Você curte natureza? Escolheu o lugar certo. São Benedito do Sul é turismo ecológico, de aventura,
de experiência, rural e cultural. Você se imagina conhecendo furnas, pedras, trechos de Mata
Atlântica? Pois é, e as águas jorrando das bicas e deslizando por sinuosas corredeiras? E as
cachoeiras? Algumas são próprias aos banhos e outras ao lazer contemplativo. São elas: Brejinho,
do Sítio do Cajá, Pirangi, Poço do Soldado, Aritana, Poço do Caboclo, Peri-Peri e Laje. Cuidado para
não esquecer o biquíni ou o calção, mas, qualquer coisa, caia na água de roupa e tudo, não resista.
E não fica só nisso, São Benedito é muito mais: casas de farinha, artesanato, gastronomia típica,
comunidade quilombola, igreja, estação ferroviária. Ainda na dúvida para conhecer São Benedito do
Sul? Aposto que não.

Quer garantir sua hospedagem e se aventurar nas cachoeiras? Claro, né? Então, é importante fazer o
agendamento do meio de hospedagem (pousadas na sede e pousada rural bem pertinho da cidade)
com antecedência e a contratação de agência especializada em turismo de aventura, se quiser fazer
rapel. O acesso às cachoeiras deve ser feito com condutor local, fica mais tranquilo e proveitoso.
Nada de se perder pelas estradas e perder tempo. O negócio aqui é curtir tudo e bastante.
Há várias opções de locais para almoço, é interessante fazer a reserva e a escolha do prato para não
ficar na mão!
Informações, contatar: (81) 9.8286.7980 (WhatsApp) – Rafael (secretário de Turismo) - (81) 9.9410-7187
(WhatsApp) – Claudio (condutor local)
Dependendo da cachoeira e do período do ano, haverá necessidade de um veículo adequado às
estradas não pavimentadas e com passagem molhada - uma aventura a parte. Há também cachoeira
próxima à sede do município. Você está em forma? Vamos lá percorrendo uma trilha sentindo o
cheirinho gostoso da natureza e ouvindo o som do silêncio interrompido pelo canto dos pássaros.
Vamos nessa?
       
Percorrer as ruas da cidade a pé é muito interessante - a Igreja de São Benedito (se for a sua primeira
visita, bata 3 vezes na porta e faça três pedidos ao Santo), casas comerciais (você sempre acha alguma
coisa que esqueceu ou que precisa e não tem tempo para procurar), algumas casas residenciais,
pousada temática – se não ficar aqui hospedado, dê uma entrada para conhecer, vale a pena mesmo
e vá até ao quintal. Vá também à padaria onde você pode comprar e degustar o pão doce em forma
de jacaré e o pão cu da mãe, este só sob encomenda e é delicioso. Esses pães são produzidos e
vendidos, principalmente, em época de eventos – São João, Festa de Reis, Aniversário da Cidade.
Na receita do famoso pão cu da mãe, alguns ingredientes diferentes dos demais – cravo, canela, erva
doce. Na cidade baixa, a antiga estação ferroviária – descer até lá é fácil, mas subir a ladeira de volta....
Conheça também o artesanato local e o doce da famosa chef da cidade – Ana da Tapioca.
• Engenho Roncador
A visita é de dia inteiro para você ter tempo de curtir todas as atrações - casa de farinha, trilhas com
grutas, cavernas, cachoeiras, riachos contemplação da fauna e flora, árvores centenárias e gastronomia
regional.
Retornando à sede do município, uma paradinha no Engenho Peri-Peri e mais um mergulho nas
deliciosas águas de São Benedito do Sul.
• Cachoeira Peri-Peri
Essa cachoeira é formada por três quedas, imaginem só, ela tem uma largura de aproximadamente
10m e 15m de altura, uauuu!!!! Agora, atenção ela é balneável em pequeno trecho em forma de
duchas e piscinas naturais, nossa!!! Já imaginou a delícia que é?
À noite o jantar pode ser feito na pousada que estiver hospedado. A cidade é muito tranquila, por
isso dê uma caminhada noturna ou curta a pousada, um papo gostoso, uma música para animar o
ambiente ou se amostre apresentando as fotos que tirou.
Eita! Vontade de ficar mais tempo, hem? Tudo continuará no mesmo lugar, por isso, volte mais vezes,
e  

  87km
PE-126 e BR-101 Sul sentido Palmares, Recife
º

Ribeirão (com uma entradinha em Água Preta)
Ao acordar, café da manhã e, em seguida, corre para pegar o melhor lugar no veículo que vai lhe levar
a Ribeirão.
Quer saber a origem dessa cidade? Olha só, Ribeirão originou-se a partir do Engenho Ribeirão
(depois Usina Pinto e, depois, Usina Ribeirão). Ao redor da capela sob invocação de Santana
(século XVIII) foram sendo construídas casas. Ela tem um apelido, sabe qual é? Ganha um rolete de
cana quem acertar. Isso mesmo: Princesa dos Canaviais, porque a cana-de-açúcar tem sido a base da
sua economia, e que por muito tempo foi uma das maiores fontes de riqueza de Pernambuco.
No caminho para Ribeirão, que tal uma entradinha na PE-96 e depois na PE-99 para conhecer a USINA
DE ARTE (antiga Usina Santa Terezinha)? Vá por mim, vale a pena! Com a paralisação das atividades da
usina, os proprietários deram um novo significado ao espaço, mudando o foco e criando um parque
artístico-botânico - jardins, lagos, esculturas e a possibilidade de observação da flora e da fauna. Aqui
você respira e inspira arte e ar puro.

Água Preta – Usina de Arte
Para ter ideia do local antes da visita: Instagram - @usinadearte.
Agendamento: usinadearte@usinadearte
 
É importante fazer um agendamento por meio de agência especializada ou diretamente com os
equipamentos para que os locais do Turismo Rural estejam preparados para receber os visitantes
daquela maneira bem pernambucana, tá?. O almoço será oferecido no Engenho Cachoeira. As
reservas? Não dê bobeira, faça tudo antecipadamente.
Olha só! Em qualquer que seja a época do ano, é possível que haja necessidade de um veículo mais
aberto e com tração nas quatro rodas para fazer o percurso mais tranquilo pela área rural e poder
curtir as belezas naturais, registrando tudo com seu celular arretado de bom, até a chegada dos locais
que você escolheu.

Passando pelo centro é fácil perceber que você chegou numa cidade acolhedora, com igrejas, um
movimentado comércio, o mercado de farinha e de roupas, a antiga estação do trem (onde há
exposição do artesanato local que pode se interessar em levar pra casa) e construções históricas.
Seguindo para o meio rural:
Engenho Cachoeira – chegando cedo ainda você ainda pode aproveitar o café da manhã com as
delícias da culinária local. Há muito a ser feito nesse encantador engenho, no final você me diz se
estou certa. Além do passeio de carruagem, de charrete ou a cavalo, redário, caiaque, visita ao curral
ou ao pasto para observar a criação de búfalos (em uma carroça puxada por um trator), banho de bica
– hummm!!! Corre e pega o biquíni ou o calção na mala, oportunidade de trilha e visita à queijaria
onde são fabricados deliciosos queijos feitos com leite de búfalas. No local, os visitantes almoçam e
degustam os subprodutos do leite das búfalas (diversos tipos de queijos) e a carne. E quer saber de
mais? Você pode comprar os queijos, nem vou contar quais são.
Reservas do day use: (81) 99912-6555
Site: http://www.engenhocachoeira.com.br/dayuse.php
Voltando para o centro e já perto da hora do retorno ao Recife:
Tour rápido pela Cidade - para conhecer a Vila onde nasceu José Mariano Carneiro da Cunha, lembra
dele? Não me diga que você não gostava das aulas de história? Pois, ele foi político, abolicionista,
jornalista, bacharel em direito, deputado federal e vereador da cidade do Recife.
Estação do Artesanato, na antiga Estação Ferroviária, uma paradinha para você comprar umas
lembranças do artesanato local, criados e produzidos com madeira, barro, ferro, tecido, entre outros,
e licores de frutas tropicais.
Aposto que esses dias foram massa e que você vai querer voltar, mas também vai querer conhecer
outros lugares bem jóia, vamos nessa?
No final do passeio, retorno à BR-101 Sul com destino ao Recife, e  
     





 

 
           
       
       

