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Por VIVIAN MONICCI, de ARRAIAL D’AJUDA

Saudações 
de Arraial

Distrito de Porto Seguro, a vila de Arraial d’Ajuda 

é uma grata surpresa e combina perfeitamente a 

hospitalidade baiana com praias paradisíacas 
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“Deixa ver, com meus olhos de 
amante saudoso, a Bahia do meu 
coração. (...) Sou um amigo que 
volta feliz pra teus braços abertos, 
Bahia! Sou poeta e não quero ficar 
assim longe da tua magia! (...) Salve! 
A Santa Bahia imortal, Bahia dos 
sonhos mil! Eu fico contente da vida 
em saber que Bahia é Brasil!” Há 
canção melhor do que Bahia com H, 
de João Gilberto, para descrever esse 
recanto brasileiro? Terra de encantos, paisagens 
deslumbrantes e povo carismático e hospitaleiro, 
quem vai uma vez para lá sempre quer voltar. 
Desta vez, TOP Destinos foi desbravar a vila de 
Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, litoral 
sul do estado, e conta tudo aqui.  

Sorria, você está na Bahia! Essa é uma das 
frases mais faladas desde o momento em que você 
desembarca no Aeroporto de Porto Seguro, porque, 
a partir daquele momento, a palavra de ordem 
é desacelerar. De lá, é preciso pegar uma balsa e 
aproximadamente dez minutos depois chega-se a 
Arraial d’Ajuda. O percurso de carro até o destino 
pode ser uma verdadeira surpresa. Nós, por 

Calor humano, belezas 
naturais e histórias de 

vida surpreendentes dão 
charme ao destino  

exemplo, no meio do caminho, entre 
o desembarque da balsa até o hotel, 
nos deparamos com a celebração 
do aniversário de 100 anos do Seu 
Pio, morador mais velho de Arraial 
e figura emblemática da cidade. 
Curiosos, tivemos que parar, e teve 
até discurso: “Quando eu cheguei, 
em 1962, não tinha verdura, fruta, 
carne de boi, não tinha mais do que 
100 pessoas...”. Arraial d’Ajuda é 
isso: calor humano, belezas naturais 
e histórias de vida. 

Nos despedimos e seguimos para o Maitei 

Hotel. Em tupi-guarani, o nome Maitei significa 
“saudações”, e não existe palavra melhor para 
descrever esse refúgio, que se supera na arte do 
bem receber. Localizado em uma colina na Praia 
de Mucugê, foi inaugurado em dezembro de 2005 
pelo arquiteto Luciano Soares (in memoriam) 
e sua esposa Érika Sanches, ambos cariocas. 
Prezando sempre pela sustentabilidade, o projeto 
arquitetônico autoral de Luciano é de baixo 
impacto no meio ambiente, totalmente integrado 
à geografia, e mescla o contemporâneo com o 
rústico, utilizando mão de obra e matéria-prima 
locais, como madeiras de lei, bambu e palha de 

1. Vista aérea da região

2. Passeios de buggy são 

oferecidos pelo Maitei 

3. Rooftop do hotel com 

piscina e vista para o mar

4 e 5. O menu de experiências 

do Maitei conta com esportes 

náuticos e passeios de barco 
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dendê. A decoração clean combina perfeitamente 
com os jardins e terraços enfeitados com plantas 
da Mata Atlântica e helicônias, e com a vista 
panorâmica do Oceano Atlântico. Não à toa, 
tem os selos Condé Nast Johansens, Sul Hotels, 
Circuito Elegante e Exclusive Collection.

São apenas 17 suítes, todas de mesmo padrão 
— as únicas diferenças são a capacidade (duplo ou 
triplo) e a vista para o mar (total, parcial ou sem 
vista). Os quartos possuem amenities L’Occitane, 
roupas de cama e banho Trussardi e banheira 
de hidromassagem. O Restaurante Maitei é tão 
acolhedor quanto os outros ambientes. Por dispor 
de apenas 22 lugares (todos mediante reserva), a 
sensação é a de que você está fazendo uma refeição 

na sua própria casa. O menu enxuto assinado pela 
chef Fernanda Possa e executado pelo chef Rafa 
Oliveira traz uma fusão das culinárias baiana e 
mediterrânea. Os pratos priorizam fornecedores 
locais para seus peixes e frutos do mar, e muitos 
legumes, frutas e verduras são comprados de 
pequenos produtores de agricultura familiar — 
destaque para a Trilogia de Frutos do Mar com 
risoto de limão-siciliano. 

Para os que não deixam de lado a oportunidade 
de tomar um bom drinque, um bartender à 
disposição cria caipirinhas como o Néctar Maitei 
(gim, tônica, néctar de cacau e cardamomo). 
No rooftop, há uma piscina com vista para o 

mar, perfeita para descansar e apreciar a natureza 
acompanhado de um bom drinque. Para relaxar 
o corpo e a mente, o spa, com capacidade para 
duas pessoas, é a pedida ideal — recomendamos 
a massagem californiana. O hotel conta ainda com 
uma sala de ginástica e uma sauna a vapor. Para quem 
pretende levar os filhos pequenos, vale destacar que 
o Maitei não recebe menores de 12 anos. 

Minha casa, sua casa
Se você gosta de desfrutar dos confortos de 

um hotel, mas curte um espaço mais exclusivo, 
a Casa Maitei é, sem dúvida, a melhor escolha. 

Localizada na Praia de Araçaípe, também foi 
projetada por Luciano Soares, mas para ser o 
lar de sua família. Após a demanda crescente de 
clientes que queriam fechar o hotel para festas 
ou para curtir em família, Érika transformou sua 
residência particular na Casa Maitei. “Ela surgiu 
da ideia de nós termos um Maitei pé na areia, mas 
não sendo um hotel, e vem seguindo uma ideia de 
reunir amigos, família, em duas casas com cinco 
suítes ao todo (quatro com vista para o mar), onde 
eu acomodo dez pessoas. Nós temos o serviço 
de hotelaria, uma excelente cozinheira, limpeza, 
jardineiro e a concierge do Maitei, que atende 

1. O hotel oferece 
diversas atividades 
ao ar livre
2. Entrada do 
hotel Maitei
3. O projeto 
arquitetônico 
valoriza os 
materiais locais
4 e 5. Área externa 
da Casa Maitei 
com saída direta 
para a Praia 
de Araçaípe 

O Maitei Hotel tem 17 
suítes, restaurante, spa e 

rooftop com piscina e vista 
panorâmica para o mar 
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aos hóspedes da casa também marcando passeios, 
fazendo reservas em restaurantes... Eu definiria 
a casa como um espaço agradável na praia onde 
você vem para se reunir com amigos e família. E, 
quando entra, não quer sair de tão gostosa que ela 
é”, explica a proprietária. A propriedade de cinco 
mil m² à beira-mar inclui duas casas, uma piscina 
com raia de 20 metros e saída direta para a praia, 
jardim, academia, mini-hípica com dois cavalos 
— a grande paixão de Érika —, estacionamento, 
pranchas para SUP e duas jacuzzis duplas. 

Diante de tantos atrativos, fica fácil entender 
por que a casa se tornou palco de muitas festas 
de casamento. 

Belezas de Arraial
Andar a pé pela vila é entender a sua história, 

raízes e cultura. Por isso, vale reservar um 
tempo para caminhar pela Rua do Mucugê, a 
mais famosa do local. Passe também pela Igreja 
de Nossa Senhora d’Ajuda, erguida entre 1549 
e 1551, que fica bem no coração da cidade. Ao 
fundo do santuário, o mirante proporciona vistas 

belíssimas e é todo enfeitado com fitinhas do 
Senhor do Bonfim. Faça uma parada para provar 
as delícias do italiano Dolce & Salato, uma das 
opções de simpáticos restaurantes do centro, que 
também guarda cafés e lojinhas de artesanato 
cheias de personalidade para serem descobertas. 

Mas não só do centrinho vive Arraial. “Temos 
praias incríveis, como a dos Pescadores, rústica, 
que quase não conta com estrutura; a de Araçaípe, 
famosa por suas tonalidades de esmeralda; 
e Pitinga. Além disso, conhecemos todas as 
possibilidades locais e temos imenso prazer em 
compartilhar isso com nossos hóspedes. Seja um 
passeio de parapente, uma consulta a um oráculo 
ou uma terapia alternativa, organizamos tudo 
com muito cuidado, assim como um piquenique 
à beira-mar, uma aula de pintura, visitas a ateliês 
de artistas ou um passeio de quadriciclo. Tudo 
pode ser organizado com o nosso concierge”, 
completa a proprietária. 

1. As pranchas de SUP para os hóspedes 
aproveitarem o mar
2 a 5. A Casa Maitei tem cinco mil m² e fica 
à beira-mar  

A Rua do Mucugê, a Igreja 
de Nossa Senhora d’Ajuda 

e a gastronomia variada 
são destaques da vila
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Dicas 
quentes

COMO CHEGAR
Arraial d’Ajuda fica no distrito de 
Porto Seguro, litoral sul da Bahia. 
Para chegar, é necessário tomar 
uma balsa em Porto Seguro e 
fazer a travessia de dez minutos. 
No verão, a espera pelo transporte 
pode demorar até duas horas. Se 
optar por ir por terra, o percurso de 
carro leva por volta de duas horas 
pela BA-001.

ONDE FICAR
Hotel Maitei, na Praia de Mucugê. 
Dependendo da temporada, as 
diárias variam de R$ 800 a R$ 1.200, 
com café da manhã. 
Casa Maitei, na Praia de Araçaípe. 
Dependendo da temporada, as 
diárias variam de R$ 5 mil a R$ 15 
mil; inclui serviços de camareira, 
cozinheira e jardineiro.
maitei.com.br

O QUE FAZER
Com uma água com tom de 
esmeralda, a Praia de Araçaípe 
é uma das melhores de Arraial 
d’Ajuda. Perfeita para quem gosta 

de praticar esportes aquáticos 
como kitesurfe e windsurfe. 
Outra praia imperdível na região é 
Rio da Barra, em Trancoso, famosa 
por suas imponentes falésias e, 
claro, por seu lindo rio homônimo. 
Lá, você pode passar o dia no Rio 
da Barra Villa, hotel e beach club 
com restaurante, serviço e estrutura 
de praia. riodabarra.com.br
Para quem gosta de arte, um 
passeio imperdível é conhecer a 
galeria do artista plástico Geraldo 
Casado. gcasado.com.br
Uma das experiências que o Maitei 
Hotel oferece aos seus hóspedes 
é uma consulta de Jogo de Búzios 
com o Pai Roni, em Coqueiro Alto, 
bairro de Trancoso. 

ONDE COMER 
Corujão. Os hóspedes do Maitei têm 
um lounge reservado das 9h às 13h 
no bar de praia Corujão, localizado 
em Araçaípe. Quem gosta de 
comida baiana não pode deixar 

de experimentar as moquecas 
de peixe e de banana-da-terra, 
destaques do cardápio. No Corujão, 
os ingredientes são orgânicos e 
de produtores locais. Vale a pena 
passar o dia lá! 
corujaoarraial.com.br

Restaurante Maitei. Mesmo não 
sendo hóspede do hotel, você pode 
reservar uma mesa para desfrutar 
de uma refeição que combina 
o melhor da culinária baiana e 
mediterrânea. maitei.com.br

Dolce & Salato. Localizado no 
centro de Arraial, na famosa Rua 
do Mucugê, é a pedida certa para 
os amantes de comida italiana. O 
restaurante é charmoso e segue 
uma linha mais sofisticada. 
@dolcesalatoarraialdajuda

QUEM LEVA
Arraial Trip Tur: arraialtriptur.com.br
Trancoso 4U: trancoso4u.com
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