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Quem já teve a oportunidade de ver um cafezal 
em flor, ou de sentir o perfume de uma florada de 
um pomar de laranja, sabe da beleza do espaço rural. 
Interagir com pessoas hospitaleiras, andar a cavalo, 
saborear uma comida típica, colher e comer frutas 
frescas, ou simplesmente contemplar a natureza, são 
apenas algumas das experiências que podem ser 
vivenciadas no turismo rural.

E, nesse sentido, o Estado de São Paulo é 
privilegiado! Diferentes espaços rurais, diversas culturas que formaram a identidade paulista, 
atividades agropecuárias diferenciadas e um público ávido, esperando para ser encantado 
com as belezas e as delícias do campo, bem como ter um reencontro com suas raízes, haja 
vista que todos têm essa origem, porque o Brasil nasceu rural. 

Hoje, o turismo rural é uma atividade que vem ganhando significativa importância como 
alternativa de renda e emprego no campo. Assim, esse segmento pode ser um interessante 
instrumento de desenvolvimento econômico, social e ambiental, especialmente em locais com 
paisagens privilegiadas e próximos a áreas de grande emissão de turistas.

A Organização Mundial do Turismo estima que o turismo rural, é um segmento turístico 
com grande potencial e se calcula que pelo menos 3% de todos os turistas do mundo orientam 
suas viagens para esse segmento, que apresenta um crescimento anual de aproximadamente 
6%, o que evidencia uma nova tendência global, onde o turista não mais deseja ser um mero 
expectador de sua viagem, mas sim, o protagonista, que efetivamente vivencia a cultura e a 
experiência nos novos destinos visitados. Também prevê que o número de produtos que se 
oferecem aos turistas rurais aumentará notadamente nos próximos cinco a 10 anos. (Idestur)

Porém, é preciso ressaltar que cuidados devem ser tomados, sendo necessário um 
adequado planejamento para o desenvolvimento de um turismo rural sustentável e 
verdadeiramente rural. Para que o produtor rural possa fazer parte dessa cadeia produtiva, 
precisa de conhecimento, motivação e capacitação, devendo entender sua propriedade de 
forma integrada, visto que o local não deve perder suas características produtivas.

Nesse contexto, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento tem implementado ações 
visando ao fortalecimento do setor. A criação da Câmara Setorial de Lazer e Turismo no Meio 
Rural é um exemplo de ação, tendo sido criada como um fórum de discussões de representantes 
de todos os elos da cadeia. Na CATI, a Comissão Técnica de Turismo e Lazer fez um diagnóstico 
da atividade em São Paulo, que está em fase de consolidação de dados, os quais serão utilizados 
como base para a implementação de ações direcionadas e regionalizadas, principalmente em 
locais onde o potencial está inexplorado. 

Nessa edição, os artigos não são essencialmente técnicos, mas elucidativos para quem 
já está ou pretende iniciar na atividade. As reportagens apresentam exemplos de sucesso de 
quem encontrou no turismo rural, renda e um instrumento de preservação dos patrimônios 
natural, histórico e cultural. 

Assim, esperamos incentivar os produtores rurais a se engajarem no negócio turístico local 
e regional, aproveitando a crescente demanda por um turismo diferenciado, humano e repleto 
de surpresas.

Boa leitura e boa viagem!

Turismo Rural: Instrumento de 
Desenvolvimento Sustentável
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Como posso  aumentar a minha produção?
Luiz Alberto de Oliveira, produtor de Cristais Paulista

Luiz, inicialmente você deverá fazer uma avaliação do rebanho para 
determinar o potencial produtivo, que poderá ser executada da seguinte 
maneira: efetuando pesagens do leite; avaliando os intervalos entre os 
partos das vacas; analisando a persistência leiteira de cada um dos animais; 
julgando as boas vacas que produzem as melhores bezerras; a partir daí, 
faça uma programação de seleção dos animais, atentando a estes fatores 
para direcionar a criação. Tudo isso depende de anotações diárias. No 
entanto, um dos fatores mais importantes para aumentar a produção 
de leite é cuidar muito bem da alimentação do rebanho, mantendo os 
animais com o estado corporal (score corporal) sempre de acordo com a 
fase de produção, lembrando que vacas com deficiências na alimentação 
sofrerão várias ocorrências, que vão desde a queda na produção à falta de 
apresentação de cio, até a maior suscetibilidade às doenças.

O melhoramento genético do rebanho também é fundamental para o 
aumento da produção leiteira, porém, é preciso atentar para o fato de que 
animais melhores serão mais exigentes, devendo-se adequar a propriedade 
para a chegada dos novos indivíduos. 

Respondida pelo médico veterinário Marcelo Coelho Lopes – CATI 
Regional Franca – e-mail: edr.franca@cati.sp.gov.br

Como podemos analisar (de forma simples) a rentabilidade da 
propriedade? 
Produtores de São Paulo Paulo e outros Estados (via e-mail do autor 
do artigo)

Um produtor de leite pode avaliar a rentabilidade de sua fazenda 
apenas comparando as receitas totais com os custos totais. Se o total de 
receitas for maior do que o total de custos, a fazenda não está no prejuízo. 
Reportando ao artigo publicado na Revista, um caminho um pouco mais 
simples para analisar a rentabilidade da fazenda é comparar o Custo Total 
da Atividade (Passo 7) com a Receita Total da Atividade (Passo 8). Neste caso, 
a única informação que pode ser dispensada é a produção total de leite do 
período analisado. No entanto, é fundamental ter sempre em mente que 
tanto os custos quanto as receitas precisam ser calculados corretamente, 
conforme a orientação básica apresentada no artigo. Um produtor de leite 
não tem como analisar de forma segura a saúde financeira de sua fazenda 
sem seguir os primeiros passos do roteiro recomendado. Ou seja: definir um 
período de análise, estimar o valor do capital investido e o valor do rebanho 
no início e no final deste período, anotar e somar todas as despesas diretas 
e as receitas (inclusive a valorização do rebanho) e estimar e considerar os 
custos indiretos (depreciação do capital, mão de obra familiar e juros sobre 
o capital).

João Cesar Resende - pesquisador da Embrapa Gado de Leite, autor 
do artigo Custos de Produção, que pode ser acessado na íntegra, no 
site:.www.cati.sp.gov.br – joaocsar@cnpgl.embrapa.br ou pelo telefone 
(32) 3311-7464

Após a publicação da última edição da Revista, com o tema 
Bovinocultura de Leite, alguns produtores entraram em contato com 
a nossa redação em busca de mais informações sobre a atividade, 
visando ampliar a produção e analisar a rentabilidade da propriedade.
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Trabalhando por mais ruralidade

Apesar de ter nascido em uma das cidades mais populosas do mundo, a paulistana 
Andreia Roque teve a infância marcada pelos passeios no Instituto Biológico onde, com 
a companhia do avô, visitava os cafeeiros, os projetos do bicho-da-seda e do formigueiro. 
Com a ruralidade aflorada, Andreia resolveu investir no segmento e formou-se em 
engenharia agronômica pela Escola Superior de Agricultura de Lavras (Esal), de Minas 
Gerais. Em seguida, cursou uma especialização na área de vitivinicultura em Portugal, onde 
realizou um trabalho para acompanhar os turistas no Douro, atual Parque Internacional do 
Alto Douro Vinheteiro. Após dois anos no país, estudando e levando os turistas americanos 
e alemães para conhecer o enoturismo português, Andreia voltou ao Brasil com o anseio 
de batalhar por um país mais rural, por meio do turismo. Atualmente, Andreia ministra e 
coordena disciplinas voltadas ao turismo rural em universidades e cursos, é presidente da 
Associação Brasileira de Turismo Rural e superintendente do Instituto de Desenvolvimento 
do Turismo Rural (Idestur). Nessa entrevista, Andreia faz uma viagem pelo histórico, 
características, desafios e expectativas da atividade.
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RCA - Como definir o turismo rural? 
AR - A definição apresentada pelo 
Ministério do Turismo fundamenta-se em 
aspectos que se referem não apenas ao 
turismo e ao território, como também à base 
econômica, aos recursos naturais e culturais 
e à sociedade. O governo reconhece o 
turismo rural, como sendo um conjunto 
de atividades turísticas desenvolvidas 
no meio rural comprometidas com a 
produção agropecuária, agregando 
valor a produtos e serviços, resgatando 
e promovendo o patrimônio natural e 
cultural da comunidade. O Instituto de 
Desenvolvimento do Turismo Rural, do 
qual faço parte, vai além, e aponta também 
o turismo rural como uma atividade 
que vem amadurecendo suas relações 
empresariais e respondendo à tendência 
global, onde o turista não mais deseja ser 
um mero expectador de sua viagem, mas 
sim, o protagonista, que efetivamente 
vivencia experiências únicas.

RCA - Quando e onde tiveram início 
as primeiras atividades voltadas ao 
turismo rural?

AR - O turismo rural começou a germinar 
no passado, quando guerreiros da 
Cidade-Estado Esparta, localizada ao 
sul da Península do Peloponeso, na 
Grécia, deslocavam-se para o interior na 
fértil região do vale do rio Eurotas, para 
descansar, fugir da Polis (área urbana), 
recuperar forças e vivenciar o cotidiano 
das comunidades autônomas locais, onde 
participavam da produção, plantavam 
e colhiam. Outros indícios da atividade 
na antiguidade podem ser observados 
na Espanha, no início do século XI, onde 
surgiram as primeiras hospedarias rurais 
localizadas no Caminho de Santiago de 
Compostela, centro de peregrinação cristã. 
Com a Revolução Industrial e o crescimento 
do processo migratório para os grandes 
centros urbanos, as pessoas passaram 
a visitar parentes e amigos no campo 
como forma de afastamento do cotidiano 
urbano. Contudo, foi na Alemanha, há 
cerca de 150 anos, que o turismo no espaço 
rural ganhou contornos de atividade 
econômica. Fazendas passaram a receber 
visitantes nos períodos de férias escolares, 

oferecendo hospedagem e convivência 
com o cotidiano produtivo.

RCA - Como o turismo rural começou a 
conquistar espaço no Brasil?
AR - No Brasil, o turismo no ambiente 
rural é um segmento relativamente novo 
e em fase de expansão. Embora a visitação 
às propriedades rurais seja uma prática 
antiga e comum no país, apenas há pouco 
mais de 20 anos passou a ser considerada 
uma atividade econômica e caracterizada 
como turismo rural. Essa abertura do 
espaço rural para o turismo se deve à 
crise no setor agrícola e agropecuário, 
sobretudo para pequenos e médios 
produtores, que precisaram de alternativas 
econômicas para complementar sua renda; 
e à crescente demanda da população 
urbana por momentos de lazer e descanso 
longe da poluição, violência e agitação 
das grandes cidades. Os primeiros 
empreendimentos empresariais turísticos 
surgiram no município de Lages, em 
Santa Catarina. No Estado de São Paulo, na 
região de Mococa, surgiu um movimento 
pioneiro que formatou a primeira rota 

rural nacional, reunindo algumas das 
mais tradicionais propriedades rurais que 
ofertava cavalgadas, hospedagem, dia 
no campo e gastronomia típica. O Brasil, 
mundialmente, encontra-se na quarta 
posição quanto ao desenvolvimento 
da atividade do turismo rural, superado 
apenas por Espanha, Portugal e Argentina, 
respectivamente. 

RCA – Qual a atual situação do Estado de 
São Paulo frente a essa modalidade de 
turismo?
AR – São Paulo é um Estado muito 
empresarial, com grande número de 
empreendedores na área rural. Nessa 
localidade, o turismo começou a se 
destacar depois que outros Estados como 
Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do 
Sul já estavam mais avançados. O sucesso 
do turismo rural em São Paulo se deve por 
este ser um Estado produtivo e tecnológico, 
com diversidade de produtos e núcleos 
de turismo rurais bastante desenvolvidos, 
como, por exemplo, os roteiros do Circuito 
das Frutas, da Uva e do Vinho em São 
Roque, do Café com Leite no noroeste 
paulista; também vem se destacando 
regiões como a de Itu, de Ribeirão Preto, 
do Vale do Paraíba e do Circuito das Águas 
Paulista .

RCA – Quais as principais características 
do turismo rural e de que forma a 
atividade pode contribuir com os 
pequenos produtores?
AR - Podemos destacar como princípios 
fundamentais a valorização territorial; 
a preservação das raízes rurais; a 
autenticidade do produto; a harmonia e a 
sustentabilidade ambiental; e a identidade 
e o envolvimento da comunidade local. A 
regionalização do turismo é importante 
uma vez que, além de enaltecer os 
valores rurais, o resgate da história, 
diversifica a economia regional pelo 
estabelecimento de micro e pequenos 

negócios; diversifica a oferta turística; gera 
novas oportunidades de trabalho; agrega 
valor ao produto primário; melhora a 
autoestima do agricultor e contribui para 
a sua permanência no campo. Não só os 
produtores são beneficiados com essa 
atividade, mas toda a comunidade no 
entorno. 

RCA - Quais as modalidades do turismo 
rural?
AR - Das inúmeras atividades recreativas, 
várias podem ser praticadas nas unidades 
familiares, desde que estejam associadas 
com o conjunto de práticas que 
caracterizam o meio rural: pesca; pesque-
-pague; cavalgadas; caminhadas; passeios 
de barco; banhos em rios, lagos, represas, 
cachoeiras; atividades lúdicas em geral etc. 
A cultura local é elemento base do turismo 
rural na agricultura familiar, destacando-
-se as manifestações folclóricas, “causos”, 
músicas, trabalhos manuais, artesanato, 
arquitetura, antiguidades, inclusive 
maquinário e instrumentos agrícolas e do 
lar, entre outros.

RCA – Quais os principais cuidados que o 
produtor deve ter com o meio ambiente, 
com a acessibilidade do local e com a 
questão da segurança na propriedade 
ao receber os visitantes?
AR - Quanto aos aspectos ambientais, o 
turismo visa ao uso racional dos recursos 
naturais, sua conservação e recuperação, 
visto que tais recursos passam a constituir 

atrativos turísticos. O meio ambiente 
natural também é beneficiado com a 
produção agroecológica, contribuindo 
para a qualidade de vida dos agricultores e 
dos visitantes. As áreas naturais, incluindo- 
-se as protegidas legalmente, transformam-
-se em atrativos turísticos elementares. Ao 
serem entendidos como importante fator 
de atratividade, passam a servir de estímulo 
à sua proteção, tanto pelo turista como 
pelo agricultor. Em relação à segurança, 
existem algumas normativas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que 
são reconhecidas internacionalmente e 
podem ser seguidas, principalmente, pelas 
equipes que trabalham com turismo de 
aventura, cavalgadas, entre outras. No 
entanto, essas normativas não são leis. 
Por isso, o mercado é quem dita as regras, 
portanto, só terão sucesso e credibilidade as 
propriedades que respeitarem as normas e 
colocarem a segurança como um requisito 
fundamental. Outro item importante 
refere-se à acessibilidade. Oferecer 
oportunidades às pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida, tornar o local e os 
passeios acessíveis, além de uma forma de 
respeito aos direitos constitucionais, pode 
ser uma estratégia de mercado. 

RCA – Como está a legislação que 
regulamenta a atividade?
AR - O turismo é uma atividade que tem 
amparo na Constituição Federal de 1988, 
quando pela primeira vez se fez menção 
expressa ao setor turístico, determinando 

,,O sucesso do turismo rural em São Paulo se deve 
por este ser um Estado produtivo e tecnológico, 

com diversidade de produtos e núcleos de turismo 
rurais bastante desenvolvidos. Mas, apesar das 

conquistas, ainda há desafios para o setor, como a 
profissionalização da atividade, a qualificação da mão 
de obra e uma legislação específica que regulamente a 

atividade.
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Dados compilados pelo 
Instituto de Desenvolvimento 
do Turismo Rural (Idestur) 

mostram que, desde os anos de 1950, as 
atividades turísticas rurais são consideradas 
estratégias de desenvolvimento local em 
muitos países ao norte e ao centro da 
Europa. Isso ocorreu também a partir da 
década de 1970 nos Estados Unidos e em 
países do sul da Europa; na década de 1980 
na América Latina; e nos anos 1990 até hoje 
no Japão e em alguns países do continente 
africano e da Oceania. No Brasil, esse é um 
segmento que vem apresentando bastante 
crescimento.  

O estudo realizado pelo Idestur 
mostra que, no cenário mundial, o 
Brasil ocupa a quarta posição quanto ao 
desenvolvimento da atividade do turismo 
rural, superado apenas pela Espanha, 
Portugal e Argentina, respectivamente. 
São Paulo é o maior destino de turismo 
rural no Brasil, com aproximadamente 122 
municípios que possuem produtos rurais 

com um crescimento extraordinário nos 
últimos anos.

Em São Paulo, o turismo no meio 
rural surgiu como mais uma opção para 
aumentar a renda dos produtores rurais. 
Os pioneiros começaram na década de 
1970, transformando partes ociosas de 
suas propriedades em áreas de camping 
ou realizando passeios a cavalo, ou ainda, 
abrindo suas propriedades para visitação e 
venda de doces caseiros. Após mais de 30 
anos de atividades no país, o turismo rural 
está presente em muitos destinos do Brasil. 
Segundo o Idestur, 18 Estados possuem 
núcleos da atividade em diferentes 
estágios de desenvolvimento. É possível 
perceber uma concentração maior de 
ofertas de produtos do turismo rural na 
Região Sudeste, pelo fato de São Paulo e 
Rio de Janeiro serem os maiores emissores 
de turistas. Porém, é importante ressaltar o 
crescente número de produtos criados na 
Região Nordeste nos últimos anos. 

Mais recentemente, algumas propriedades 
optaram por fazer pesqueiros, outras por 
receber excursões de escolas e grupos 
para conhecer as atividades produtivas, 
como a produção de café ou frutas, sempre 
buscando agregar valor aos produtos 
usuais ou aos novos produtos e serviços 
criados para receber os visitantes.

O turismo rural pode ajudar o produtor 
a vender parte da sua produção, com 
preços bem melhores, diretamente aos 
turistas que visitam a sua propriedade ou 
as de vizinhos que trabalhem com turismo, 
daí a criação de circuitos onde várias 
propriedades são visitadas na mesma 
região, cada uma oferecendo aquilo que 
lhe é mais fácil, dessa forma pode ser o 
lanche ou almoço em uma, passeio em 
outra e hospedagem numa terceira, todos 
ganham. Além disso, produtos locais e 
objetos que não eram aproveitados podem 
passar a ter um bom valor. Exemplos disso 
são geleias, pães e biscoitos caseiros, que 
podem ser feitos usando receitas de família. 

Um dos principais trunfos do turismo 
rural é o despertar de sensações e vivências 
que os moradores da zona urbana têm 
buscado para melhorar suas qualidades 
de vida. Os espaços rurais oferecem um 

Panorama do Turismo no 
Espaço Rural e no Mercado 
Potencial em São Paulo

João B. M. Pacheco Neto - Engenheiro Agrônomo - Presidente da Câmara Setorial de Lazer e Turismo 
no Meio Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo – pacheconet@uol.com.br

que a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios deveriam promover o 
turismo como fator de desenvolvimento 
social e econômico. No entanto, apesar 
de considerada constitucionalmente uma 
atividade aceleradora de desenvolvimento, 
não há leis e regulamentos específicos que 
normatizem a sua diversidade. Há uma 
expectativa, porém, com a tramitação 
no Senado do Brasil do Projeto de Lei 
PL-05077/2009, que regulamenta o 
turismo rural como atividade. Vive-se 
um novo momento de consolidação da 
atividade, necessitando ser analisado sob a 
perspectiva dos impostos e da renda obtida 
no campo, dispondo sobre o trabalho rural 
como atividade prevista, possibilitando 
ao produtor que explora a atividade, 
receber visitantes e contar com nova fonte 
de receitas e não mais permanecer na 
informalidade.

RCA – Além da legislação, quais os outros 
desafios do setor?
AR – O Brasil tem hoje um novo cenário do 
turismo rural, com atividades que antes se 
concentravam nas regiões Sul e Sudeste do 
país, agora se espalham por outras regiões, 
contribuindo para o crescimento da 
oferta de produtos e o fortalecimento da 
atividade, mas o setor tem alguns desafios 
como a profissionalização da atividade, a 
qualificação de mão de obra específica, o 
acesso a novos mercados e a preocupação 
com os impactos sociais e ambientais que 
pode causar. 

RCA –  O que deve fazer o produtor que 
tem vontade de iniciar na atividade?
AR – Primeiro, verifique se tem aptidão 
para a nova atividade. Avalie se gosta de 
abrir sua propriedade para receber pessoas, 
veja se pode oferecer atividades de 
entretenimento, culinária típica, artesanato 
ou outros produtos que façam o turista 
vivenciar o meio rural. Procure apoio dos 
extensionistas locais e linhas de créditos. 
É importantíssimo adaptar a estrutura 
da propriedade à recepção do público. 
Tenha banheiros adequados, um local 
para oferecer lanches, horários definidos, 

atividades e informações interessantes. 
Faça cursos, se especialize, se atualize, 
capacite sua equipe para receber bem os 
visitantes, pense na sustentabilidade do 
negócio como estratégia e se prepare para 
ter mais uma alternativa de renda para sua 
família. 

RCA – Como avalia a importância 
dos extensionistas da CATI para o 
crescimento do turismo rural?
AR – O extensionista da CATI tem a 
oportunidade de estar perto do produtor 
e essa possibilidade é importantíssima, 
afinal, ele é um interlocutor e tem como 
responsabilidade levar informações, 
orientar e oferecer alternativas ao homem 
do campo. 

RCA – Quais as expectativas de 
crescimento da atividade?
AR – A realidade nacional aponta a atividade 
como fomentadora do desenvolvimento 
rural. A realização da Copa de 2014 traz 
a possibilidade de relações empresariais 
inovadoras e oferta de produtos e 
serviços diferenciados aos visitantes, 
principalmente nas regiões próximas às 
cidades sedes, como acontecerá no Estado 
de Mato Grosso, com as pousadas rurais da 
Transpantaneira que já estão recebendo 
reservas para esse período de 2014. Uma 
das grandes reflexões e certamente, o 
desafio para 2012, será a necessidade de 
o segmento sair da zona de conforto, na 
qual se manteve desde seu surgimento, 
de ser uma atividade que atende aos 
projetos de desenvolvimento regional, por 
isso foco de muitas ações institucionais, 
governamentais ou não governamentais, 
para se transformar em uma atividade 
empresarial sustentável, como meta de 
manutenção de destinos e consolidação 
não só de empreendimentos, mas também, 
dos sonhos daqueles que estão apostando 
nesse diferencial, moderno e profissional, 
sem perder a ruralidade. Outra importante 
conclusão é a inclusão do Brasil como 
destino mundial do turismo rural, com 
o amadurecimento do relacionamento 
comercial com operadoras e agências. 

“Bem, o que podemos 
considerar como turismo 
rural? Sem dúvida aquele 

turismo
com cheiro de terra, que 

utiliza como elemento vital 
os recursos culturais do 

território rural,
que leva a viagens ao 

universo ambiental, artístico, 
histórico e vivencial, como a 

roda de
viola ou as cavalhadas, que 

permitem a integração com o 
cotidiano da roça e a lida do

campo. Os princípios que 
regem o turismo rural são a 

preservação das raízes
rurais, a autenticidade 

do produto, a harmonia e 
sustentabilidade ambiental, a 

identidade, o
envolvimento da comunidade 

e o atendimento familiar 
local.”

Fonte: livro Turismo Rural Brasileiro: 
Região Sudeste
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contato com a natureza, por meio de 
passeios em bosques, rios, cachoeiras, 
lagos e outros cenários que encantam 
os visitantes. O mesmo encantamento 
acontece por comidas caseiras e 
autênticas, contos e “causos” pitorescos. 
Surge daí a oportunidade para resgatar 
a experiência dos mais velhos e mais 
vividos, integrantes da propriedade ou 
da comunidade, que conhecem lendas 
e podem relembrar antigas histórias ou 
mesmo resgatar canções populares de raiz 
para compartilhar e entreter os visitantes. 
As pessoas da cidade estão cada vez mais 
carentes desse tipo de coisa.

Com o desenvolvimento das atividades 
de turismo temos também a oportunidade 
de aproveitar o trabalho dos jovens que não 
se identificam com o trabalho cotidiano da 
propriedade, podendo assim se tornarem 
guias ou organizadores de eventos 
ou do turismo para grupos e escolas. 
Existem casos de filhos que se formaram 
na faculdade em outras áreas, mas que 
voltaram ao campo para cuidar dos novos 
negócios da família, aproveitando velhos 
galpões, antigas casas ou estábulos ociosos 
transformando-os em restaurantes, lojas 
de artesanato ou locais para hospedagem.

O turismo rural vem crescendo 
e já está tramitando no Congresso 
um projeto de lei para qualificá-lo 
como atividade agropecuária. Ao ser 
aprovado, proporcionará que um 
maior número de produtores inicie na 
atividade ou, para os que já trabalham 
com turismo rural, a formalização  de 
seus empreendimentos seja facilitada. 
De acordo com um levantamento dos 
estabelecimentos rurais no Estado de São 
Paulo, que desenvolvem atividades de 
turismo rural, realizado em 2006, por uma 
parceria entre órgãos públicos e iniciativa 
privada, foram encontrados mais de 800 
empreendimentos em diversos estágios de 
desenvolvimento e fortalecimento, sendo 
que a maior parte deles é constituída por 
empreendedores buscando formalização 
e espaço no segmento turístico. Essa 
pesquisa foi publicada no Guia de Turismo 
de Campo: Turismo Rural no Estado de 
São Paulo. (São Paulo: Turismo de Campo 
Editora, 2006).

Apesar do número expressivo de 
empreendimentos apontados nesse 
levantamento, faltam dados atualizados 
e mais concretos sobre o número de 
propriedades envolvidas com turismo rural 
e quanto ele representa economicamente 
em comparação com outras atividades 
agropecuárias. 

Aqueles que têm interesse no turismo 
rural como forma de aumentar sua renda 
podem buscar  informações e apoio  com 
o auxilio de  diversas entidades, entre elas 
os   sindicatos rurais de cada município,  
que  oferecerem  um bom  curso de 
turismo rural  realizado pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem (Senar), e 
também a Associação Brasileira de Turismo 
Rural (Abratur - SP)  pode ajudar no 
desenvolvimento da atividade. 

 Com o objetivo de aumentar o volume 
de negócios do setor no País, anualmente 
é realizada no Parque da Água Branca, 
São Paulo, a Feira Nacional do Turismo 
(Feiratur), em sua 9.ª edição este ano, na 
qual além de expositores de vários Estados, 
acontece o Seminário sobre Turismo Rural 
com palestras e mesas redondas sobre 
temas importantes, visando organizar e 
unir forças entre todos os elos da cadeia 
produtiva, para que se possa conhecer 
melhor a realidade deste segmento,  cujas 
perspectivas futuras são excelentes.

Para apoiar o produtor, a Secretaria de 
Agricultura do Estado de São Paulo criou 
uma linha de financiamento do Fundo 
de Expansão do Agronegócio Paulista 
(Feap), específica para o turismo rural, por 
meio da qual o interessado pode financiar 
melhorias nos espaços de visitação da 
propriedade, que estejam ligados à 
produção agropecuária. Para informações, 
basta procurar uma unidade de 
atendimento da CATI 
(Casa da Agricultura ou 
Escritório Regional),  a 
Comissão Técnica de 
Turismo Rural da CATI ou 
ainda, a Câmara Setorial 
de Turismo Rural da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento. 

Bem-vindo ao mundo do 
turismo rural e bons negócios! 

Número de 
estabelecimentos

Número de 
municípios

Municípios (%) 
em relação ao 

total no Estado

Turismo Rural e 
Ecoturismo

370 250 39%

Oferta de meios 
de hospedagem

460 281 44%

Pesqueiros 626 322 50%

Produção  de 
artesanato

425 265 41%

Primeiros passos na trilha do 
Turismo Rural

Grupo Técnico do Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural (Idestur) – info@idestur.org.br

O turismo rural é ótima opor-
tunidade para as pequenas 
e médias propriedades, que 

poderão agregar valores socioeconômicos 
e culturais,  pois não exige uma economia 
de escala e tem a visão empreendedora, 
a criatividade, o empenho familiar e o de-
sejo de sobrevivência com dignidade no 
campo superam as dificuldades iniciais de 
qualquer novo negócio. A realidade nacio-
nal aponta a atividade como propulsora do 
desenvolvimento rural, com perspectiva de 
trazer relações empresariais inovadoras.

Mas começar com o turismo rural é 
uma decisão a ser tomada considerando 
se há a aptidão para receber turistas na 
propriedade, pois a prestação de serviço 
turístico exige não só a permissão de 
entrada na propriedade rural, mas também 
exige o bem receber. Atender turismo 
rural é optar por uma prestação de serviço 

diferente da produção agropecuária, pois 
exige disponibilidade e entendimento 
que o espaço é coletivo, que o turista quer 
conhecer, conversar e se integrar, não 
somente passear.

Depois de identificada tal aptidão 
pelo receber, condição fundamental para 
o sucesso da atividade, o interessado 
deve identificar o produto de origem a ser 
ofertado, ou seja, o que será possível fazer 
na localidade. Hospedagem, a alimentação, 
a venda de produtos rurais, passeios 
ecológicos e agroambientais, agroturismo, 
são algumas das opções a serem oferecidas 
nesse universo. É necessário identificar 
o que fazer especificamente, pois fazer 
um pouco de tudo não é um modelo de 
negócio viável no turismo rural. Oferecer 
o melhor de sua propriedade e de sua 
hospitalidade, certamente é um bom 
negócio.

Esse é o momento de considerar 
a aptidão produtiva e estrutural da 
propriedade. Entender o ambiente, suas 
possibilidades e potencialidades locais. A 
utilização de uma estrutura já existente, 
como um galpão, uma área de colheita, 
uma casa de farinha, não só é viável 
como recomendável. Porém, algumas 
transformações serão necessárias, como 
oferta de banheiros, rampas de acesso 
e respeito às normas de acessibilidade e 
segurança, principalmente em atividades 
que podem gerar algum risco, como 
andar a cavalo. Lembre-se que seu turista 
não é você, que viveu sempre “em cima 
de um cavalo” passeando pelos campos. 
Por isso, toda atenção e segurança são 
fundamentais.

Decidido o que se quer fazer e o que 
fazer é preciso se capacitar. À disposição 
do empreendedor existem várias fontes de 
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Comissão Técnica de Turismo Rural: 
Apoio a Técnicos e Produtores Rurais

Alexandre Mendes de Pinho – Engenheiro Agrônomo, presidente da Comissão Técnica de Turismo Rural da CATI – CATI/DEXTRU 
almendes@cati.sp.gov.br

O produtor que trabalha com turismo rural pode contar 
com a CATI para apoiá-lo em seu empreendimento. 
Foi com este pensamento que foi criada, em 2010, a 

Comissão Técnica de Turismo Rural na CATI, à exemplo das demais 
comissões que tratam de cadeias específicas. 

Atualmente composta por oito técnicos das Regionais 
da CATI representativas do segmento (São Paulo, Botucatu, 
Pindamonhangaba, Itapetininga, Ribeirão Preto, Bauru, Bragança 
Paulista) e tendo como presidente um representante da sede da 
instituição, em Campinas, a Comissão iniciou seus trabalhos com 
um levantamento de informações sobre a cadeia produtiva do 
turismo rural no Estado, para ser utilizado como subsídio para sua 
atuação. 

Na oportunidade, foram alvo do levantamento a configuração 
da cadeia produtiva, a legislação para o turismo, a regionalização 
da atividade turística e as oportunidades de acesso aos programas 
de financiamento. A Comissão também elencou, para fins de 
interações futuras, uma listagem de demandas encontradas 
em Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(PMDRS)* e em algumas Casas da Agricultura da CATI.

A maioria dos municípios do Estado de São Paulo dispõe de 
Casas da Agricultura, onde trabalham os técnicos responsáveis 
pelas atividades de extensão rural. Esta grande abrangência, 
que possibilita a aproximação entre extensionista e produtores, 
também tem sido usada como canal de alcance por outros agentes 
ligados ao segmento turístico, o que torna fundamental o papel do 
extensionista como articulador entre o produtor e esses agentes.

Como exemplo, diversas entidades têm procurado as Casas da 
Agricultura para que essas possam “alinhavar” suas atuações junto 
aos produtores rurais, dentre elas o Senar, o Senac e o Sebrae, com 
suas propostas de capacitação; os Comtur’s (Conselhos Municipais 
de Turismo), com suas ações de incentivo ao turismo local; ONG’s 
diversas; além da iniciativa privada. 

A maior parte dos extensionistas possui formação em ciências 
agrárias e, muitas vezes, não estão capacitados para atender 
às novas demandas impostas pelo turismo rural, atividade que 
vem conquistando espaços nos últimos anos como alternativa 
para aumento da renda dos produtores. Portanto, além de ser 
interessante que atuem junto a profissionais da área de turismo, 
torna-se fundamental que busquem conhecimento para que 
possam auxiliar o produtor no planejamento da propriedade 
frente às dificuldades encontradas ao se investir em turismo.

Durante suas ações de extensão, o técnico deve evidenciar 
as possibilidades de práticas conservacionistas, procurando 
despertar no produtor uma reflexão sobre valorizar os recursos 
naturais de sua propriedade e do entorno, tendo em vista que eles 
são o “cenário” para a realização de atividade econômica. 

Também é importante que haja empenho na busca de 
parcerias, no incentivo ao associativismo, na identificação de 
oportunidades e na orientação para o acesso a programas de 
capacitação ou quaisquer oportunidades que beneficiem o 
produtor rural enquanto empreendedor em turismo rural. Lembrar 
o papel do extensionista, incentivá-lo a novas capacitações, 
levantar demandas e fazer propostas à instituição para melhor 
atender o público interno, ou seja, o corpo técnico da CATI, bem 
como o produtor rural, são as principais atribuições da Comissão 
Técnica.

Hoje, a Comissão Técnica encontra-se à disposição não apenas 
dos técnicos da instituição, mas também do produtor rural 
iniciante ou já inserido no segmento de turismo rural, e ainda das 
entidades públicas ou privadas ligadas ao setor. 

• Para entrar em contato com a Comissão Técnica de Turismo Rural 
da CATI, envie um email para: 

comissao.lazereturismorural@cati.sp.gov.br 

ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO TÉCNICA

Interagir com as demandas apresentadas pelos extensionistas
e produtores rurais

Planejar, em conjunto com a gerência da CATI, a gestão a ser adotada 
pela instituição no contexto da cadeia produtiva do turismo rural

Fomentar a integração entre os extensionistas, atuando como 
Fórum para discussão técnica

Promover a interação da CATI com outros órgãos e instituições atuantes 
no setor

Apoiar a CATI na realização de eventos técnicos e cursos

Revisar conteúdos técnicos para a edição e produção de publicações

O Papel do Extensionista da CATI

Promover

• o treinamento de produtores e de outros extensionistas
• o acesso ao crédito e aos recursos de programas e projetos
• a articulação de ações interinstitucionais

Orientar

• os produtores para a integração entre si e destes com a 
comunidade local e com entidades públicas e privadas envolvidas 
no setor
• para a divulgação de empreendimentos, rotas e circuitos
• para a qualificação e sustentabilidade das propriedades rurais, 
seus produtos e serviços
• para a adequação da infraestrutura destinada à atividade turística
• para a comercialização de produtos e serviços

Participar
• da elaboração e do acompanhamento de programas e projetos 
de turismo rural
• da ordenação do segmento turístico no ambiente rural

* O PMDRS de um município é um documento elaborado, de forma participativa, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e traz diretrizes para elaboração de programas específicos voltados ao desenvolvimento econômico e social 
do meio rural, bem como à conservação e manejo de seus recursos naturais. Quando o PMDRS apresenta demandas na área do Turismo Rural, passa então a nortear o trabalho do extensionista no planejamento de ações para este segmento.

conhecimento em São Paulo, como o curso 

Estratégias de Mercado do Turismo Rural 

do Instituto de Economia Agrícola (IEA), 

bem como cursos oferecidos pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial 

(Senac), pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (Senar), entre outros. 

Consultorias objetivando ações voltadas 

para a visão de mercado, formatação de 

destinos, entre outras ações pertinentes, 

se multiplicam a cada dia, frente ao fato 

da atividade estar alcançando um patamar 

estratégico para o mercado do turismo. 

Mas, fundamentalmente, as parcerias 

são o segredo do sucesso. Parcerias entre 

empresários do setor, com o poder público 

local e entidades afins, hoje demonstram 

um caminho para o sucesso. Afinal, não 

basta querer para se alcançar o sucesso, é 

necessário refletir e gerar possibilidades, e 

certamente em grupo isso será mais fácil.

Também é necessário se atentar 

para a parte da legalização dessa nova 

atividade produtiva. Fato é que o turismo 

tem amparo constitucional no Brasil, no 

capítulo da ordem econômica e financeira 

da Constituição Federal, mas, no que 

tange ao turismo rural, não há leis e 

regulamentos específicos que normatizem 

a sua diversidade, que por ser uma 

atividade relativamente nova, submete-

se a um regime híbrido, parte rural, parte 

urbano, notadamente nas áreas trabalhista, 

previdenciária, sanitária e tributária. Por 

isso, aguarda-se com muita esperança a 

tramitação no Senado do Brasil, do Projeto 

de Lei PL-05077/2009, que regulamenta o 

turismo rural como atividade. 

Uma das grandes reflexões é que 

certamente o desafio será o estímulo ao 

comportamento empreendedor, 

promovendo as mudanças e inovações 

necessárias para o fortalecimento das 

ações de comercialização, focadas em 

resultados consistentes para o segmento, 

que acarretarão a consolidação, o 

fortalecimento, a valorização da atividade e 

a promoção do desenvolvimento 

sustentável dos territórios onde os 

empreendimentos estão inseridos. 
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Câmara Setorial de Lazer e 
Turismo no Meio Rural

As transformações do papel 
do Estado englobam novas 
configurações nas quais atores 

são incluídos e definidos novos processos 
na administração pública, motivando a 
criação de mecanismos de articulação 
entre o Estado e a sociedade. Nessa nova 
ótica, abriram-se oportunidades para que 
os grupos privados começassem a ter 
uma ação mais dinâmica na regulação e 
busca de soluções para as questões dos 
diferentes setores, de uma forma sistêmica. 
Ao mesmo tempo, o Estado passa a 
necessitar da sociedade civil, por meio de 
parcerias para definição de suas diretrizes 
na implantação de políticas.

Foi nessa perspectiva que surgiram 
as Câmaras Setoriais, cujo objetivo 
principal é apoiar a concepção, a 
formulação e a execução de políticas 
públicas voltadas ao fortalecimento e 
aumento da competitividade das cadeias 
produtivas relacionadas aos agronegócios 
paulistas. São compostas por membros 
que representam as principais cadeias 
produtivas do Estado de São Paulo, 
contemplando especialmente o setor 
privado interessado na produção de 
bens e serviços da agricultura, pecuária e 
agroindústria.

Atualmente, as 29 Câmaras Setoriais 
estão sob coordenação da Coordenadoria 
de Desenvolvimento dos Agronegócios 
(Codeagro), à qual coube lhes dar um 
caráter de destaque dentro dessa nova 
visão do papel do Estado, aproximando 

as cadeias produtivas ao debate e à 
participação. 

A Câmara Setorial de Lazer e 
Turismo no Meio Rural (CSLTMR) 
foi criada em 15 de dezembro de 1998, 
com as premissas de definir o conceito de 
turismo rural, criar uma Legislação Estadual 
para organizar o setor e estudar linhas de 
crédito específicas para a atividade. Desde 
então, reuniões regulares ocorrem, com a 
discussão destas e de outras problemáticas 
e suas respectivas propostas, por meio da 
formação de Grupos de Trabalho específicos 
para priorização e desenvolvimento ágil 
dos temas tratados. 

O despreparo dos produtores rurais 
e a falta de mão de obra específica para 
tratar com o turismo e, principalmente, em 
se relacionar com os turistas são entraves 
enfrentados pelo segmento. Nesse sentido, 
a legislação trabalhista também tem sido 
muito debatida nas reuniões, já que o 
turismo rural ainda não é considerado 
uma atividade agropecuária necessitando, 
assim, de tratamentos diferenciados aos 
empresários e trabalhadores rurais. Para 
tanto, estão em curso duas iniciativas, 
uma nos âmbitos federal e estadual (a 
CSLTMR redigiu e aprovou, em 2008, um 
texto da Minuta de Projeto de Lei sobre 
a Atividade de Turismo Rural), cujos 
trâmites se encontram na Câmara Federal 
e na Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo, sendo que ambos os projetos 
de lei conduzem a este entendimento. 
A expectativa é de que um deles seja 
transformado em lei ainda em 2012.

De forma a promover a divulgação 
do turismo rural no Estado de São Paulo, 
a CSLTMR auxiliou, por um período, a 
realização do Jornal “Turismo Rural”, uma 
publicação bimensal da Câmara Setorial. 
Participou, ainda, na produção do guia 
de campo “Turismo Rural no Estado de 
São Paulo”, cujo objetivo era facilitar 
a divulgação dos empreendimentos 
turísticos no meio rural do Estado de São 
Paulo, além de apoiar a Feira de Turismo 
Rural – Feiratur.

Em 2007, a CSLTMR encaminhou 
proposta de uma linha de financiamento 
para o turismo rural ao Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista (Feap/SAA), 
justificando o crescimento da atividade nos 
últimos anos, uma vez que a sociedade 
busca resgatar suas raízes e ter novas 
formas de lazer e conhecimento. Para o 
produtor rural, torna-se uma alternativa 
para aumentar a renda com a diversificação 
de suas atividades e agregação de valor aos 
seus produtos. Essa linha de crédito foi 
aprovada em 2009 e está à disposição dos 
proprietários rurais, os quais já 
desenvolvem atividades de turismo em 
seus estabelecimentos e que se enquadrem 
como beneficiários do Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista (Feap).  

Nelson Pedro Staudt – Engenheiro Agrônomo – Câmaras Setoriais/IEA/Apta - nelson@iea.sp.gov.br
Ana Flávia Mangeti Metzner – Engenheira Agrônoma – Câmaras Setoriais/Codeagro – aflavia@codeagro.sp.gov.br 
Rosana de Oliveira Pithan e Silva – Pesquisadora Científica – IEA/Apta –rpithan@iea.sp.gov.br 

Segundo a Organização Mundial 
de Turismo, o conceito de “região 
turística” é a referência espacial 

na qual estão inseridos os produtos 
turísticos, com o objetivo de estruturar, 
ampliar, diversificar e qualificar a oferta 
turística. Logo, a regionalização põe em 
evidência as regiões turísticas como 
estratégicas na organização do turismo 
para fins de planejamento e gestão. A 
oferta turística regional adquire assim 
maior significância e identidade pela 
qualidade e pela originalidade, capaz de 
agregar valor ao produto turístico. Desde 
a criação do Ministério do Turismo, em 
2003, uma de suas principais diretrizes é 
a regionalização do turismo como forma 
de desenvolvimento de regiões, pois 
possibilita maiores ganhos, permitindo o 
aproveitamento do que cada região tem de 
similaridade para atrair turistas e visitantes.

A regionalização do turismo rural no 
Estado de São Paulo iniciou-se de maneira 
tímida, porém, com esperança de gerar 
bons frutos, como já acontece em Estados 
como Santa Catarina, Rio Grande do Sul 
e Espírito Santo. O principal exemplo 
no Estado é o Circuito das Frutas, onde 
o trabalho conjunto do poder público 
e da iniciativa privada, por meio dos 
empreendimentos rurais, ganha cada vez 

mais destaque no turismo estadual com 
o aumento verificado no fluxo de turistas, 
que é ainda facilitado pela existência de um 
trem turístico com saídas frequentes, aos 
fins de semana, a partir da Estação da Luz, 
em São Paulo, rumo à cidade de Jundiaí 
que, junto com outros nove municípios, 
compõem o Circuito das Frutas.

Alguns destinos turísticos do Estado 
ainda não estão trabalhando o turismo 
regional com as cidades de seu entorno. 
Acredita-se que um dos motivos para isso 
é que o conceito da regionalização ainda 
precisa ser assimilado pelos diferentes 
setores envolvidos no segmento do 
turismo. Regionalizar não consiste apenas 
em reunir empreendimentos e cidades 
próximas aos quais  tenham afinidades 
turísticas, mas sim construir um cenário 
participativo e democrático entre os 
envolvidos, de forma que se obtenha um 
produto turístico fortalecido, sustentável 
e de expressão, que ultrapasse o próprio 
limite regional. Por outro lado, os 
empreendimentos que atuam por meio da 
união e formatação integrada de roteiros, 
rotas, caminhos e circuitos locais, verificam 
o sucesso de trabalharem em conjunto.

Como exemplo dessa integração local 
podemos citar, na região de São Roque, 
a 60 km de São Paulo, o “Roteiro do 

Vinho, Gastronomia & Lazer”, iniciado em 
2006, por empreendimentos localizados 
nos arredores da ‘Estrada do Vinho’ que 
anteriormente já recebiam visitantes, 
porém, cada um realizava sua divulgação 
de forma isolada. Iniciado com 17 
empreendimentos, o Roteiro hoje conta 
com 30 deles, desde vinícolas, pesqueiros, 
pousadas, destacando-se nesse período 
a abertura de seis novos restaurantes 
na região e a diminuição de custos por 
meio de propaganda de forma conjunta, 
contando desde o início com o apoio do 
poder público local. Também vale destacar 
casos de sucesso como os das cidades de 
Itu, Socorro e Mococa, onde se verifica a 
importância da atuação do poder público, 
por meio de políticas públicas e ações 
de apoio aos empresários, auxiliando na 
participação em feiras e eventos de turismo 
dentro e fora do Estado de São Paulo.

Para que o processo de regionalização 
seja efetivo, é fundamental que o poder 
público  ofereça uma série de ações 
estratégicas que estimulem o segmento de 
turismo, tais como a capacitação de 
recursos humanos, a abertura de linhas de 
financiamento, a ampliação da 
infraestrutura turística, o estabelecimento 
de programas de cooperação empresarial e 
a revitalização de áreas de patrimônio 
histórico-cultural.  

A importância da Regionalização 
para o fortalecimento do 
Turismo Rural

Sandro Marcelo Cobello –  Chefe da Divisão de Turismo de São Roque e presidente do Conselho Regional de Turismo Paulista 
turismo@saoroque.sp.gov.br
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Caracterização do Turismo 
Rural como Cadeia Produtiva

“O turismo rural é a nova maneira de otimizar a venda do produto final, resultado do esforço e do talento da 
agricultura familiar, abrindo a porteira para o desenvolvimento realmente sustentável, fazendo da costumeira 

hospitalidade do campo, o feito rentável de encantar o cidadão urbano, permitindo-lhe viver o bucólico sonho da 
roça, ainda que por um dia, ou num fim de semana”.

Renato Bravo

O conceito de cadeia produtiva envolve todas as etapas 
realizadas de forma organizada para a obtenção 
de um produto, podendo ser este um bem ou um 

serviço e a sua colocação para o consumidor final. Nesse conceito, 
o fornecimento de serviços e insumos, incluindo-se máquinas 
e equipamentos, a produção, processamento, armazenamento, 
distribuição e comercialização fazem parte de uma cadeia 
produtiva. Além disso, a assistência técnica, o crédito e a legislação 
e normatização que regulam a atividade também são partes 
fundamentais de uma determinada cadeia.

Considerando os conceitos apresentados, será que podemos 
entender o turismo rural como cadeia produtiva? 

Nas palavras de Renato Bravo, um dos maiores idealizadores 

e entusiastas do turismo rural, entende-se claramente a ideia 
de cadeia produtiva, onde é apresentada uma “nova” forma de 
otimizar a venda do produto final, de origem rural.

No  turismo  rural, o produto final pode ser bastante 
diversificado, como por exemplo: oferecimento de serviços de 
alimentação e hospedagem; cavalgadas; visitas a estruturas 
específicas como tulhas, sedes centenárias, galpões, terreiros etc.; 
visita a atividades agrícolas específicas como culturas ou criações; 
visitas a atrativos naturais como bosques, cachoeiras, mirantes, 
matas etc.; venda de artesanato local; manifestações artísticas e 
tradicionais; visitas a pequenas agroindústrias 

artesanais; educação ambiental 
entre tantos outros.

Nota-se que o 
oferecimento de todos 

esses produtos numa 
só unidade produtiva 
torna-se bastante difícil, 
o que de certa forma 
estabelece a necessidade 
de um trabalho de 

ordenamento territorial 
do turismo, trabalhando-

-se na implantação de um 
roteiro (produto) de turismo 

rural. Esse roteiro só será viável 
com a organização e a articulação 

entre os produtores, a comunidade, 
as entidades locais e o poder público, 
tendo cada um o seu papel definido, 
com ações conjuntas, planejadas e 
bem estruturadas.

Devemos entender, ainda, que 
não é suficiente ter apenas atrativos 

Ricardo Moncorvo Tonet - Engenheiro Agrônomo - Casa da Agricultura de Amparo - CATI Regional Bragança Paulista 
ricardotonet@cati.sp.gov.br

A importância dos
            Conselhos de Turismo
José Fernandes Franco – Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Socorro / Vice-presidente da Associação Brasileira de Turismo Rural 
(Abraturr-SP ) – jff@campodossonhos.com.br
Márcio Santiago de Oliveira  – Secretário Executivo do Conselho Estadual de Turismo / Vice-presidente da Federação de Convention&Visitors 
Bureaux do Estado de São Paulo – marcio.santiago@fcvb-sp.org.br

Um dos fundamentos da 
democracia é a garantia de 
respeito à manifestação e à 

reapresentação de todos os interesses. Para 
que haja uma transição de uma sociedade, 
rumo a um modelo de desenvolvimento 
sustentável, é necessário que se assegure 
a efetividade da participação da sociedade 
nos assuntos públicos.

Com a Constituição Federal de 1988, 
ocorreu a institucionalização de novas 
arenas de decisão, que possibilitaram à 
sociedade civil participar do processo 
decisório de políticas públicas. Dentre 
esses instrumentos de democracia 
participativa, destacam-se os Conselhos 
Municipais, Estaduais e Nacionais, nos mais 
diversos setores, inclusive no turismo. A 
participação popular na gestão da cidade 
é um exercício de cidadania permanente, 
que fortalece a relação democrática entre 
o poder público e a sociedade, criando a 
possibilidade de produzir políticas públicas 
que atendam aos anseios e as necessidades 
da população.

Até a década de 1990, a grande maioria 
dos conselhos era consultiva e, a partir 
daí, surgem as principais experiências 
exitosas dos Conselhos deliberativos, 
com participação popular efetiva nas 
decisões das políticas públicas de cada 
segmento, como é o caso do turismo. 
Isso é importante porque todas as 
deliberações dos Conselhos se tornam 
uma vontade estatal, onde a sociedade 
civil realiza propostas efetivas para as 
políticas públicas, tudo dentro do espírito 
democrático, legitimando-se, ao final, as 
propostas aprovadas nos Conselhos e 
impondo ao Executivo sua concretização.

Por meio dos Conselhos, o Poder 
Executivo agrega um grande número 
de voluntários, que ajudam a definir 
as políticas e as prioridades do setor e 
também contribuem significativamente na 

implementação de ações definidas para o 
turismo.

No Brasil, os Conselhos Nacional e 
Paulista do Turismo são bastante atuantes. 
O Conselho Estadual tem exercido um 
papel importante nas decisões e políticas 
para o turismo. 

O Conselho Estadual de 
Turismo é constituído por lei 
estadual, de caráter consultivo, 
tendo como escopo orientar o 
desenvolvimento do segmento 
de turismo em todo o Estado de 
São Paulo. Este é constituído por 
entidades públicas e privadas. 
Destaca-se a criação de comissões 
específicas para atuarem como 
braços operacionais do Conselho, 
nos assuntos ligados à Copa do 
Mundo de 2014, dos transportes 
marítimos, rodoviários e 
ferroviários, das comunicações, do 
turismo rural etc. 

No caso do turismo rural, existe uma 
câmara setorial que discute e define 
políticas públicas para o setor, além de 
ajudar na implementação de muitas ações 
juntamente com os empreendimentos do 
segmento. O Conselho tem estimulado 
o Governo Estadual a aumentar o seu 
orçamento, para que mais destinos 
paulistas participem de eventos estaduais 
e nacionais. Tem feito gestões, para 
que participemos também de eventos 
internacionais, a fim de captarmos mais 
turistas de outras nações para conhecerem 
as belezas de nosso Estado. O maior 
desafio do Conselho Estadual é a falta de 
continuidade das propostas. Outro desafio 
importante  é melhorar a efetividade dos 
conselhos municipais, que na sua maioria 
são pouco atuantes.

O caso do Conselho de Turismo 
de Socorro, que foi constituído por lei 

municipal desde 1996, tem sido um bom 
exemplo de como os conselhos podem 
alavancar a atividade turística de uma 
cidade, com sua participação presente 
em todas as decisões desse segmento. 
O destino Socorro teve um crescimento 
expressivo nesses últimos anos graças ao 
papel determinante de seu Conselho de 

Turismo (Comtur), o qual por ser consultivo 
e deliberativo, consegue que suas decisões 
sejam acatadas pelo poder público. Um 
dos resultados dessa efetividade foi a 
escolha de Socorro para ser um dos 12 
destinos referência do projeto “Talentos 
do Brasil Rural”, que é uma parceria entre 
o Serviço de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas (Sebrae) nacional e do Rio 
Grande do Sul e os Ministérios do Turismo 
e do Desenvolvimento Agrário, o qual tem 
como objetivo fortalecer a relação entre a 
agricultura familiar e a atividade turística 
no Brasil.

Enfim, acreditamos que o 
fortalecimento dos conselhos nos âmbitos 
estadual, municipal e nacional pode 
contribuir para a existência de um ambiente 
mais democrático e participativo, 
favorecendo, consequentemente, um 
desenvolvimento mais sustentável do 
turismo no Brasil. 
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turísticos até porque todo lugar, objeto ou acontecimento 
pode despertar interesse, motivando o deslocamento de 
pessoas para conhecê-los, mas, o importante é dispor de 
um produto turístico, que é o conjunto de equipamentos 
e serviços turísticos, atrações, acessos e facilidades que são 
colocados no mercado à disposição das pessoas, inclusive 
o conjunto de infraestrutura básica (transporte, água, 
luz, esgoto, limpeza pública, telefonia) e infraestrutura 
turística (hotéis, locadoras, receptivo, postos de informação, 
sinalização, bares e restaurantes e entretenimento).

Nessa relação de atores envolvidos na cadeia produtiva 
do turismo rural, alguns elos são fundamentais e especiais 
nas suas características. De um lado tem o produtor rural, que 
deve considerar algumas premissas básicas para o sucesso 
do turismo rural na sua propriedade: aptidão do produtor 
e da família, o produtor precisa querer e estar preparado 
para receber o turista; condições ambientais, visto que o 
turista não quer ser recebido em locais onde a degradação 
ambiental é evidente, como existência de processo erosivo, 
falta de cuidado com o lixo etc.; localização da propriedade, 
os caminhos até a propriedade precisam estar bem cuidados 
e sinalizados; capacidade de lotação, o proprietário deve ter 
claro que se a propriedade e a atividade turística comportam, 
por exemplo, apenas cinco visitantes por dia é com esse 
número que ele deve trabalhar para poder oferecer um 
produto ou serviço de qualidade. 

Do outro lado encontra-se o consumidor, normalmente, 
um morador de área urbana, ávido por novidades e por alguns 
momentos de descanso, é exigente e conhecedor dos seus 
direitos e busca encontrar no turismo rural um atendimento 
familiar que favoreça o relacionamento humano, que tenha 
identidade própria e seja integrado com a atividade agrícola 
da propriedade, que seja autêntico e que privilegie a 
harmonia ambiental e a valorização das características locais, 
seja na cultura, no artesanato e/ou na gastronomia. Além 
disso, o consumidor quer qualidade. Qualidade nos produtos 
e nos serviços ofertados, de acordo com as normas de boas 
práticas. Cliente satisfeito é a certeza de um trabalho bem 
feito.

As possibilidades são muitas no turismo rural. Se 
pensarmos única e exclusivamente nos atrativos da 
produção e da propriedade, poderíamos listar, por exemplo, 
a oportunidade de sentirmos o cheiro de uma florada de 
citros, caminhar numa mata, descobrir uma cachoeira ou 
simplesmente conversar com um homem do campo. Mas 
turismo rural não é apenas isso. É preciso toda uma rede 
de relacionamentos para que o consumidor, o turista rural, 
receba os produtos e serviços do turismo rural de maneira 
adequada e se encante. Viaje, relembre e sonhe, tenha uma 
experiência inesquecível no turismo rural deixando um gosto 
“caipira” de quero mais!

Novas tendências de mercado e o 
turismo rural 

Ideias como o mercado local, comércio justo e até mesmo 
slow life, entre outras, chegam como opção para os consumidores, 
mostrando uma tendência para as relações entre consumidores e 
produtores nos próximos anos.

Quanto ao mercado local, podemos entender como a tendência 
de buscar o consumo de produtos e serviços disponibilizados 
o mais próximo do local de produção, evitando, por exemplo, o 
trânsito desnecessário de mercadorias. Na agricultura, políticas 
públicas como o programa de aquisição de alimentos já indicam 
ações nesse sentido.

No comércio justo, os consumidores buscam diferenciais 
nos produtos ou nos serviços que seguem princípios como, a 
preservação da saúde das pessoas ou do meio ambiente ou, até 
mesmo, a eliminação de uma intermediação na comercialização 
que venha a garantir um preço justo ao produtor.

O conceito da slow life veio do movimento Slow Food, e prega 
não apenas uma alimentação mais tranquila, mas uma vida mais 
calma, sem os atropelos e as correrias do dia a dia. Podemos 
acrescentar a isso tendências não tão recentes, porém, não menos 
importantes como a agricultura orgânica ou natural.

 Mas o que tudo isso tem a ver com turismo rural?

Tudo. O turismo rural ocorre em espaços rurais, normalmente 
afastados dos aglomerados urbanos, longe do trânsito de veículos, 
permitindo a contemplação da natureza e das atividades rurais. 
Imagine-se num final de tarde comendo jabuticaba do pé ou, 
então, ajudando numa colheita de uva!  Uma terapia contra o 
estresse!

E um café na roça! Bolos variados, queijos caseiros, geleia de 
morango, café de coador e leite fresco esquentado no fogão a 
lenha! Tudo direto do produtor. Um almoço típico, iniciado com 
uma cachaça – para abrir o apetite – produzida nas redondezas, 
um filé de tilápia pescada há pouco no lago, muitas vezes com uma 
bela salada produzida de forma orgânica na horta da propriedade. 
Tudo isso sem intermediários, viabilizando uma nova atividade nos 
espaços rurais, oferecendo preço justo e com o contato direto com 
o proprietário e sua família, fazendo da experiência do turismo 
rural algo inesquecível, e por que não, sustentável! 

O Turismo Rural 
como Oportunidade 
de Negócios para o 
Turismo Receptivo

Muito se fala sobre turismo rural, mas 
quem sabe exatamente o que significa?

Turismo rural é uma das formas 
de praticar turismo, entre as 
tantas outras que existem na 

classificação de tipos de turismo, assim 
como existe o turismo ecológico, esportivo, 
cultural, de compras, saúde, negócios, 
eventos, aventura entre outros. No 
entanto, o Ministério do Turismo considera 
turismo rural como o “Conjunto das 
atividades turísticas desenvolvidas no meio 
rural, comprometidas com a produção 
agropecuária, agregando valor a produtos 
e serviços, resgatando e promovendo 
o patrimônio cultural e natural da 
comunidade”. (Marcos Conceituais – MTur).

Mas, quando uma visita a uma 
fazenda ou chácara ou um sitio podem ser 
considerados turismo rural?

Minha opinião tem a ver com a 
organização do “espaço” onde tudo 
acontece. Tem a ver com o que o termo 
“rural” significa, ou seja, manutenção da 
sua principal característica, que são as 
atividades voltadas ao campo, à agricultura, 
pecuária e toda sua produção. Porém, para 
o turismo rural realmente acontecer é 

preciso muito mais e algumas perguntas 
devem ser feitas. 

O que um turista que se desloca do 
meio urbano espera encontrar e fazer no 
meio rural? 

Geralmente esse tipo de público 
procura por paz, quer sair da rotina, quer 
ter contato com a natureza, respirar ar 
puro, ter contato com animais, alimentação 
saudável, conhecimento, contato com a 
cultura local e com as pessoas do lugar. 
Muitas vezes procura, também, por 
hospedagem neste espaço e busca, sempre, 
a fuga do turismo massificado. Buscam 
certo conforto, mas com simplicidade.

É aí que a tudo se complica - como fazer 
com que a expectativa desse público seja 
atendida pelas propriedades rurais? 

Sem dúvida há necessidade de 
adaptação deste espaço e das pessoas do 
lugar para as práticas próprias do turismo 
rural. Podemos dizer que o segredo para 
um resultado positivo do turismo rural está 
na preservação das atividades e da cultura 
rural e na formatação adequada deste 

espaço para a recepção de turistas, ou seja, 
é necessário transformá-lo em negócio.

O desenvolvimento desse tipo de 
turismo foi mais intenso no Sul do País e 
podemos citar alguns exemplos de como 
pode ser essa formatação. O Projeto 
Acolhida na Colônia, com sede em 
Santa Catarina, tem propriedades rurais 
adaptadas em vários municípios do Estado, 
e são baseados em uma experiência 
francesa. No Rio Grande do Sul, tem os 
Quintais de Cambará, que atende visitantes 
dos Aparados da Serra, com apoio do 
Sebrae/Rio Grande do Sul. Em São Paulo, 
o Sebrae também apoia diversos Circuitos 
Tursticos, com consultorias e treinamentos 
que ajudam a melhorar os negócios com 
atividades no meio rural.

O Brasil possui um leque enorme 
de oportunidades de negócios a partir 
de atividades no meio rural, pois hoje é 
evidente a necessidade do ser humano pelo 
lazer, pela contemplação e interação com a 
natureza, a busca da alimentação fora do 
lar que tem aumentado consideravelmente 
nos últimos anos, e a vida cada vez mais 

Luciane Quadro – Turismóloga, Mestre em Hotelaria e Turismo, Consultora Especialista em 
Agência de Receptivo pelo Sebrae-SP 

lucianeq@sebraesp.com.br)
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Turismo Rural: a sociedade 
(re)encontrando um estilo de 
vida sustentável

 Flávio Abreu Calcanhotto - Engenheiro Agrônomo, Msc. em Economia Rural e Extensionista da Emater/RS – flavioc@emater.tche.br

O turismo rural brasileiro, a 
partir dos anos 2000, começa 
a surgir com outra dimensão 

no cenário turístico nacional. Passa a ser 
visto pelos turistas com outros olhos, os 
do reconhecimento da sociedade, que 
vê nos produtores rurais importantes 
aliados na preservação da natureza, bem 
indispensável para a perpetuação da vida 
no planeta. E vão além, ao se manterem 
como guardiões dos hábitos e dos 
costumes das pessoas que vivem no campo. 
As opções de produtos turísticos rurais, 
que são oferecidos hoje em dia, permitem 
aos que optam por esse tipo de lazer 
realizar uma viagem repleta de vivências 
memoráveis, seja por parte daqueles que 
um dia já tiveram a oportunidade de viver 

no meio rural, seja para os que ouviram 
histórias de vida contadas por pessoas que 
fazem parte do seu círculo de convivência. 

 O território rural, geograficamente 
falando, é um pedaço de terra que tem 
incrustados elementos peculiares, que 
configuraram a cultura de um povo, os 
seus costumes, os seus hábitos e seus 
saberes. Os serviços de assistência técnica e 
extensão rural devem ser realizados como 
uma estratégia de desenvolvimento rural, 
cuja ênfase é voltada à sustentabilidade. 
As ações devem ser realizadas em 
parceria com agricultores e pecuaristas, 
de acordo com suas formas organizativas 
e de representações de classe. O esforço 
conjunto e participativo refletirá na 
descoberta, tanto de alternativas à 

manutenção da vida no campo quanto 
para o surgimento de novidades. Tais 
estímulos serão indispensáveis para o 
surgimento de adeptos e entusiastas, de 
modo que a prática produtiva de cultivos e/
ou criações da unidade de produção sejam 
o atrativo principal. Assim, o produtor, 
além de assegurar a manutenção das suas 
atividades produtivas ganha novo aliado na 
busca pela diversificação e incremento dos 
produtos e serviços oferecidos. A Emater, 
no Estado do Rio Grande do Sul, tem 
trabalhado dessa forma, implementando 
ações de forma participativa com os 
produtores, o que tem fortalecido a cadeia 
produtiva do turismo rural.

O arranjo produtivo do turismo rural 
tem a seu favor outro fator impulsionador,    

saudável. Tudo tem a ver com o meio rural, 
com o resgate de suas origens.

As oportunidades de atividade no meio 
rural podem, ainda, alavancar o turismo 
receptivo* de muitas cidades, contribuir 
com a preservação da cultura local e a 
geração de emprego e renda, além de 
diminuir o êxodo rural. 

O grande desafio está em transformar 
boas ideias em negócios, criar bons 
produtos para este segmento, capacitar 
gestores e comunidades rurais para o 
turismo receptivo, para que o contato 
do consumidor com o meio rural possa 
ir muito mais além de conseguir vender 
sua produção (horta orgânica, compotas, 
artesanato, embutidos, queijos, cachaças, 
etc.). Deve, ainda, encantar o turista, 
agregar valor com o conjunto “cama, 
comida e passeios”, com qualidade 
adequada para atender as expectativas 
desse tipo de turista.

Geralmente, as pessoas do meio rural 
são acolhedoras, mas é preciso mais que 

*Turismo receptivo 
O turismo receptivo, corresponde à oferta turística,  é o conjunto de bens, serviços, infraestrutura, atrativos da localidade receptora que venham a atender 
as expectativas daqueles que adquirem o produto turístico. Trata-se do inverso do turismo emissivo. O turismo receptivo deve ter o apoio de três elementos 
essenciais para que o planejamento seja executado com sucesso: relação turismo e governo em harmonia; apoio e investimentos dos empresários; e 
envolvimento da comunidade local. A partir da interrelação desses elementos é que pode nascer um centro receptor competitivo. Além desses elementos, 
devem ser considerados os atrativos naturais e histórico-culturais; os acessos; o marketing; a infraestrutura básica e complementar; o posicionamento 
geográfico; as condições de vida da população, entre outros.

isso. É necessário um esforço coletivo 
para colher resultados ainda melhores. 
Nesse sentido, muitas instituições vêm se 
esforçando em sensibilizar comunidades 
rurais para a atividade turística, para que 
adaptem suas estruturas e se preparem 
para melhor receber o turista. O Sebrae 
pode contribuir com o estímulo ao 
empreendedorismo, com a capacitação dos 
gestores das propriedades. E as Secretarias 
de Agricultura e Turismo, 
estaduais e municipais, 
podem intensificar seus 
esforços para viabilizar a 
atividade rural, melhorar 
os acessos e divulgar 
mais os seus destinos.

Tendo em vista os 
grandes eventos – Copa 
de 2014 e Olimpíadas 
de 2016 – que trarão 
turistas não apenas 
para a sede dos eventos 
no Rio de Janeiro, mas, 
também para o Brasil, 

precisaremos correr contra o tempo para 
profissionalizar e desenvolver melhor o 
turismo receptivo no Brasil com foco no 
turismo rural, que ainda é ineficiente. 
Leva tempo para se estruturar, buscar 
incentivos, fazer campanhas de marketing, 
para que possa efetivamente aproveitar os 
benefícios esperados com eventos como 
este ou outros.

Entretanto, não basta intensificar os 
esforços em divulgação do turismo rural, 
antes disso é imprescindível um 
planejamento de marketing, voltado a 
entender melhor o público consumidor 
desse turismo. No Brasil temos poucas 
pesquisas neste sentido e, sem entender 
esse consumidor, os esforços na divulgação 
e venda do turismo rural podem não 
produzir um resultado positivo. Marketing 
significa preparar o cliente para consumir 
turismo rural, criar bons produtos e 
serviços, entender quanto o cliente está 
disposto a pagar por esse turismo, estudar 
o mercado e os pontos de venda, entender 
quanto e como o produto turismo rural 
deve se adaptar ao cliente. A venda é 
consequência. O interessante é que o 
marketing deixe o cliente pronto para 
comprar, depois é só deixar o produto/
serviço turismo rural disponível. 
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Turismo Rural: Programas de 
Crédito para o Produtor

Alexandre Mendes de Pinho – Engenheiro Agrônomo – CATI/Dextru - almendes@cati.sp.gov.br
Alexandre Manzoni Grassi – Engenheiro Agrônomo – CATI/Dextru -  amgrassi@cati.sp.gov.br 

Muitos produtores rurais 
têm diversificado sua 
produção como estratégia 

para obtenção de renda complementar, 
passando a enxergar a atividade de turismo 
rural como uma possibilidade promissora. 

A seguir, algumas linhas de crédito que 
podem ser atrativas a diferentes perfis de 
produtores, que buscam investir em seus 
empreendimentos de turismo no meio 
rural.

Produtores beneficiários do Feap

Pode ser beneficiário do Fundo de 
Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), 
o produtor rural com renda agropecuária 
bruta anual de até R$ 600mil, sendo que 
esta deve representar pelo menos 80% 
da renda bruta total. É necessário que 
o produtor interessado já desenvolva 
atividades de turismo rural em sua 
propriedade, para que possa acessar a 
linha de crédito. O Banco do Brasil é o  
agente financeiro que a opera.

Produtores beneficiários do Pronaf

Produtores com este perfil, desde que 
possuam a Declaração de Aptidão (DAP) 
ao Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf ), obtida 
junto às Casas da Agricultura da CATI, têm 
a opção de financiar sua infraestrutura de 
turismo rural ou a produção agropecuária 
a ela relacionada.

Linhas de crédito para outros perfis de 
empreendedores

Confira outras oportunidades de 
financiamento para investimento na 
atividade agropecuária ligada ao turismo, 
ou mesmo na própria infraestrutura 
turística do estabelecimento.

Linha de Crédito Finalidade do 
crédito

Valor financiável e taxa 
de juros

Prazo para pagar o 
empréstimo ¹

Feap 
Turismo Rural

Investimento 
em atividades 

de turismo 
rural vinculadas 

à produção 
agropecuária

Até R$ 40mil, a juros de 
3% ao ano

Até 5 anos

Linha de 
Crédito

Perfil de produtor Finalidade do 
crédito

Valor financiável 
e taxa de juros

Prazo para 
pagar o 

empréstimo

Pronaf 
Agroindústria

Agricultor Familiar; 
Associação de 

produtores (com 
DAP Especial - 

Pessoa Jurídica)

Investimento em 
agroindústria 

artesanal, produção 
de artesanato, 
exploração de 
turismo rural

Até R$ 130 mil 
por DAP; até 

R$ 300 mil para 
empreendimento 
familiar rural com 

DAP (PJ);
até R$ 30 milhões 

para associação ou 
cooperativa com 
DAP (PJ). Juros de 

1  a 2% ao ano

Até 10 anos

Pronaf
Custeio 

Tradicional

Agricultor Familiar Custeio da produção 
agropecuária

Até R$ 80 mil, a 
juros de 1,5 a 4% 

ao ano

Até  12 
meses, com 
renovação 
automática

Pronaf
Mais Alimentos

Agricultor Familiar Investimento em 
infraestrutura de 

produção

Até R$ 130mil Até 10 anos

Linha de 
Crédito

Perfil Valor financiável e 
taxa de juros

Prazo para 
pagar o 

empréstimo 

Principal 
agente 

financeiro

Pronamp - 
Programa 
Nacional 
de Apoio 
ao Médio 

Produtor Rural

Produtor rural com 
renda bruta anual 
de até R$ 800 mil, 

(sendo que a renda 
agripecuária deve 
representar pelo 

menos 80% desta 
renda

Até R$ 500 mil (custeio) 
e até R$ 300mil 

(investimento). Juros de 
5% ao ano

Até 12 anos Banco do Brasil

Fungetur – 
Fundo Geral 
do Turismo

Empresa que trabalhe 
no segmento turístico 

há mais de 3 anos

De R$ 400mil a R$ 10 
milhões, a juros de 6,9 a 

7,9% ao ano

Até 20 anos Caixa 
Econômica 

Federal

Proger 
Turismo 

Investimento

 Empresa que trabalhe 
no segmento turístico 

com faturamento 
anual bruto de até  7,5 

milhôes

De R$ 200 mil a R$ 600 
mil, podendo financiar 
capital de giro. Taxa de 

juros pós-fixada

Até 10 anos Caixa 
Econômica 

Federal, Banco 
do Brasil

Para verificar seu enquadramento como 
beneficiário do Feap ou do Pronaf, converse 
com o técnico da Casa da Agricultura de 
seu município.  

o o 
o qual muitas vezes passa 
despercebido, que é a 
inclusão social. É o campo 
respondendo - e por que 
não dizer reagindo? - às 
reminiscências do êxodo 
rural. Se, por um lado, o 
processo de modernização 
da agricultura brasileira provocou 
efeitos de esvaziamento do campo, pelo 
uso de tecnologias que fez surgir excedente 
de mão de obra sem ocupação - origem do 
processo de migração -, por outro, trouxe 
consigo mudanças na organização do 
modo de vida no meio rural. Fez brotar 
novas ocupações para as pessoas no meio 
rural, em atividades que não têm uma 
relação direta com a produção, mas que 
mantêm vínculo com ela, as chamadas 
atividades não agrícolas. Dentre as 
atividades não agrícolas emergentes que 
podemos destacar está o turismo rural, que 
apresenta muitas facetas importantes para 
o meio rural, que vão desde a econômica 
como geradora de renda, passando pela 
social, com a valorização das pessoas - pela 
capacitação, criação de postos de trabalho 
e, fundamentalmente, pela inclusão de 
atores importantes, com destaque para as 
mulheres e os jovens -, culminando com 
o ambiental. Este último aspecto tem na 
preservação e conservação dos recursos 
naturais umas das principais vocações. 
Como se pode ver, o turismo rural vem se 
constituindo em um importante elo de 
convivência sustentável entre a sociedade 
e um novo estilo de vida, diferente da 

rotina do dia a dia da maioria das pessoas 
que vivem no meio urbano.

Por essa razão, o turismo 
rural deve ser bem planejado, 

antes de se partir para a 
sua execução como uma 
atividade produtiva “a 
mais” nas propriedades 
rurais. Para tanto, o 
produtor que desejar 

exercitar essa atividade 
deverá responder, 

primeiramente, a alguns questionamentos 
como, por exemplo: quem é que quer o 
turismo rural?, servirá a que interesses: 
locais, da comunidade, do município, da 
região, de entidades?,   há um plano de ação 
ou um projeto previamente concebido para 
ser executado, acompanhado e avaliado 
em termos dos resultados que serão 
gerados?, qual é o tamanho da proposta 
turística desejada? e, por fim, quem tem 
que se envolver?. Esses questionamentos 
são necessários na medida em que 
dimensionam para o produtor o grau 
de envolvimento que a atividade vai 
demandar e, ao mesmo tempo, quem 
serão os parceiros que poderão contribuir 
para o sucesso da iniciativa, pois uma 
proposta de turismo rural, para ser exitosa, 
requer maturação, normalmente de médio 
a longo prazo. Portanto, vai exigir que o 
produtor assimile a ideia de que, uma vez 
formatado o produto turístico, este poderá 
levar algum tempo para dar o retorno 
esperado diante do investimento realizado. 
Por essa razão, o produto turístico deve ser 
previamente amadurecido, levando-se em 
conta a comunidade na qual o atrativo está 
inserido, o município e até mesmo a região, 
pois turismo não se faz sozinho. Há a 

necessidade de atores intermediários, com 
os quais o turista deverá interagir até chegar 
ao destino final. Qualquer imprevisto no 
caminho poderá ser motivo de desistência. 
Portanto, a comunidade em geral tem 
que aderir à criação do produto turístico, 
auxiliando em diferentes necessidades 
como, por exemplo, na manutenção 
das vias de acesso, na preservação da 
sinalização, na manutenção do lixo local/
comunitário/municipal, no fornecimento 
de informações e na geração de produtos 
associados ao turismo (como alimentos 
derivados de produtos coloniais - queijo, 
embutidos, mel e geleias, entre outros –, 
artesanato, gastronomia típica etc.).

Por fim, o turismo rural como 
atividade agregadora ao mundo 

rural contemporâneo precisa, 
sobretudo, atender   os  preceitos 
da sustentabilidade, de modo 
que o produto turístico tenha 

responsabilidade com as gerações 
futuras. Então, é recomendável que 

toda e qualquer ação turística rural 
deva preconizar, como objetivos a 
serem perseguidos, os seguintes 
quesitos: melhorar a qualidade de vida, 
primeiramente, do produtor rural e da 
comunidade na qual está inserido para, 
somente a partir daí, beneficiar os turistas; 
promover a segurança e a soberania 
alimentar das pessoas envolvidas, o que 
confere legitimidade ao produto ofertado, 
caso contrário, o produtor corre o risco de 
praticar a dita “propaganda enganosa”, cuja 
falta de autenticidade é identificada pelo 
turista; desenvolver ações que gerem novas 
ocupações de mão de obra e promovam 
melhorias na renda, quesito fundamental 
para assegurar estímulo à continuidade do 
processo e reinvestimentos; e, por último, 
mas não menos importantes, estão os 
cuidados com a conservação e preservação 
do ambiente, palco responsável pela 
busca do turista que deseja alternativas 
ao turismo convencional. Este último 
quesito é limitante, pois, um dos principais 
apelos do turismo rural, se não o maior, é 
o desejo do turista em ter uma “imersão 
no rural”, ou seja, conviver durante a sua 
estada no campo com as belezas naturais, 
o ambiente preservado e a presença de 
exuberantes fauna e flora. Reunidos todos 
esses fatores, pode-se dizer que o turista, 
ao final de seu passeio, terá em sua mente 
memórias inesquecíveis de paisagens, 
aromas e sabores incomuns. 
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Casa da Agricultura de 

Socorro
Turismo eleva o nome da cidade para além-fronteiras de São Paulo
Cleusa Pinheiro – Jornalista Cecor –CATI

Fundada em 1829, a cidade 
de Socorro é uma Estância 
Hidromineral de 37 mil habitantes, 

localizada no Circuito das Águas. O relevo 
da Serra da Mantiqueira, o clima ameno e as 
margens do Rio do Peixe proporcionam um 
cenário de rara beleza, excelente para a prática 
do turismo. Na década de 1990, tiveram início 
os primeiros empreendimentos e atividades 
de turismo rural e de aventura (cujas atividades 
são praticadas em seis parques privados na 
zona rural), impulsionando o município para 
se tornar um polo turístico importante em 
São Paulo. “Estamos trabalhando alinhados 
ao Plano Nacional do Turismo: Uma Viagem 
de Inclusão, que é fruto do consenso nacional 
dos segmentos turísticos com o objetivo  
de transformar o turismo em um indutor 
de desenvolvimento e inclusão”, explica 
Carlos Alberto Tavares de Toledo, diretor do 
Departamento de Turismo e Cultura.

Sobre o turismo rural, Carlos ressalta que 
várias ações estão sendo implementadas 
para a expansão, sendo uma das principais 
a participação no Programa Talentos do 
Brasil, do Ministério do Turismo, que apoia 
atividades ligadas ao setor. “Implementamos 
um roteiro chamado “Caminhos da Roça”, 
do qual fazem parte seis empreendimentos 
rurais, sendo quatro de agricultores familiares”, 
informa, dizendo que vários eventos têm 
sido programados para colocar o roteiro no 
caminho dos turistas.      

Casa da Agricultura

Com uma equipe afinada, que conta com 
técnicos do quadro da CATI e conveniados 
da Prefeitura, além de funcionários 
administrativos, a Casa da Agricultura de 
Socorro (CA), desde 1976, é uma referência 
para todos os setores ligados ao segmento 
agropecuário. Todos os dias, produtores 
e interessados na área agropecuária 
buscam atendimento. “Não fechamos nem 
para o almoço, fazemos um esquema de 
revezamento para que ninguém saia sem  
atendimento”, esclarece o engenheiro 
agrônomo Rodrigo da Silva Binoti, chefe da 
CA, que pertence à CATI Regional Bragança 
Paulista, destacando que nos últimos anos a 
procura por informações sobre o turismo rural 
tem aumentado.

O município possui quase 2.700 unidades 
agrícolas, das quais, mais de 80% é de cunho 
familiar. “Estes  produtores, sozinhos ou 
associados, estão aos poucos indo em direção 
ao turismo, visando à melhoria da renda”, 
analisa Rodrigo.

Além das explorações agropecuárias, 
entre as quais café, frutas e leite, o município 
possui mais de 30% de vegetação nativa; e a 
agricultura orgânica vem crescendo. “Temos 
um patrimônio natural que precisa ser 
preservado. Acredito que, com o turismo rural 
realizado de forma consciente e sustentável, 
os produtores terão condições econômicas 
mais favoráveis para a preservação”, salienta 

Alfred Erbert, presidente do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural. Ele 
destaca o papel da Casa da Agricultura como 
fundamental na conquista desse objetivo. “A 
assistência técnica dos técnicos da CATI tem 
sido fundamental para a conscientização e 
profissionalização dos produtores”.

Além das ações consistentes para 
o desenvolvimento da agropecuária, 
especificamente sobre o turismo, a CA tem 
intensificado ações. “Promovemos cursos para 
agregar valor aos produtos, como derivados 
do leite, doces e compotas de frutas e plantas 
medicinais, bem como os de gestão da 
propriedade e turismo rural. Também vamos 
intensificar a difusão das linhas de crédito 
do Feap e do Pronaf voltadas  para o setor”, 
informa Rodrigo.

Rancho Pompéia: café caipira é o destaque

Os produtores Flávio e Márcia Menegheli 
adquiriram a propriedade há alguns anos 
(depois de anos trabalhando no meio urbano) 
onde cultivam café, frutas, hortaliças e  têm 
um pequeno rebanho leiteiro e uma criação 
de cavalos. Em uma pequena loja anexa à 
propriedade já comercializavam café moído 
na hora. “Os compradores sempre falavam 
que gostariam de experimentar o café do 
jeito tradicional: feito no fogão a lenha e no 
coador de pano”, explica Márcia.

Com a visualização de um mercado 
promissor, haja vista o aumento de turistas 
na cidade, o casal decidiu implementar um 
café caipira. “Recebemos grupos agendados 
durante a semana. Nos finais de semana temos 
o café à disposição de qualquer visitante”, 
esclarece Márcia, que elabora receitas 
caseiras de pães, pães de queijo, bolos, doces; 
o café e o leite são servidos direto no fogão 
a lenha. A prosa animada de Márcia e Flávio 
são atrativos a mais, no pacote que tem um 
preço fixo por pessoa. Além disso, o produtor 
também conduz os visitantes em cavalgadas 
e em passeios na lavoura de café.

“Hoje, o turismo representa 50% da nossa 
renda, mas queremos continuar crescendo 
como produtores, por isso estamos investindo 
na produção, principalmente de banana, 
almejando comercializar para a merenda 
escolar”, ressalta Flávio, que tem enxergado 
a importância de os agricultores familiares 
terem o turismo como complemento. “Com 
o aumento da renda, os produtores podem 
investir na propriedade e não migrar para 
as cidades”, destaca ele, que participa de 
conselhos ligados ao turismo e ao segmento 
agropecuário, para incentivar outros a 
iniciarem na atividade.  Mais informações 
sobre estes estabelecimentos ca.socorro@cati.
sp.gov.br.

 A implementação da Microbacia 
do Ribeirão do Meio, no início dos anos 2000, 
trouxe maior organização entre produtores e 
abriu as portas para o turismo. “Com o apoio 
da Casa da Agricultura fundamos a associação, 
participamos de diversas capacitações, 
melhoramos a gestão das propriedades 
e fizemos a transição da agricultura 
convencional para a orgânica”, explica 
Sidney Barrel, presidente da Associação dos 
Moradores e Produtores Organoagrícola da 
Microbacia Ribeirão do Meio.

Um dos principais produtos da microbacia 
é o morango orgânico, que motivou durante 
anos a realização de uma festa que mobilizava 
a comunidade. “A agricultura orgânica se 
tornou um dos nossos diferenciais”, diz Sidney, 
acrescentando que hoje a produção orgânica 
é variada com hortaliças, frutas, cereais, sucos 
e vinhos. “Essa produção impulsionou o 
turismo de pessoas que procuram alimentos 
saudáveis”.  

Empório Nova Vida
Criado em 

2005, como ponto 
de venda dos pro-
dutos da micro-
bacia, o Empório 
Nova Vida se 
tornou uma refe-
rência para quem 
visita as proprie-
dades locais e os 
hotéis fazenda. De 
quarta a domingo, 
os turistas podem 
adquirir a produ-
ção orgânica local, 
além de outros 
produtos naturais 
e artesanato.

À frente do Empório está o produtor José 
Carlos de Faria, que com apoio da associação 
está diversificando os produtos oferecidos. 
“Instalamos uma estufa ao lado da loja com 
plantio de diversas hortaliças. Queremos ser 
mais que um mercado. Temos o objetivo de 
apresentar a produção agrícola do plantio até 
a chegada à mesa do consumidor”, ressalta o 
produtor. 

Segundo o presidente da associação, o 
objetivo é ampliar as ações conjuntas entre 
os produtores e potencializar o turismo, 
aumentando as opções de lazer e compras.

Pesqueiro Recanto das Águas
Com um pe-

queno rebanho, 
oscilação do preço 
do leite e uma to-
pografia acidenta-
da, o produtor José 
Tarcísio de Faria e 
a família (esposa 
e dois filhos) esta-
vam com dificul-

dades para manter a propriedade. Com a im-
plementação da microbacia e os vários cursos 
realizados na Casa da Agricultura, o produtor 
encontrou no turismo rural uma saída para se 
manter no campo. “Começamos bem peque-
nos, com um pesque-pague, e aos poucos 
fomos ampliando”, esclarece o produtor, que 
hoje produz alevinos jovens e os peixes para 
abastecer o pesque-pague. “Há alguns anos 
fizemos uma pequena lanchonete. Agora já 
montamos um restaurante, onde temos almo-
ço aos finais de semana e porções".

Atualmente, toda a família está envolvida 
e sobrevivendo da propriedade. “Até as 
namoradas dos meus filhos ajudam nos 
finais de semana”, conta o produtor, bem- 
humorado. “Trabalhar no sítio ficou bem 
melhor. Além da renda maior, a interação com 
os turistas movimenta o dia a dia”, salienta 
Vítor de Lima Faria, filho do produtor.

Alambique e produção de melado 
atraem turistas

Ver in loco a produção de cachaça 
artesanal, melado e outros produtos de cana, 
são algumas das experiências que o turista 
vivencia na visita ao sítio Santo Antônio, de 
João Evangelista Vaz de Lima. “Quando herdei 
a propriedade, em 1984, era produtor de leite. 
Como meu irmão já tinha um alambique, 
comecei também a produzir em pequena 
escala a cachaça Pioneira. Hoje, além desse 
produto, produzimos açúcar mascavo e 
o melado, que se tornou o nosso carro-
chefe”, explica o produtor, que tem a filha 
Wellen Mazzolini de Lima, de 25 anos, como 
parceira. “Sempre me interessei pelo sítio, 
mas se tivéssemos ficado apenas na produção 
agrícola, teria ido procurar emprego na 
cidade”, comenta Wellen. 

O turismo rural entrou na vida da 
família, quando a microbacia foi formada. 
“Atualmente, o turismo é uma parte 

importante de nossa renda. 
Montamos um ponto de venda e 
a maior parte de nossa produção 
é comercializada diretamente 
(apenas o melado é vendido 
para empresas da região). Temos 
parceria com hotéis e recebemos 
grupos para visitas monitoradas ou 
apenas para compra”, esclarece o 
produtor. 

 Microbacia do Ribeirão do Meio – produtores familiares se uniram, cresceram e hoje são 
empresários rurais
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Sidney Barrel e José Carlos de Faria

Rodrigo da Silva Binoti, Alexandre 
Moreira de Souza,  Ana Brandina de 
Oliveira Rosa e Daiane Cristina Rubin 
de Toledo formam parte da equipe da 
Casa da Agricultura
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Turismo comunitário é 
alternativa de geração de renda 
para comunidades tradicionais
Nilto Tatto, coordenador do Programa Vale do Ribeira, do Instituto Socioambiental (ISA) – São Paulo 
ntatto@socioambiental.org

O Brasil é considerado um 
dos países mais ricos 
em biodiversidade e 

sociodiversidade em todo o planeta. Não 
só pelas várias espécies da fauna e da 
flora existentes em seus biomas mas pela 
diversidade de povos indígenas e outros 
grupos tradicionais que neles vivem. A 
conservação de boa parte da diversidade 
biológica está relacionada diretamente 
com a presença dessas populações 
tradicionais e na forma como utilizam os 
recursos naturais. Ao longo da história, 
esses grupos vêm manejando o solo e 
os recursos dos territórios que ocupam 
tradicionalmente de forma sustentável. 
Entretanto, o modelo de desenvolvimento 
adotado historicamente no país, a política 
fundiária e de ocupação do território 
brasileiro levaram estes grupos a procurar 
espaços mais afastados e de difícil acesso 
para poderem sobreviver. Construíram 
relações próprias de convivência com o 
território e seus recursos, contribuindo 
com a conservação das florestas e da 
paisagem natural. A única possibilidade 
de sobrevivência destes grupos 
tradicionais está diretamente relacionada à 
consolidação e garantia de seus territórios 
tradicionalmente ocupados e manejados. 

É dessa interação entre pessoas e 
meio ambiente, acrescida da diversidade 
biológica e da paisagem natural, que 
surgem as condições para aproveitar os 
espaços como produto turístico, voltado 
à uma parcela crescente daqueles que 
buscam conhecer as belezas naturais e as 
expressões culturais dessas populações. 
Mas há desafios a serem enfrentados e 
cuidados a serem tomados. Se de um 
lado o turismo pode contribuir para 
complementar a renda das comunidades 
e melhorar sua qualidade de vida, de 
outro, pode transformar o território e suas 

especificidades culturais em mercadoria, e 
acarretar uma série de impactos negativos 
com possibilidades de desagregação social 
e cultural.

Para se contrapor aos impactos 
negativos do turismo e ao mesmo 
tempo tirar proveito deste potencial, 
algumas experiências de turismo de base 
comunitária vêm sendo desenvolvidas 
em diversas partes do mundo. Tais 
experiências têm em comum a mobilização 
e organização da sociedade civil, com 
base no respeito ao modo de vida das 
comunidades locais. E a dimensão da 
sustentabilidade socioambiental é pré-
requisito para a estruturação da atividade 
turística. 

O comércio justo, as ações ligadas 
ao turismo responsável, as ações de 
desenvolvimento local endógeno e o 
fomento às práticas de economia solidária 
na cadeia produtiva do turismo, são 
valores que devem estar presentes em 
todas as relações dentro da comunidade 
e com os outros atores envolvidos no 
processo (turistas, agentes, operadores, 
fornecedores de produtos e serviços etc.). 
Nessa perspectiva, é possível estruturar 
as práticas chamadas de turismo de base 
comunitária ou turismo comunitário, 
solidário, de conservação, étnico-cultural, 
entre outras denominações.

O turismo em áreas ocupadas por 
comunidades tradicionais ainda é uma 
atividade nova. Carece de regulamentação 
e investimentos por parte das políticas 
públicas de infraestrutura, capacitação, 
saneamento e apoio às experiências 
pilotos em exercício. Além disso, é 
importante monitorar e pesquisar os seus 
impactos positivos e negativos e o modelo 
de turismo que os comunitários querem 
desenvolver dentro de seus territórios. 

A busca por atividades alternativas para 
complementar a renda das famílias em 
comunidades tradicionais e, ao mesmo 
tempo, conservar suas manifestações 
culturais e os recursos naturais, têm sido 
um desafio constante para os projetos e 
políticas de desenvolvimento local. 

É essa experiência de turismo de base 
comunitária, que o Instituto Socioambiental 
(ISA), vem desenvolvendo em parceria com 
as comunidades quilombolas do Vale do 
Ribeira, o Instituto de Terras do Estado de 
São Paulo (Itesp) e a Equipe de Assessoria 
de Articulação e Apoio às Comunidades 
Negras do Vale do Ribeira. Trata-se de um 
projeto-piloto de construção do Circuito 
Quilombola, em seis quilombos: Mandira, 
Sapatu, André Lopes, Ivaporunduva, São 
Pedro e Pedro Cubas, que formam um 
corredor socioambiental na maior área 
contínua de remanescentes da Mata 
Atlântica.

Para saber mais acesse: 

www.circuitoquilombola.org.br 

Rotas de Turismo Rural
Ricardo Moncorvo Tonet – Engenheiro Agrônomo – Casa da Agricultura de Amparo – CATI Regional Bragança Paulista 

ricardotonet@cati.sp.gov.br
Graça D'Áuria – Jornalista Cecor – CATI

A organização e a integração da 
atividade turística podem ser 
uma estratégia fundamental 

para o sucesso do empreendimento de 
turismo rural, seja por meio de Rotas, 
Circuitos ou Roteiros Turísticos.

Para o proprietário rural, envolvido 
com a atividade de turismo rural, essa 
integração viabiliza uma divulgação 
conjunta, o que facilita e diminui 
custos e, ainda, permite uma ação 
de marketing mais efetiva e de maior 
visibilidade.  Além disso, esse trabalho 
conjunto permite uma uniformização 
da sinalização turística e até mesmo 
uma atenção diferenciada quanto às 
políticas públicas como, por exemplo, a 
manutenção de estradas rurais.

Nota-se que, numa rota turística, 
as atividades desenvolvidas nas 
diferentes propriedades participantes 
podem ser complementares, ou seja, 
cada propriedade tem um produto 
específico, muitas vezes um ajudando 
a comercializar o produto do outro, 
mantendo-se as características individuais 
de cada unidade.

Eventualmente, os circuitos podem 
ser de atividades similares, como 
acontece, por exemplo, com os circuitos 
de vinho no Chile, na Argentina e mesmo 
no Sul do Brasil mas, de qualquer forma, 
a formação do circuito ajuda, definindo e 
especializando, um destino turístico.

Assim, devemos lembrar sempre que 
os turistas estão a espera de experiências 
que possam enriquecê-lo e encantá-lo, e 
isso, o turismo rural, bem trabalhado, é 
capaz de proporcionar, principalmente 
se pensarmos em trabalhar de forma 
complementar, deixando sempre no 
turista o desejo de querer voltar!

Rota do Queijo e Vinho de 
Serra Negra

Um exemplo de rota de turismo 
rural é a Rota do Queijo e Vinho, 
localizada em Serra Negra, município 
pertencente à CATI Regional Bragança 
Paulista, que teve seu início com ações 
conjuntas no Sítio Chapadão e no 
Sítio Bom Retiro. O primeiro oferece 
diversos tipos de queijo, desde os mais 
comuns, como frescal e minas padrão, 
passando pelos diferenciados como o 
boursin e o trabalhoso parmesão (que 
precisa ser virado e revirado, até ficar 
no ponto), chegando no saint paulin, 
que é saborizado com whisky ou vinho. 
No Sítio Bom Retiro, de propriedade 
da família Carra, que está na região 
há cinco gerações, os turistas podem 
provar e levar para casa vinhos e 
cachaças especiais, como a “cachaça 
azul”, acompanhada de uma boa 
conversa recheada de história.

Com o tempo, outras duas 
propriedades passaram a fazer parte da 
Rota do Queijo e Vinho: a Pousada 
Desfiladeiro da Serra que, além da 
hospedagem, trabalha com artesanato 
e cachaça; e o Sítio Rios das Pedras, que 
possui um pesqueiro e é um  local ideal 
para saborear um delicioso café rural. 
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Campo dos Sonhos: múltiplas 
experiências em uma bela paisagem rural

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Cecor – CATI

A entrada do Complexo Turístico 
Campo dos Sonhos, não difere 
de outros sítios e fazendas 

espalhados pelo interior de São Paulo; mas 

ao adentrar a área, os visitantes descobrem 
uma infinidade de oportunidades para 
vivenciar o meio rural nos seus bens 
mais preciosos: a qualidade de vida e a 
simplicidade. Às diversas opções de turismo 
(ecoturismo, aventura, gastronômico, 
pedagógico etc) foram incorporadas as 
atividades típicas da vida e do trabalho 
de produtores rurais. Os visitantes podem 
ajudar na ordenha, alimentar os animais, 
conhecer a produção de café (do plantio 
ao bule) e a das mais de 200 espécies 
frutíferas, entre silvestres e comerciais, 
ver um alambique em funcionamento, o 
apiário e o minhocário, que produz húmus 
para a horta orgânica. Além disso, eles 
também têm contato com a tradicional 
música caipira, que são apresentadas por 
músicos da região, entre os quais o senhor 
Luis Franco, de 93 anos, pai do proprietário.

Localizado em Socorro, o Campo de 
Sonhos traz o espírito de seu idealizador, 
o engenheiro agrônomo José Fernandes 
Franco. “Durante muitos anos trabalhei em 
multinacionais e morei em grandes centros 
urbanos. Mas como nasci aqui, sempre 
acalentei o sonho de retornar às minhas 
raízes no campo”, explica Zé Fernandes, 
como é conhecido, ressaltando que a 
concretização desse desejo originou o 
nome do empreendimento, inaugurado em 
1994, que já ganhou um desmembramento 
no Parque dos Sonhos, também em 

Socorro, que se tornou referência no 
turismo de aventura, com opções que vão 
de tirolesas ao boia-cross e ao rafting. Nos 
dois empreendimentos foram erguidos 
hotéis e chalés, que em alta temporada 
chegam a receber cerca de quatro mil 
pessoas mês, nos sistema de hospedagem 
ou day use. 

Toda a alimentação dos hotéis e 
restaurantes dos dois empreendimentos é 
produzida na fazenda. “Do suco servido, ao 
café, leite, queijo, carne, frutas e verduras, 
tudo é produzido por nós. Assim não só 
mantemos a qualidade, como mantemos a 
nossa produção agropecuária e os nossos 
colaboradores de campo”, explica Zé 
Fernandes. Ao todo são 160 funcionários 
nos complexos, com  plano de carreira. 
“Alguns funcionários estão conosco há 
anos, mas procuramos incentivar os mais 
jovens (moradores dos bairros ao redor), 
oferecendo capacitação constante. Assim 
garantimos a qualidade de nossos serviços”, 
ressalta Zé Fernandes.

A sustentabilidade ambiental também 
é uma preocupação no local. Além da mata 
preservada, os turistas podem participar 
do projeto Adote ou Plante uma Árvore, 
deixando uma lembrança na natureza e 
não tirando nada dela. “Até o momento 
foram plantadas mais de três mil mudas de 
árvores de essências frutíferas e florestais, 
como o Ipê Amarelo. As trilhas do complexo 
além de estreitar o contato com a natureza, 
leva os visitantes à reflexão com placas de 

temas variados: Estrada dos Porquês, dos 
Provérbios, do Amor, da Sabedoria, entre 
outras. 

Inclusão é palavra de ordem 

A acessibilidade para pessoas com 
deficiências ou com mobilidade reduzida 
como idosos e gestantes, não foi adotada 
como um diferencial, mas como uma 

missão. “Claro que o número de visitantes 
portadores de necessidades especiais 
aumentou muito e com isso o público 
frequentador, mas nosso objetivo está 
focado no turismo inclusivo, mostrando 
que um paraplégico pode usufruir da 
tirolesa ou das cavalgadas, desfrutando 
das belezas do meio rural”, enfatiza Zé 
Fernandes, que juntos com colaboradores 
desenvolveu equipamentos pioneiros 
como trolers adaptados, assento especial 
para cavalgadas de paraplégicos e cadeiras 
especiais para trilha. Além disso, toda a 
área possui sinalização vertical e horizontal 

com rotas acessíveis e até um 
playground adaptado para crianças 
com deficiência etc. 

O projeto de acessibilidade do 
Campo dos Sonhos encontra respaldo 
na visão do poder público municipal. 
“Implementamos o projeto Socorro 
Acessível, que adaptou logradouros 
públicos, empreendimentos privados 
e capacitou pessoas para melhor 
atender esse público alvo, incluindo 
entre estes a melhor idade”, salienta 
Carlos Tavares, diretor de Turismo do 
município.  www.campodossonhos.com.br

Diferentes Tipos de Turismo no 
Meio Rural
Graça D'Áuria – Jornalista Cecor – CATI

Turismo de aventura, turismo pedagógico, turismo ecológico, gastronômico, turismo rural, fazendas históricas ou sítios, belas 
paisagens, cheiro de mato e terra molhada, convivência com animais. Um convite aos cinco sentidos para entrarem em alerta, 
porque estes são os tipos de turismo que mais têm crescido nos últimos anos, sejam praticados em área rural por operadoras 

e pessoal especializado ou o turismo oferecido por proprietários rurais, em suas propriedades, como forma de manter o patrimônio e 
oferecer um estilo de vida.

Nesta reportagem, procuramos trazer algumas experiências de turismo no meio rural, mas são apenas exemplos no vasto universo 
de possibilidades que vêm se abrindo nos últimos anos. Alguns optam por oferecer, no caso do empreendedor, ou por utilizar, no caso 
do turista, o day use, outros por pacotes que incluem boa alimentação e hospedagem, ainda outros, aventura e lazer, ou simplesmente, 
contemplação e conhecimento. Mas, cada um a seu modo, dá a oportunidade de conhecimento e vivência, uma volta às origens, nesse 
diverso Brasil rural com comidas típicas, fogão à lenha, histórias contadas, mobiliários e construções de época, paisagens deslumbrantes 
que se estendem por vales e montanhas.

Para atender a toda essa crescente demanda, que ainda investiga e discute que tipo de turismo é esse ou aquele, é que estão sendo 
criados conselhos de turismo em todas as esferas governamentais, dos municípios à União, além de comitês e associações e estão sendo 
elaborados cursos e sugeridas novas políticas públicas para atender o setor. As reportagens são um passeio por algumas destas experi-
ências e um convite a pensar sobre esta alternativa que pode gerar novos empregos, proporcionar aumento de renda, fixar o homem no 
campo e preservar a memória e a cultura de um Estado e de uma nação.  
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CAVALGADAS: turismo rural 
saudável para cavalos e cavaleiros
Graça D’Auria – Jornalista  – Cecor/CATI

A Fazenda Bela Vista, com seus 
mais de 150 anos de história, 
registrou vários momentos 

da agricultura paulista: o auge do 
período cafeeiro, a opção pelo plantio e 
beneficiamento do algodão, as pastagens 
para o gado leiteiro e de corte, mas foram 
a equinocultura e as cavalgadas que a 
tornaram mundialmente conhecida e 
visitada por turistas de todo o Brasil e 
estrangeiros, especialmente franceses e 
americanos. 

Quem chega à fazenda no município 
de Dourado, região central do Estado de 
São Paulo, vai conhecer um pouco dessa 
história, do modo de vida de gerações 
que viveram no casarão preservado. Estão 
no mobiliário de época, nas baixelas de 
prata, no assoalho dos quartos, na madeira 
de lei das portas e janelas, nos detalhes 
da decoração que remetem à paixão do 
proprietário por cavalgadas: esporas, 
estribos, chicotes com cabo de prata. Nos 
salões, biblioteca, quartos, varandas e na 
antiga cozinha, onde ainda funciona uma 
geladeira compacta e moderna, apesar de 

seus 80 anos, as horas são marcadas por 
muitos relógios, carrilhões antigos que 
emitem sons variados. 

Ali, as horas passam devagar, no ritmo 
da cozinha - de onde saem delícias da 
culinária caipira, com direito a produtos 
vindos direto da horta orgânica e do 
pomar  -, do pôr e do nascer do sol, e do 
cavalgar da tropa de animais. São 100 
cavalos da raça Tennessee Walking Horse, 
ou simplesmente Walker, talhados para 
a montaria por oferecerem conforto e 
resistência, treinados para cavalgadas que 
vão de um dia até vários, como é do gosto 
do proprietário Pedro Luiz de Aguiar, o 
Pedroca, que nos anos 1990 divulgou a raça 
Manga Larga percorrendo o Brasil de Norte 
a Sul, com inclusão da Guiana Francesa e do 
Uruguai, em uma viagem que levou dois 
anos e 45 dias. Foram 19 mil km e o feito 
era um sonho de menino, só completado 
aos 60 anos de idade. Pedroca foi parar no 
Guiness Book, como Recordista Mundial em 
Cavalgada de Longa Distância, teve livros 
editados, reportagens para jornais, TV e 
rádio, e até hoje cavalgar com o Pedroca, 

ouvindo suas histórias, faz 
parte, ou é a melhor parte, 
do turismo rural oferecido 
pela Fazenda Bela Vista há 
mais de 30 anos.

A opção pela 
atividade aconteceu 
naturalmente, o primeiro 
casal de hóspedes dormiu 
no próprio quarto de 
Pedroca; na semana 
seguinte, trouxeram um 
casal de amigos e no final 
daquele mesmo ano a 
Fazenda Bela Vista recebia 
mais de 40 pessoas 
para hospedagem, 
alimentação e passeios 
a cavalo. Hoje, com a 
reforma das antigas 
casas da colônia, da casa 
do administrador e da 
própria sede da fazenda, 

a capacidade é para atender 70 hóspedes. 
Quem não quiser se hospedar, desfruta das 
atividades de ecoturismo feito em parceria 
com a vizinha Brotas e das cavalgadas 
diárias. Há, ainda, aqueles que vêm para os 
eventos especiais: as cavalgadas de média 
e longa distâncias. Quem passa por lá 
volta, e são vários os idiomas e os sotaques 
falados e ouvidos na Bela Vista.

As histórias das cavalgadas, da 
fazenda e do seu proprietário, Pedroca, se 
confundem e juntas formam o principal 
atrativo da Bela Vista, onde a diferença se 
faz presente na opção pelos cavalos e pela 
forma de tratamento dos animais. Pedroca 
não gosta de baias e afirma que os animais 
devem ter uma vida que se aproxime do 
seu modo de vida natural: “eles gostam 
de andar soltos pelo pasto, caminhadas, 
galopes e ar livre resultam em mais saúde 
para o animal e aqui eles são criados na 
forma cabocla”, afirma o famoso cavaleiro, 
contando que a comprovação da sua 
crença foi o retorno dos cavalos da longa e 
famosa marcha: “todos estavam com ótima 
saúde, cavalos e cavaleiros”. 

Na Bela Vista, baias e cochos são 
utilizados apenas para os cuidados, 
tratamentos e reforço na alimentação 
feita, entre outros, com milho produzido 
na própria fazenda. Novos potros nascem 
a cada ano aumentando o plantel da 
raça Tenessee Walking e tornando-a mais 
conhecida no meio das cavalgadas, 
também na fazenda nascem os filhotes de 
Blue Riller, cachorros treinados para lidar 
com cavalos. De idades variadas, os potros 
já formam um novo plantel, que aguarda a 
doma racional praticada na propriedade a 
partir de dois anos de vida do animal. Seis 
meses depois, estão prontos para enfrentar 
o desafio de conquistar os hóspedes para 
a atividade principal da Fazenda Bela 
Vista: cavalgar pelo belo cenário da região, 
permitindo, ainda, viver o dia a dia do 
campo, hospedar-se nas antigas casas de 
colonos e aproveitar o melhor do turismo 
rural oferecido por Pedro Luiz Aguiar e sua 
família.  www.fazendabelavista.com.br

Fotos: Graça D'Áuria – Cecor/CATI

Turismo Rural Pedagógico: Estudo 
com jeito de passeio

Roberta Lage – jornalista CECOR – CATI

Colaboração Newton José Rodrigues da Silva – Casa da Agricultura de Santos / CATI Regional São Paulo

Sair da área urbana para um contato direto com o meio rural. Experimentar para entender assuntos como ecologia, ecossistema e 
sustentabilidade. Retomar a história. Adquirir conhecimento vivenciando na prática conceitos vistos em livros, revistas ou nas salas 
de aula. Essas são algumas das propostas do turismo rural pedagógico. Nesse breve relato, vamos conhecer um bom exemplo dessa 

modalidade de turismo, que possibilita o aprendizado, pelo público urbano, das atividades e dos temas ligados ao meio rural e que conta com 
apoio da CATI.

Um local que normalmente é visitado por turistas que querem apreciar suas belas praias, também reserva espaço para as belezas e aprendizados 
rurais. O cenário é Mongaguá no litoral paulista, a 90 km da capital, no Bairro rural da Água Branca, onde as atividades ligadas ao turismo rural 
pedagógico são realizadas. “O projeto é parte integrante do Planejamento do Turismo de Base Comunitária na Microbacia da Água Branca. Ele 
foi desenvolvido para que os estudantes possam aprender in loco conceitos que constam, principalmente no currículo do ensino médio”, explica 
o extensionista da Casa da Agricultura de Santos, Newton José Rodrigues da Silva, que coordenou a elaboração das atividades e participa como 
instrutor de algumas ações. “Não se trata de um passeio, mas de um estudo que contempla temas atuais e de fundamental importância para a 
formação dos alunos”, completa Alcielle Santos, coordenadora do ensino médio do Liceu Santista.

O estudo tem início na parte da manhã em uma trilha de 4 km na Mata Atlântica, onde os estudantes recebem explicações sobre os diferentes 
aspectos da fauna, da flora e sobre o uso dos recursos hídricos.  Em seguida, conhecem a oficina de fibra de bananeira, onde integrantes da 
Associação de Mulheres Artesãs da Área Rural de Mongaguá apresentam desde a técnica de produção de papel artesanal até a gestão da 
associação. “O turismo rural pedagógico valoriza as artesãs, que passam a ser também instrutoras. Além do ganho financeiro, há o crescimento 
pessoal”, avalia Paula Ribeiro, presidente da Associação.

Além da trilha e da oficina, os visitantes conhecem uma Farmácia Viva com cerca de 50 plantas de uso medicinal típicas da região. No local são 
apresentados os usos e as formas de produção. Outra parada dos estudantes e turistas é no Projeto Lambari, um programa de sustentabilidade 
que valoriza a criação de uma espécie que só é encontrada no Litoral Sul de São Paulo e no Vale do Ribeira, que é o lambari-da-Mata-Atlântica.  
Recebem explicações sobre as técnicas de reprodução induzida em laboratório, alevinagem e engorda. Após conhecerem a piscicultura da região, 
o assunto é a bananicultura e são explicadas as formas de produção, colheita, embalagem e comercialização. 

E entre um conhecimento e outro, os grupos sentem o sabor regional e almoçam em um dos pesqueiros localizados na microbacia. Por lá 
mesmo, dois moradores falam do prazer, das oportunidades e das dificuldades de se morar em uma área rural. É um bate-papo informal e muito 
real.

Desde abril de 2011, quando a atividade teve início, já participaram dos passeios 40 grupos de alunos formados principalmente por estudantes 
do ensino médio e, inclusive, projetos como o lambari-da-Mata-Atlântica e o artesanato em fibra de bananeira já foram premiados e certificados 
por órgãos de pesquisa e entidades governamentais. “Esse projeto é uma realidade que modificou a dinâmica da área rural de Mongaguá. 
Promove geração de renda para a comunidade, visibilidade para o município e todos esses fatores contribuem para que moradores da área rural 
se mobilizem para melhorar as condições de recebimento dos turistas, ao promoverem profissionalização e difusão do conhecimento técnico”, 
avalia Fernando Gonçalves, diretor do Departamento de Agricultura, Pesca e Abastecimento da Prefeitura de Mongaguá.

Professores e estudantes também se mostram satisfeitos com as atividades. “A proposta desse estudo do meio é excelente, pois ao término das 
atividades, os alunos conseguem entender o desenvolvimento sustentável, que é um conceito difícil de ser compreendido na teoria”, diz Isabela 
Dias de Castro, professora de biologia do Liceu Santista, que tem suas idéias complementadas pelo estudante Giovani César Taliani, de 14 anos. “O 
passeio provocou a minha reflexão, pois apresentou formas diversas de sustentabilidade. Aprender vivenciando, ajuda a fixar melhor os conceitos 
em nossa memória”.

O projeto foi desenvolvido pela CATI em conjunto com a Prefeitura, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, a Associação de Mulheres 
Artesãs da Área Rural de Mongaguá, a Associação Rural da Água Branca e escolas da região. Visitas monitoradas podem ser agendadas pelo 
telefone (13) 7805-6098. 
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Brotas: Turismo Rural em Área 
de Aventura
Graça D’Auria – Jornalista Cecor – CATI

Conhecida em todo território 
nacional e descoberta, também, 
por turistas estrangeiros, Brotas no 

interior do Estado de São Paulo, já é chamada 
de capital do turismo de aventura ou do 
ecoturismo. Com quase 900 propriedades 
rurais, o município figura entre os cinco 
maiores do Estado em território. A maior 
parte dessa área ainda é de grandes e médias 
propriedades, mas mesmo os pequenos 
proprietários rurais estão aproveitando as 
belezas naturais da região, entrecortada por 
vales e montanhas, nascentes e cachoeiras e 
excelente clima, para atender à demanda em 
turismo rural. No caso, não se trata de turismo 
em áreas rurais, como fazem as operadoras 
que oferecem rapel, rafting, boia-cross, mas 
o turismo rural, com sabores e cheiros de 
fogão a lenha, café moído na hora, doces 
em compota, goiabada cascão, fruta no 
pomar, leite e queijo frescos, verduras vindas 
da horta. Estamos falando daqueles que 
procuram pela paz e sossego da vida rural, 
longe do agito das grandes cidades e longe 
dos esportes radicais.

No Sítio Tamanduá, João Farsoni e Sophia 
Kraibe recebem para um café da tarde. Na 

mesa, sucos, frutas, pães, 
bolos, queijos, café, geleias, 

mel. Ao redor do fogão à lenha e em 
frente ao lago, os turistas podem saborear os 
quitutes, levar para casa e, em um passeio 

pelas redondezas do sítio, ir até o pomar de 
goiabas e de laranja, colher a fruta no pé, 
plantar mais um pé de café no local, onde 
antes se estendiam os cafezais da família 
Farsoni. Há, ainda, uma granja para 50 mil 
frangos de corte, mas João conta que aos 
poucos está voltando suas atividades para 
o turismo rural. Hoje, já recebem reserva de 
grupos para almoço, preparado na cozinha 
feita de acordo com as normas da vigilância 
sanitária. É de lá que saem a goiabada cascão 
e as compotas de goiaba, carro-chefe desse 
novo investimento da família e que, com o 
código de barras, já são comercializados na 
região e capital. 

Para incentivar o turismo na propriedade, 
eles reformaram a casa onde moravam 
com uma verba de R$ 50 mil, financiada 
por intermédio da linha de crédito Pronaf-
Mulher. São três confortáveis suítes, sala 
e cozinha com fogão a lenha, móveis de 
família recuperados e harmonizados em uma 
decoração de bom gosto. A porta principal 
se abre para o lago onde é possível nadar, 
pescar, andar de caiaque; as águas são claras e 
límpidas e a “areia canta”. João ainda tem uma 
piscicultura, uma horta natural, e um milharal. 
À noite, uma sopa de milho com cambuquira 
(brotos de abóbora) aquece a alma. 

Sophia conta que eles participaram de 
muitos cursos e feiras, como a da Pequena 
Agroindústria oferecida no início da década 
pela CATI. Visitaram muitos locais, trocaram 
experiências e aprenderam a fazer um pouco 
de tudo para ter sucesso com turismo rural. É 
aos poucos, sentindo o retorno, ouvindo os 
turistas e oferecendo um diferencial, no caso, 
os doces feitos de goiaba, que eles pensam em 
ampliar o negócio e, futuramente, aumentar 
a capacidade de hospedagem, onde está 
instalada a granja, e expandir o cafezal que 
conta com 700 pés e está crescendo com 
a ajuda dos turistas que deixam e levam a 
recordação de plantar um novo pé de café.

Foi, também, para investir em goiabas 
que Jaime e Neuza Lanza deixaram Valinhos, 
no Circuito das Frutas, onde trabalhavam 

como meeiros para adquirir, 
há quatro anos, 2,4ha de 
terra. Quando chegaram, 
animados pelo turismo que 
traz tanta gente à Brotas, não 
havia casa, luz ou água onde, 
além da casa avarandada, estão 
os pomares com 450 pessegueiros, 150 
goiabeiras em produção e 150 novos pés 
da espécie Paluma, boa para mesa. Hoje, 
a Agrofrutas Lanza é marca conhecida em 
Brotas, Torrinha e Mineiros do Tietê. Além 
da fruta in natura, vendida ensacada e em 
caixas, o casal comercializa polpa, geleia e 
mousse. O próximo passo é construir uma 
cozinha industrial que facilite e agilize o 
processamento, agregando valor ao produto. 

Vizinhos de uma usina e rodeados de 
cana por todos os lados, eles são procurados 
por uma clientela fiel que, além de qualidade, 
quer desfrutar de uma nova forma de turismo 
rural: o “colha e pague”. Para isso, eles usam o 
mínimo de agrotóxico, ensacam as frutas no 
pé, investem em irrigação para terem frutas 
o ano todo e usam tecnologia de poda para 
aumentar a produção. “Colocamos em prática 
o aprendizado de muitos anos e, agora, no 
que é nosso e de nossos filhos”, diz Jaime. Em 
Brotas está o presente e o futuro da família 
Lanza, agora proprietários rurais.

Uma outra história de trabalhadores 
rurais que viraram proprietários teve início 
diferente, mas o mesmo desenrolar de 
sucesso. Começou a ser trilhada pelo avô 
Inocêncio Teixeira do Prado que teve oito 

filhos, destes só Glycério ficou e formou 
família com quatro filhos que nasceram 
no “Sítio 3 Saltos do Jacaré”, referência ao 
Rio Jacaré-Pepira, que atravessa a cidade 
de Brotas e grande parte da área rural. O 
sítio ficou conhecido como “Pesqueiro do 
Glycério”, e mesmo com a divisão das terras, 
os irmãos decidiram viver em comodato e 
continuam unidos, tanto na casa da família, 
quanto nos lucros. 

Cada um faz o que gosta. Glycério, que 
herdou o nome do pai já falecido, cuida do 
gado leiteiro e a produção de 60 litros/dia 
vai para consumo e fabricação de queijo. 
André é o empreendedor e foi dele a ideia 
de investir na piscicultura. No início, fornecia 
peixes para os pesque-pagues da região, 
hoje vendem a tilápia, a melhor de Brotas 
segundo os clientes, para terceiros. E depois 
que começaram a oferecer peixe frito, em 
molho, pirão e salada da horta na garagem 
improvisada em barzinho, eles não param 
mais de chegar. As maravilhas da culinária 
são dotes de Ana Amélia, a irmã que também 
prepara pão caseiro para uma freguesia certa. 
O restaurante, em fase final de construção, 
vai chamar Pesque-Pague Bika D’Água, outro 

nome que eles não sabem se vai pegar porque 
o que os turistas procuram é o Pesqueiro 
do Glycério, onde podem tomar banho na 
bica d’água, andar a cavalo e se fartar no 
restaurante. Animados com o turismo rural 
e com o desenrolar dos acontecimentos, 
até a única herdeira, Deise, filha da quarta 
irmã, Cleusa, se anima a investir seus dotes 
de comerciante na propriedade da família. 
A única dúvida é se derrubam a antiga casa 

onde nasceram, foram criados e passaram por 
tantas dificuldades, ou a deixam permanecer 
como marco que conta o trilhar da família. 
Afinal, turismo rural também é história, 
cultura e mais um atrativo do Sítio 3 Saltos do 
Jacaré.

O fato é que em Brotas as histórias são 
variadas e cada família, a sua maneira, tem 
investido nas terras que valorizam a cada 
ano. Raquel Fernandes, médica veterinária 
responsável pela Casa da Agricultura, tem 
aprendido um pouco a cada dia sobre o 
município que ela já visitava como turista. 
Convocada há três anos pela CATI, após o 
último concurso da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, ela não teve dúvidas em 
escolher a região. Algumas propriedades 
já conhecia, assim como o percurso do 
Rio Jacaré-Pepira à bordo de uma boia no 
turismo de aventura. Como profissional, 
passou a conhecer as necessidades do local e 
dos proprietários que procuram alternativas 
para manter o patrimônio e aumentar a 
renda. Ultimamente, a maior demanda 
da Casa da Agricultura são as linhas de 
crédito e as capacitações na área de gestão, 
processamento artesanal e turismo rural. Para 
Raquel, os cursos são ferramentas que os 
auxiliam a agregar valor ao produto e ganhar 
o gosto e a confiança da clientela, a maioria 
moradores dos grandes centros, que querem 
conhecer a realidade rural e levar para casa, 
além de novas experiências, o sabor da 
culinária e da vida no campo.

Um dos locais conhecidos da turista Raquel 
era o Recanto das Cachoeiras. Investindo 
na atividade, Rodrigo Braga Saldanha, em 
pouco mais de 10 anos, transformou o local 
em um dos pontos turísticos mais visitados 
de Brotas, uma média de 600 pessoas por final 
de semana na alta temporada. As terras eram 
herança do avô e a área onde foi montado o 
Recanto, a Serra das Roseiras, pertencia a um 
tio que, para torná-la novamente agricultável, 
precisaria de muito investimento. Rodrigo, 
que desde menino frequentava aquelas 
paragens, viu um potencial. “Meus tios 
acreditaram que eu poderia transformar 
ideias em empreendimento, um emprestou 
capital, o outro vendeu a terra em prestações 
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que foram pagas com o próprio investimento, 
e eu vendi 100 cabeças de gado que havia 
comprado aos poucos como poupança”, conta 
Rodrigo. Foi assim que nasceu o Recanto das 
Cachoeiras, que foi crescendo com o próprio 
retorno do investimento. 

Bem no alto da Serra da Roseira, foi 

construído um platô de onde se vislumbra 
todo o vale e as montanhas. Desse ponto, 
foram feitas as trilhas para as cachoeiras. São 
três, a mais visitada é a de Santo Antônio, 
que pode ser desfrutada por turistas de oito 
meses a 80 anos. O Recanto é um local onde 
as famílias passam o dia. Podem cavalgar em 
segurança, acompanhados por monitores, 
tomar banho de cachoeira, fazer trilhas, 
aproveitar a piscina, e para quem prefere 
aventura tem tirolesa, rapel e arvorismo. Entre 
os petiscos do quiosque, o mais famoso é 
a tilápia, 100kg por semana, adquirida do 
Pesqueiro do Glycério, aquele mesmo que já 
conhecem. 

O restaurante foi o mais recente 
investimento. Nele, a comida é típica de 
fazenda, legumes e verduras vêm da horta 
orgânica, os doces para as compotas, do 
pomar. Tem frango ao molho, carne de panela, 
farofa de ovo de avestruz, verduras e legumes 
que acabaram de ser colhidos na horta 
orgânica, os doces e compotas vêm do pomar, 
e tudo pode ser degustado tendo como 
cenário o deslumbrante vale escolhido por 
Rodrigo Saldanha e pela mulher Érika, para 
fazer o que gostam: receber as pessoas e 
colocar as belezas naturais de Brotas à 
disposição. Informações: ca.brotas@cati.sp.gov.br 

Proprietários do pesqueiro do Glycerio
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Fazendas 
Históricas 

Cleusa Pinheiro – Jornalista Cecor - CATI

No início da década de 1980, uma receita de família mudou o 
rumo da Fazenda da Serra, que segundo consta a história fez parte 
da Sesmaria de Domingos Fernandes, fundador de Itu, em 1610. “ 
Herdei essa fazenda do meu pai, que a comprou em 1964. No começo 

mantive a cultura do café, 
incorporando também 
a pecuária de leite e o 
cultivo de uva. Mas a 
geografia da propriedade 
é acidentada, com muitas 
pedras, o que dificultava 
a mecanização, além 
de haver falta de mão 
de obra na região. Por 
isso, buscamos novas 
alternativas”, explica 
Luiz Henrique Hacker, 
proprietário, falando que 
a opção pelo turismo 

aconteceu pela experiência de receber pessoas que 
começou com o pai e também pela beleza natural 
do local, hoje integrante da Área de Proteção 
Ambiental Cabreúva, Cajamar e Jundiaí. “Em 1972, 
meu pai montou um camping na área da fazenda 

e desde os meus 14 anos, me acostumei com muita 
gente circulando por aqui; pessoas que sempre se 

interessaram em ter mais opções de lazer e produtos. 
Em vista disso, resgatamos uma receita familiar de chocolate. 

Começamos a fazer bombons, depois abrimos uma pequena loja no 
centro da cidade e a procura aumentou muito. O sucesso foi tanto, que 
a fazenda passou a ser conhecida como fazenda do chocolate”, conta 

Luiz Henrique, esclarecendo que a partir daí, o produto se tornou o 
principal atrativo e novas opções foram sendo incorporadas. “Hoje o 
turismo é nossa principal atividade geradora de renda e emprego (são 
mais de 40 colaboradores). Recebemos até três mil pessoas por final 
de semana. E continuamos com a mesma preocupação de manter 
o patrimônio histórico e cultural rural, para que as características 
originais não sejam perdidas na Fazenda da Serra”. 

Vivência educativa

Na fazenda do chocolate, o turismo 
não é apenas de contemplação, 
alunos de escolas públicas 
e privadas aprendem 
brincando em trilhas, 
experimentações e pondo a 
mão na massa (de chocolate 
obviamente). “Além de 
vivenciar o meio rural, em 
visitas ao nosso museu caipira, 
fazer trilhas na mata nativa e 
conhecer detalhes de construções 
centenárias, as crianças se alimentam em um 
ambiente que remete às refeições do passado. Todas as atividades 
são acompanhadas por monitores capacitados que envolvem as 
crianças no enredo da história”, esclarece Alex Pinheiro, gerente de 
relacionamento da fazenda. Aliás, tudo na fazenda tem uma história 
que poderia virar livro. 

Nesse percurso também têm o roteiro do chocolate, composto por 
uma visita à estufa onde são mantidas mudas de cacau apenas para 
conhecimento, à réplica de uma "barcaça" para secagem de amêndoas 
de cacau, terminando na sala mais esperada: a cozinha experimental. 

“As crianças podem manusear 
o chocolate, fazer as formas 
desejadas e depois comê-lo”, 
conta Alex, dizendo que essa 
experiência “sensorial” é a 
mais aguardada. 

Mas este e outros roteiros, 
como o Caipira em que dois 
personagens fazem trilhas 
pela propriedade contando 

histórias e causos típicos, podem ser usufruídos por qualquer visitante 
e têm sido muito buscados por grupos da terceira idade, para os quais 

todos eles são adaptados. “Temos uma infinidade de atividades que 

cativam os turistas: minizoológico; cavalgadas; roteiros culturais; 

lojas de artesanato e de diversos produtos feitos aqui ou adquiridos 

de produtores vizinhos, como queijos, biscoitos e pães; adega; praça 

de alimentação, aquário marinho e, claro, uma loja exclusiva de 

chocolates artesanais”, ressalta Alex. E não falta o tradicional café feito 

no fogão à lenha (que o visitante acompanha desde a torragem até a 

preparação), que pode ser degustado em um típico rancho caipira, em 

que fenos cobertos com sacos de café servem de bancos.

Para conhecer mais sobre a história e as delícias do reino do 

chocolate, acesse: www.fazendadochocolate.com.br

Verdadeiros patrimônios arquitetônicos dos séculos 18, 19 e 20, algumas 
fazendas históricas do interior de São Paulo estão abertas para a visitação 
pública. Unidas na Associação das Fazendas Paulistas, ganharam um 

roteiro oficializado pelo Governo do Estado. “Essas propriedades se abriram para os 
visitantes conhecerem a história rural de um período que influenciou toda a história 
política e cultural do país”, ressalta João Pacheco, proprietário da Chácara do Rosário, 
em Itu, que faz parte do roteiro e foi o primeiro presidente da Associação fundada há 
quatro anos. 

Os serviços oferecidos são diversificados, incluindo hospedagem, comida típica, 
passeios a cavalo, trilhas na Mata Atlântica, observação de aves e atividades rurais. 
Outras dispõem de cavalgadas, passeios e noites de seresta para os hóspedes e 
visitantes. Há também as que trabalham com turismo pedagógico e eventos. “Se 
hospedar ou visitar uma dessas fazendas é uma experiência diferente, pois o visitante 
pode realmente se sentir parte da história e valorizá-la”, explica Jan Rais, presidente 
da Associação.

Mais informações: www.fazendanova.com, e-mail: faznova@dglnet.com.br / 
www.rural.tur.br,  e-mail: pacheconet@uol.com.br.

A seguir, dois exemplos de propriedades históricas abertas ao turismo. 

Fazenda da Serra: chocolate fez a diferença

A Fazenda Quilombo, erguida há mais de 
um século no município de Limeira, guarda em 
sua sede a rica história do ciclo do café. Com enorme 
responsabilidade, os proprietários Francisco Raphael Araújo Ribeiro 
(descendente do primeiro proprietário) e a esposa Maria José Ferreira 
de Araújo Ribeiro abriram suas porteiras para o turismo rural, com 
caráter histórico e pedagógico. “Disponibilizar a história no ambiente 
em que ela se passou é enriquecedor para quem detém os fatos e 
para quem busca o conhecimento”, salienta Maria José, que dá uma 
verdadeira aula sobre a história do café. Atualmente, o café não ocupa 
a mesma área de outrora, apesar de ainda ser uma cultura muito 
importante, que agora divide espaço com a bovinocultura de corte, a 
criação de cavalos, a produção de feno para comercialização, a cultura 
de frutas tropicais e mais recentemente o turismo rural.  

Para o senhor Francisco, morar e conservar uma propriedade que 
há mais de 100 anos está na família é um grande feito. Nesse ponto, 
ele relata a importância do turismo como uma forma de agregar valor 
à atividade agrícola e à manutenção da área. “Além da manutenção 
da fazenda como área produtiva temos como foco a preservação do 
patrimônio histórico, para que possa ser contemplado por visitantes 
que buscam relembrar o passado e compreender a importância da 
atuação de suas famílias no processo da região. A fazenda constitui-se 
também em um atrativo para as pessoas interessadas em conhecer 
a história numa propriedade de café centenária e ainda em pleno 
funcionamento.”, explica, dizendo também: “na nossa fazenda o 
turismo ainda não está consolidado como alternativa de renda, apesar 
de que também alugamos um espaço para eventos. É preciso mais 
políticas públicas e maior investimento na união entre  proprietários 

Fazenda Quilombo: história do ciclo do café ao alcance de todos

para o fortalecimento desse segmento diferenciado no turismo rural”.

Em visita à fazenda, os alunos da escola estadual Dom Idílio José 
Soares demonstraram surpresa com uma história tão rica e tão perto 

de casa. “A gente aprende nas aulas sobre vários períodos, mas eu 
não sabia que algumas coisas tinham acontecido tão perto da 

gente. Adorei o passeio”, falou Luis Eduardo, aluno do Ensino 
Fundamental. Para o professor de história, William Abreu Silva 
que acompanhou o grupo, mais do que conhecimento, os 
alunos tiveram uma aula de cidadania. “Ver in loco o que  
mostramos nos livros é fator determinante para a absorção 
da história. Mas visitas como essa vão além, pois promovem 
integração entre alunos de várias salas e entre eles e pessoas 

com mais experiência. Eles passam a valorizar mais o meio rural."

Sobre o assunto cidadania, Francisco Araújo faz questão de 
ressaltar um fato que ficou gravado em sua memória. “No final 

da visita, os alunos trazem seus lanches e nós oferecemos um típico 
cafezinho de coador, mas servidos em bules e em xícaras de porcelana. 
Há alguns anos, soube que uma criança, ao relatar a visita para outros 
alunos de sua escola, que fica situada em um bairro da periferia de Rio 
Claro, falou de como se sentiu bem ao tomar o café em uma xícara bonita, 
como ele já tinha visto em fotos. Isso me trouxe muita alegria e mostrou 
que todos precisam ser tratados com dignidade e cordialidade para que 
a verdadeira cidadania se estabeleça”.

Para incentivar outros produtores a se engajarem no turismo rural 
e ampliar o poder de reivindicação do segmento na região, Francisco e 
Maria José participam de conselhos e entidades ligadas ao turismo e ao 
setor agropecuário. “Contamos também com o apoio da CATI e de outras 
entidades”, ressalta o produtor, que também é engenheiro agrônomo por 
formação.

O histórico da fazenda e mais informações podem ser obtidos no site: 
www.fazendaquilombo.com 
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Governo de São Paulo financia projetos 
que atendem e ampliam o turismo rural

Dois exemplos, tanto de atividade como de perfil de proprietário rural, mostram como o Fundo de Expansão 
da Agropecuária Paulista (Feap) pode auxiliar na ampliação do negócio principal de cada um com retorno na 

alavancagem do turismo rural.

Potencial de Ibitinga no turismo 
em comércio de bordados tem 
reflexos no turismo rural

As atividades do proprietário rural 
Versírio Luiz dos Reis, de Ibitinga, eram a 
produção de laranjas e madeira, oriunda 
de eucaliptos, e a piscicultura para 
fornecimento de peixes aos pesque-
pagues. Mas, de uns tempos para cá, Silão, 

Graça D’Auria – Jornalista  – Cecor/CATI

como é conhecido, apostou na ampliação 
do pesque-pague, aumentando a área do 
restaurante e construindo cinco quiosques. 
A madeira e a laranja continuam no 
Sítio Santo Antônio, mas no Pesqueiro 
Jamamimu, um financiamento de R$ 35 mil 
adquiridos junto ao Feap, somados a um 
investimento de mais  R$ 50 mil de recursos 
próprios, permitiu ampliar a capacidade 
de atendimento aos turistas. “Não é 
possível especificar deste montante qual 
verba foi destinada a que, foi a soma que 
permitiu a ampliação, mas, com certeza, o 
financiamento do Governo do Estado para 
turismo rural auxiliou”, conta Versírio.

“Tenho o privilégio de morar em 
uma região favorecida pelo comércio de 
bordados que atrai turistas de todos os 
cantos, ávidos por aproveitar a viagem. O 
pesque-pague é uma alternativa e quanto 
mais amplio a área, mais turistas tenho 
capacidade para atender e, hoje, com a 
queda no preço da laranja, o pesqueiro é 
minha principal renda”, afirma o produtor, 
que tem uma visão empresarial de seu 
negócio fazendo investimentos de acordo 

com a demanda e o potencial da região. 
Nos finais de semana, de setembro a 
março, Silão chega a atender 400 pessoas 
que pescam tilápias, pacus, tambaquis, 
patingas, matrichãs ou piauçus. Quem não 
quer pescar, pode saborear os cardápios a 
base de peixe oferecidos no restaurante, 
agora ampliado para atender a esse 
segmento do turismo rural.  

Hospedagem para cavalos passa a 
ter sabor de turismo rural 

Francisco Garcia, proprietário 
da Fazenda Alvorada e do Haras Horses 
oferece uma opção diferenciada para 
proprietários de cavalos, sejam eles 
premiados e usados para reprodução e 
venda, investidores no mercado de cavalos, 
ou, simplesmente, hobby. No Horses, há 
animais vindos de todo o país, como, por 
exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará 
e Tocantins. Todos, não importa o valor 
comercial, recebem o mesmo tratamento 
com escovação, exercícios diários, 
banhos, treinos para tambores, trilhas 
e passeios, preparação para participar 
de provas e leilões. São recebidas éguas 

para inseminação artificial com sêmens 
de alto padrão nacional e internacional e 
podem permanecer até o parto, e os potros 
podem nascer, crescer, passar por doma e 
serem comercializados pelo próprio haras. 
Quem decide o que quer fazer é o cliente, 
no Horses eles estão preparados para 
atender a todas as demandas relacionadas 
à equinocultura de alto padrão, um modelo 
visto nos Estados Unidos e adaptado às 
condições do Brasil, mais  especificamente, 
Botucatu onde o haras está instalado.

No entanto, a maior parte da tropa, 
média de 80 cavalos, é da raça Paint 
Horse, um quarto de milha com pelagem 
pampa e incríveis olhos azuis, em sua 
maioria. O proprietário, conhecido como 
Chico Garcia, é um entusiasta da raça, e 
acumula os cargos de diretor internacional 
da Associação Brasileira do Paint Horse e 
juiz da Associação Brasileira de Cavalos 
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Quarto de Milha. Como está sempre em 
viagem, aposta em uma equipe treinada 
e afinada, tanto no trato dos animais, 
como em receber clientes e turistas. 
O cuidado pode ser observado nos 
detalhes da arquitetura da propriedade, 
nos piquetes bem cuidados, nas baias, 
nas selas dos animais, nas mantas 
que os cobrem em dias mais frios. Em 
relação aos funcionários, em média 13, 
o detalhe está presente nos uniformes 
usados por todos e na atenção que 
dão aos visitantes. Chico Garcia recebe, 
também, estudantes e entre os próximos 
investimentos está a construção de 
um alojamento para estagiários de 
veterinária ou de áreas afins em curso de 
férias. 

Informalmente, ele e a mulher, Valéria, 
já recebem para almoço e jantar e têm 
também uma suíte para hospedar aqueles 
que vêm de mais longe, é uma extensão 
da casa dos proprietários que optaram por 
morar na fazenda. Mas foi o contato com 
proprietários dos mais diversos 
recantos que acabou levando 
à opção pelo turismo rural. No 
plano simples apresentado 
para o acesso aos recursos 
do Fundo de Expansão da 
Agropecuária Paulista (Feap/
SAA) pela Fazenda Alvorada 
foram orçados, em 2010, R$ 
47.754,41 em material de 
construção, sendo aprovados 
e financiados R$ 40.000,00, 
que estão permitindo a 
construção de uma cozinha 
industrial e a ampliação 
do salão de refeições. Foi feita, ainda, 

a reforma dos banheiros e a aquisição 
de uma caixa d'água com capacidade 
para cinco mil litros, para aumentar a 
capacidade de armazenamento e instalado 
um pressurizador para aumentar a vazão, 
atendendo tanto o uso pelos hóspedes 
como a irrigação da horta orgânica. 

Com essas medidas, o proprietário 
espera ampliar a capacidade de 
atendimento aos hóspedes, fornecendo 
opção de refeições preparadas com 
produtos oriundos da propriedade e das 
propriedades vizinhas. “Tudo vai depender 
da procura, estamos ampliando conforme 
a demanda, mas queremos oferecer um 
serviço diferenciado na hospedagem para 
pessoas, assim como é diferenciado na 
principal atividade que é a hospedagem e 
reprodução de cavalos”, argumenta Chico 
Garcia, que circula no mercado de cavalos 
com desenvoltura e olhar atento aos 
diferenciais que vêm fazendo, há 27 anos, o 
sucesso do seu empreendimento. 

www.horses.com.br
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Turismo Rural e a 
Agricultura Familiar 
em Campinas
Cleusa Pinheiro – Jornalista Cecor - CATI

Há quatro anos, os finais de semana 
passaram a ser movimentados no 
Sítio São José, propriedade localizada 

no bairro do Fogueteiro em Campinas, cuja 
principal atividade produtiva é o milho verde, mas 
que também produz leite, frutas, feijão, hortaliças 
e café. Nestes dias, a família Abacherly aumenta 
exponencialmente: cerca de 500 turistas visitam 
a propriedade em busca de uma vivência rural. 
“Sempre vendemos milho e feijão, para pessoas 
que passavam pelo local. Há alguns anos, o 
pessoal começou a pedir outras coisas. Foi quando 
surgiu a ideia de adaptar as instalações e começar 
com o turismo”, relembra José Xavier Abacherly, 
o mais velho dos cinco irmãos que moram no 
sítio, ressaltando que para iniciar fizeram um 
curso do Sebrae e contaram com o apoio da CATI 
para ampliar a produção. “Quando começamos a 
receber, não imaginávamos que tantas pessoas 
tivessem interesse em participar de nosso dia a 
dia”, conta o produtor. 

Com o aumento da visitação, foi preciso 
ampliar a produção e o número de pessoas 
trabalhando no sítio. “Quando lidávamos apenas 
com a produção agropecuária, o trabalho ficava 
mais a cargo dos homens. Com o turismo, 
nossa família agora trabalha unida e todos têm 
emprego e renda, sem precisar sair do sítio, o 
que incentivou os mais jovens a permanecerem. 
Apenas uma sobrinha está fora, porque entrou 
em uma universidade federal; mas quando está 
em casa, ela põe a mão na massa”, conta feliz, 
José Xavier, comentando também que, além dos 
familiares, foram contratados seis funcionários.

Esposas e filhas rapidamente colocaram suas 
habilidades em ação e a propriedade ganhou 
uma lanchonete e um empório. A produção de 
leite, cerca de 150 litros diários obtidos por meio 
do método proposto pelo projeto CATI Leite, 
o qual integram, é transformada em queijo. As 
frutas viram doces, geleias, bolos e sorvete. O 
milho verde faz sucesso nas mais variadas formas: 
pamonha, curau, bolo e suco. Esse produto, aliás, é 
estratégico como chamariz para o público. Ao lado 
de uma frondosa árvore é colocada uma carroça, 
onde os visitantes podem escolher as espigas que 

desejam comprar. 
“Vendemos por 
dúzia e o preço é 
melhor do que se vendêssemos indiretamente”, 
explica João Roberto Abacherly.

Os mais jovens têm responsabilidades 
variadas: alguns cuidam dos cavalos e monitoram 
as cavalgadas, outros auxiliam na produção de 
leite. A alimentação dos animais que atraem a 
atenção, principalmente das crianças, fica a cargo 
de José Abarchely Filho, o patriarca da família, que 
com mais de 80 anos não pensa em parar. “Isso 
aqui é minha vida, minha história. E com os filhos 
perto, como não continuar nessa vida prazerosa 
do campo?”, questiona sorridente, sem deixar 
de alimentar as aves, os coelhos, os porcos e as 
cabras.

Demonstrando que fizeram bem a lição de 
casa, os Abacherly têm investido na diversificação 
para atrair cada vez mais pessoas. Ao lado dos 
produtos já mencionados, os visitantes podem 
pescar em um lago, jogar futebol, comprar 
morangos cultivados em sistema vertical 
em estufa, ajudar a tirar leite e adquirir belas 
orquídeas cultivadas pelos irmãos. Um dos filhos 
de José Xavier está construindo uma pista para 
a prática de motocross e um espaço para receber 
treinos de mountain bike. “É a segunda vez que 
venho, gostei tanto que agora trouxe minhas 
filhas para vivenciar o contato com a natureza e 
esse modo de vida mais simples”, ressalta Cristina 
Portela, psicóloga da cidade de Indaiatuba.

Visando incentivar os vizinhos, a família 
Abacherly tem aberto o sítio para sediar cursos de 
turismo rural ministrados pelo Sebrae. “São vários 
módulos e, no último, realizado no mês de maio, 
participaram 25 pessoas. Temos incentivado 
outros produtores do bairro, pois acreditamos 
que a maior variedade de opções pode tornar a 
nossa região um polo turístico”, fala sabiamente 
José Xavier, dizendo também: “O turismo hoje 
representa mais de 50% de nossa renda. Ele é bom 
para nós e para os turistas, que aqui encontram 
paz, sossego e ar puro; e agrega valor às coisas 
que antes poucos valorizavam”. 

Integrantes da família Abacherly comemoram o sucesso 

no turismo rural

Projeto Santo Antônio: sustentabilidade e 
tradição fazem a diferença no município de Sabino
Graça D’Auria – Jornalista Cecor – CATI

Sabino, a 30km de Lins, apesar da bela paisagem da Represa 
de Promissão, formada pelas águas do Rio Tietê, não está 
em uma região voltada ao turismo, seja ele rural ou urbano. 

Mas foi ali, preservando a memória e os bens da família, que nasceu, 
há 15 anos, o Projeto Santo Antônio. Quem chega, vai encontrar não 
apenas hospedagem, cavalgada, pescaria, restaurante com sabores 
da roça, mas história e tradição cultural, renovada na famosa Festa de 
Santo Antônio, realizada do dia 12 para 13 de junho há mais de 70 
anos. É quando amigos, vizinhos, moradores de Sabino e arredores, 
amigos, funcionários e ex-funcionários comparecem e renovam as 
esperanças por mais um ano. A festa tem direito a cantorias, procissão, 
levantamento do mastro, pedidos das casadoiras, comidas típicas 
e baile. Só encerra no dia seguinte com a missa na antiga capela e 
o almoço de confraternização entre todos que colaboram para a 
manutenção da tradição da família.

Os 70 hectares, parte da centenária Fazenda Santo Antônio que 
couberam a Graciela Grecco e seus filhos, neta e bisnetos do fundador 
de Sabino, Antonio Sabino de Castilho Pereira, o Totó, abrangem 
as casas da antiga colônia, a capela, a estrebaria, o curral, a tulha, o 
terreiro de café, locais que ela soube transformar em um belo conjunto 
arquitetônico, usando criatividade, mas, sobretudo, aplicando o 
conceito de sustentabilidade em todas as suas ações. 

O Projeto Santo Antônio foi inaugurado em 1997 e já trazia 
essa proposta. As 13 baias da estrebaria foram transformadas em 
confortáveis suítes; a tulha virou bar, biblioteca e bazar onde são 
vendidos artesanatos. O terreiro de café ganhou cobertura para 
abrigar a cozinha industrial e o salão de refeições com vista para a 
represa. Entre erros e acertos de quem era iniciante na atividade, o 
Projeto acabou paralisado por cinco anos. A experiência levou Graciela 
Grecco a dar aulas em um curso sobre turismo rural oferecido pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SP). Enquanto isso 
seus filhos, Celso e Adriana, passaram da adolescência à fase adulta 
e, hoje, Celso, com 25 e Adriana, com 21, resolveram aproveitar todo 
o aprendizado e investir no patrimônio da família. O espaço passou 
por reformas, modernização e novas instalações foram idealizadas 

como um espaço destinado às crianças, um spa com hidromassagem 
em área envidraçada com vista para a represa, além da instalação de 
aparelhos para ginástica, piscina e churrasqueira para os day use que 
passaram a ser oferecidos.

A ideia original de sustentabilidade foi mantida. Está presente e se 
reflete no mobiliário rústico construído a partir de madeiras recicladas 
encontradas na própria fazenda e trabalhada por artistas plásticos, 
como João Gomes, na primeira fase e agora por Vino, nome artístico 
de Salvino dos Santos; na oferta de pães caseiros com renda revertida 
às cozinheiras; na instalação de horta, canteiro de ervas e pomar 
orgânico, que abastecem a cozinha; nos trabalhos de jardinagem com 
cultivo de orquídeas e bromélias; no uso de compostagem feita a 
partir do lixo orgânico.

Uma mandala viva está sendo montada e já é a nova atração: ao 
centro fica o lago construído com a terra impermeável retirada de 
cupinzeiros, ele abrigará quatro mil lambaris; a seguir, vêm os patos 
que ajudam a fertilizar as águas do lago que servem à irrigação da 
horta, com várias espécies de olerícolas. Na quarta linha, fica o pomar 
com 16 frutíferas que abrigarão as 10 galinhas poedeiras, assim que 
as plantas estiverem com a altura adequada. A mandala tem 20m de 
diâmetro e é totalmente sustentável, além de abrigar a diversidade, 
tanto em criação como em plantas. 

A antiga fazenda de café e gado de corte e leite resiste com 
arrendamento de terras (menos para a cana, adverte a proprietária), 
criação de carneiros e turismo rural. O Projeto Santo Antônio oferece 
cursos de culinária, artesanato, cultivo orgânico, manejo e construção 
com bambus, entre outros, e recebe estagiários, estudantes e 
produtores rurais que vêm em busca de capacitação e novas ideias.

A reabertura do Projeto no ano passado foi, como não poderia 
deixar de ser, na tradicional Festa de Santo Antônio, a qual reuniu 2.500 
pessoas em torno da fogueira, das rezas, dos quitutes e marcaram 
que agora é a vez do Celso e da Adriana continuarem a tradição e 
reafirmarem o conceito de sustentabilidade e parceria, marcas que 
fazem a diferença no turismo rural oferecido pela família Grecco. 

 Casa da Agricultura ׀ 38

Fo
to

s 
Li

lia
n 

Ce
rv

ei
ra

 –
 C

ec
or

/C
AT

I

Fo
to

s 
Cl

eu
sa

 P
in

he
iro

 –
 C

ec
or

/C
AT

I

www.projetosantoantonio.com.br

www.sitiosaojose.net
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Circuito das Frutas: 
Dez Municípios na Rota Turística Paulista
Cleusa Pinheiro – Jornalista Cecor - CATI

Organizado oficialmente por um 
Decreto do Governo Estadual, 
o Circuito das Frutas abrange 

10 municípios: Jundiaí, Itupeva, Indaiatuba, 
Louveira, Vinhedo, Valinhos, Jarinu, 
Itatiba, Morungaba e Atibaia, que juntos 
formam uma das mais importantes regiões 
produtoras de frutas de clima temperado, 
do Estado de São Paulo. 

Uva, goiaba, figo, morango, entre 
outras, são destaques inclusive em festas 
tradicionais que atraem milhares de 
pessoas. “Esse Circuito é uma política 
de desenvolvimento econômico criada 
a fim de divulgar e estruturar o turismo 
em espaço rural”, esclarece Paulo 
Namur Claro, engenheiro agrônomo da 
CATI Regional Campinas, que engloba 
os municípios, acrescentando: “a 
implementação do Circuito também foi 
importante para fortalecer os produtores 
rurais e a produção de frutas da região 
e para incentivar o segmento, a CATI 
Regional Campinas idealizou o programa 
Agrotec Fruticultura, que visa embasar 
a fruticultura regional para que ela seja 
sustentável aos produtores, estimulando 
sua consciência empresarial e a adoção de 
novas tecnologias e metodologias”, explica. 
Por meio desse programa são promovidos 
a Agrofeira Circuito das Frutas e outros 
eventos direcionados às 
boas práticas agrícolas, 
à gestão e o acesso ao 
mercado.

O clima ameno, 
as belas paisagens e 
a proximidade com a 
Capital, fizeram da região 
um polo turístico. Nesse 
contexto, o turismo 
rural, que começou a 
ser realizado por alguns 
proprietários ainda 
na década de 1990, 
se profissionalizou e 

hoje tem uma ampla oferta de produtos 
e serviços. Adegas, restaurantes (que 
apresentam a gastronomia italiana, herança 
dos imigrantes que formaram a região) e 
propriedades com instalações adequadas 
para receber turistas ávidos por descobrir 
o mundo colorido das frutas, trilhas e 
cachoeiras atraem cada vez mais pessoas. 
O investimento em marketing também tem 
sido um diferencial. A organização de vários 
produtores e a formação da Associação 
de Turismo Rural do Circuito das Frutas 
melhorou o desempenho da atividade. 

Outro diferencial são os roteiros imple-
mentados por agências especializadas e 
que ajudam na divulgação do Circuito e no 
aumento do número de turistas. “O turista 
que adquire o pacote tem a vantagem de 
realizar a viagem com guia especializado e 
em locais previamente agendados que ofe-
recem um receptivo mais amplo”, informa 
Fátima Rizzato, da Agência Rizzatur, que há 
mais de 10 anos opera roteiros de turismo 
rural. 

Turismo nos trilhos

Há três anos, o Circuito da Frutas está 
ainda mais charmoso para os turistas da 
Capital. Aos finais de semana, na Estação 
da Luz, centenária construção do centro 
de São Paulo, os turistas podem optar 

por chegar ao Circuito pela via férrea, no 
Expresso Turístico: trem recém-restaurado, 
mas que guarda em um dos vagões as 
características originais do auge da malha 
ferroviária. 

A viagem até Jundiaí segue pela 
estrada de ferro implantada em 1867 pela 
antiga São Paulo Railway Co. (SPR), que foi 
a primeira ferrovia de São Paulo e ligava 
Santos a Jundiaí, a fim de transportar 
principalmente o café. Atualmente 
denominada Linha 7-Rubi, ainda conta 
com estações centenárias, facilmente 
identificadas pela arquitetura em estilo 
inglês.

Durante o trajeto, os passageiros 
recebem informações dos monitores que 
contam curiosidades e falam sobre o trecho 
percorrido pelo Expresso Turístico. “É uma 
verdadeira união de lazer, cultura e história. 
É a primeira vez que vou ao Circuito das 
Frutas e já estou adorando antes mesmo 
de chegar”, disse Cláudia Silva, que estava 
ansiosa pelo passeio entre os pés de frutas. 

Sítio e Adega Beraldo Di Cale

Os finais de semana começam 
movimentados no sítio e adega Beraldo 
Di Cale, batizado em homenagem ao 
avô da proprietária, Beraldo, que veio de 
Cittaducale, na Itália. Grupos de pessoas 
chegam de ônibus, vindos da viagem de 
trem, ou por conta própria. Logo na entrada 
são recepcionados pela produtora Solange 
Paolini Sgarioni e por um grupo musical 
que canta as tradições italianas. “Desde que 
assumi o sítio, começamos a trabalhar com 
o turismo rural, sem deixar de produzir. Já 
fazíamos vinho e foi uma boa estratégia 
para comercializar a produção, que é 
artesanal”, esclarece Solange, que produz, 
em média, mil litros por ano. “Produzir 
vinho é um processo lento e que requer 
conhecimento, por isso estamos em 
aprendizado constante, sempre buscando 
novas tecnologias”, diz ela, que tem uma 

estrutura para produção de vinhos tintos e 
brancos.

Para atrair ainda mais o público, a 
produtora diversificou as atividades, 
construindo um espaço gourmet. “Não é 
um restaurante, mas apenas um local para 
que as pessoas degustem pratos típicos 
da culinária italiana”, comenta Solange, 
dizendo que os mais pedidos são as massas 
e a polenta.

No ponto de venda anexo ao galpão, 
onde são mantidos os barris para a 
fermentação do vinho, são comercializados 
vários produtos. “As pessoas conhecem 
o processo de fabricação, depois podem 
adquirir vinhos, frutas, ovos caipiras e 
outros produtos, além dos queijos que 
fazemos”, explica a produtora, mostrando 
um diferencial da casa: a mussarela curtida 
no vinho tinto.

Sobre o Circuito das Frutas, a produtora 
é categórica ao afirmar que a união dos 
produtores fez diferença para que o 
turismo aumentasse. “Com apoio da CATI, 
do Sebrae e da Associação foi possível 
ampliar as opções e profissionalizar o setor. 
Como temos a Cooperativa dos Produtores 
de Vinho de Jundiaí, a comercialização 
também ganhou um impulso”. 

www.beraldodicale.com.br

Vale das Frutas

A proposta do Vale das Frutas no 
turismo rural, propriedade localizada em 
Jundiaí, é proporcionar uma experiência 
educativa. Além de experimentar as frutas 
no pé e comprá-las, os visitantes têm uma 
aula sobre assuntos diversos, como o valor 
nutricional, a melhor época para adquirir 
as diferentes variedades e como identificar, 
no mercado, frutas de qualidade. “Essas 
informações são passadas para um público 
leigo, que muitas vezes só consome frutas 
tradicionais como laranja e banana, por 
desconhecer a diversidade e os nutrientes 
de cada uma”, explica o produtor Roberto 
Loschi, que atua com turismo rural há cinco 
anos, mas faz questão de frisar: “jamais vou 
deixar de ser produtor, apesar de o turismo 
ser economicamente viável, representando 
um bom acréscimo na renda (às vezes uma 
agência envia grupos de até 300 pessoas 
em um dia), não podemos descaracterizar o 
Circuito, que é mantido pelos produtores”.

Além da goiaba – um dos carros-chefe,  
– decopom (tangerina sem sementes), 
uva, pêssego, caqui, amora, ameixas, 
maçã, carambola, entre outras variedades 
exóticas, fazem a diversificação do sítio, cuja 
produção é sustentável e comercializada 
na Ceagesp em São Paulo, onde o produtor 
tem um ponto de venda há mais de 40 
anos. “Todo o plantio é feito na palha para 
conservar o solo”, afirma o produtor, que 
compra os resíduos de palhada de parques 
da Prefeitura.

As técnicas de produção utilizadas 
também têm atraído um público mais 
técnico. Tanto o plantio de goiaba quanto 
o de uva são feitos em um sistema pioneiro 

– estaqueado em Y, com irrigação suspensa 
por gotejamento –, desenvolvido pelo 
produtor. “As goiabas são ensacadas uma a 
uma e as uvas são cobertas por telado, para 
evitar pragas e manter a alta qualidade”, 
esclarece. Técnicos e produtores de 
várias partes do país têm visitado o Vale 
das Frutas, para conhecer o trabalho. 
“Fechamos com grupos interessados nesta 
metodologia”, informa o produtor, que faz 
palestras sobre o assunto e ensina a técnica 
para os participantes, esclarecendo que a 
metodologia foi desenvolvida a partir de 
visitas e participação em eventos técnicos 
e conhecimento adquirido em publicações 
especializadas.

Outro atrativo para os visitantes do 
Vale das Frutas é o café colonial, com 
receitas elaboradas pela esposa do 
produtor, utilizando as frutas da época. “O 
café é opcional e fazemos para grupos de 
mais de 15 pessoas”, ressalta o produtor, 
informando que essa refeição (são tantos 
itens, que dá até para dispensar o almoço) 
pode ser incluída tanto nas visitas técnicas 
como nas visitas tradicionais. 

Para facilitar a visita na propriedade, 
que tem mais de 12 hectares, um charmoso 
trenzinho foi colocado à disposição. 
Além de conhecer e provar as delícias 
frutíferas, os turistas desfrutam de uma 
bela paisagem formada por alamedas 
floridas e entremeadas com plantas das 
mais diversas culturas e flores. “Não é raro 
recebermos pessoas que nunca viram um 
pé de café”, conta Roberto Loschi. 

Para saber mais, o contato do 
Vale das Frutas é: (11) 9989-5154.  
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Solange Sgarioni e os pais: turismo impulsionou a 
propriedade
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O sol já se pôs há muito tempo, no entanto, mãe e filha 

continuam a exercer o seu ofício com prazer: receber 

com aconchego as pessoas que buscam um sabor 

a mais na Serra da Mantiqueira. Na casa de chá, no pomar, junto às 

criações e às plantações, os turistas se encantam com cheiros, sabores 

e a beleza natural que se descortina na Fazenda Renópolis, localizada 

em Santo Antônio do Pinhal, município que pertence à CATI Regional 

Pindamonhagaba.

O sorriso largo de Débora Mascarenhas Murgel e os braços abertos 

de dona Denise, sua mãe, envolvem os visitantes e os levam a uma 

experiência diferenciada do rural. Logo na entrada, uma alameda de 

cerejeiras floridas conduz à plantação. “Comecei a cultivar hortaliças, 

milho, feijão e outras culturas entremeadas com as árvores nativas, no 

tempo em que esse cultivo nem tinha um nome definido”, esclarece 

Débora.

A intuição de que a produção tinha que ser sustentável aflorou 

quando Débora, depois de anos morando na Capital paulista, recebeu 

a fazenda de herança. “Por vários motivos resolvi mudar de São Paulo 

e encarar a vida no campo sem saber exatamente o que fazer. Até 

então, minha família tinha a propriedade como uma área de lazer, 

com uma pequena produção de leite em uma área que não estava 

bem conservada. Meu primeiro passo foi procurar a CATI e buscar 

auxílio para organizar a fazenda de forma sustentável, econômica e 

ambientalmente”, relata.

Os primeiros dois anos, entre 1994 e 1996, foram de muita 

persistência e dedicação. “Fiz todos os cursos oferecidos e participei 

de todos os eventos; fui despertada pelos técnicos da CATI para 

o mundo maravilhoso do rural e de que podia viver da atividade”, 

enfatiza Débora. 

Com a falta de mão de obra e um relevo que dificultava algumas 

explorações, a produtora enxergou no turismo rural um novo rumo 

para a obtenção de renda. “Vi as possibilidades que o patrimônio 

natural ao redor poderia proporcionar”, salienta Débora, destacando 

que nesse período, começou a contar com o apoio fundamental da 

mãe. A partir daí, as duas “arteiras” de culinária, artesanatos e tudo o 

mais que pode ser feito com os produtos cultivados na fazenda, se 

empenharam na nova atividade. “Fiz mais cursos e recebi orientação 

técnica para não começar da forma errada”, completa. “No início, 

pensamos em abrir um pequeno espaço para comercializar nossos 

produtos”, conta dona Denise. Hoje, o empreendimento aguça os 

paladares com sabores tradicionais como o bolo de fubá, feito com o 

milho produzido na fazenda e geleias de frutas como a atemoia. 

Na Fazenda Renópolis, as crianças têm espaço garantido no 

playground ecológico e na interação com os animais. Os visitantes 

também podem fazer uma trilha pela mata. A lojinha ganhou ares de 

empório chique e as opções se multiplicaram tanto nos artesanatos 

quanto nos alimentos. Do jogo de café, com um pequeno coador de 

pano que tem encantado os turistas, às embalagens, tudo é feito pelas 

duas artistas: Débora é formada em artes plásticas e dona Denise é 

íntima das linhas, agulhas e tesouras há mais de 50 anos. “Trabalhar 

com o turismo tem sido uma terapia para mim. Alguns visitantes nos 

perguntam: 'vocês não se sentem sozinhas'? Como posso, se todos os 

dias temos tantas pessoas para interagir e trocar experiências?”, conta 

emocionada, dona Denise.

Na questão da sustentabilidade ambiental, no início do ano, 

as produtoras obtiveram uma grande conquista: a declaração por 

parte do governo estadual de que a mata da fazenda é uma Reserva 

Particular do Patrimônio Natural. “Isso significa que agora temos 

respaldo oficial para a conservação. Já estabelecemos uma parceria  

com universidades que estudarão a fauna e a flora local”, destaca 

Débora.

Sobre o turismo rural, as duas deixam uma mensagem: “É preciso 

muita dedicação, mas é uma importante alternativa de renda apesar 

de que no nosso caso não é mais alternativa: é a principal. Procurem a 

CATI, que com certeza vocês receberão orientação para começar!” 

Fazenda Renópolis: duas 
mulheres e muita dedicação

Turismo Rural: Um pouco de História
Cleusa Pinheiro – jornalista Cecor-CATI

a comunidade. Entendemos que o conhecimento da história de um 
povo faz parte do processo de formação da cidadania”, explica Jan, 
ressaltando que na época a agropecuária na região estava deficitária. 
“Produzíamos leite, migramos para a cultura de milho, mas não 
tivemos resultados animadores, por isso começamos a pensar em 
alternativas”, relembra Jan. “Nessa época, o turismo conhecido era 
urbano ou direcionado para a praia. Resolvemos começar a promover 
cavalgadas entre as diversas fazendas da região (uma das paixões de 

Falar sobre a história do turismo rural é contar “causos” e retratar as imagens que povoam o imaginário popular, descrevendo as casas 
rodeadas de verde, com gente hospitaleira e dedos de prosa sem fim. Em São Paulo, o turismo rural como atividade econômica é recente, 
mas há muito tempo produtores rurais e moradores de regiões margeadas por belezas naturais, principalmente aquelas próximas dos 

grandes centros, têm aberto suas portas e porteiras para um público urbano, ávido por leite tirado na hora, café de bule em cima do fogão a lenha 
e bolinhos quentes, como os saídos das páginas de Monteiro Lobato e do forno da dona Benta e da tia Anastácia.

 “Nesse contexto, desde a década de 1990, a Secretaria de Agricultura, por meio da CATI, tem realizado ações gerais e planos de trabalho, que 
passam pelo incentivo do acesso ao crédito rural (Feap e Pronaf ); capacitações de agricultores familiares, desenvolvidas em caráter solo ou em 
parceria com outras entidades; promoção do associativismo, visando ao fortalecimento deste elo da cadeia produtiva”, informa o engenheiro 
agrônomo Alexandre Mendes, presidente da Comissão Técnica de Turismo Rural da CATI.

É importante lembrar também de ações localizadas, que foram implementadas no âmbito do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas. 
“A realização do diagnóstico participativo com a comunidade e a criação e/ou fortalecimento de associações de produtores auxiliaram no processo 
de identificação do turismo rural como oportunidade de negócio e alternativa de renda em algumas regiões”, informa João Brunelli Júnior, assessor 
técnico da coordenadoria da CATI.

Esse é o caso do município de Joanópolis, pertencente à CATI Regional Bragança Paulista. “Durante as reuniões para elaboração do 
diagnóstico participativo, muitos produtores despertaram  para o fato de que poderiam agregar valor à sua produção. Hoje, temos produtores 
familiares de frutas e de leite, que construíram pequenas agroindústrias e pousadas. Além disso, com as subvenções do Programa, muitos 
adequaram a propriedade e aumentaram a produtividade”, explica a médica veterinária Juliana Vieira S. V. Leite, responsável pela CA, enfatizando 
que os produtores tiveram acesso ao crédito e participaram de capacitações. “Outras ações como a adequação de trechos críticos de estradas rurais 
e recuperação de áreas degradadas também foram essenciais na abertura dos caminhos do turismo rural local”.

A seguir, alguns exemplos de produtores pioneiros, que têm histórias para contar.

Hospitalidade é uma palavra originária do latim hospitalitate e 
significa hospedar e/ou acolhimento afetuoso. Na Fazenda Nova, 
construção histórica de mais de 150 anos – esse conceito ganha 
contornos ainda maiores. Os hóspedes se alojam na antiga senzala 
feminina, que foi restaurada, e são recebidos pelos descendentes do 
primeiro proprietário. “Aqui não é um hotel fazenda, é uma fazenda 
que recebe pessoas, com as quais partilhamos nossa história e nosso 
dia a dia, e trocamos experiência”, esclarece Marina Rossetti Barreto 
Ribeiro, uma das herdeiras.

A história da família com o turismo rural tem mais de 30 anos. No 
início da década de 1980, Leonor Rossetti, o esposo Jan Rais e as duas 
filhas pequenas, Marina e Laura, fizeram o caminho inverso, voltando 
do centro urbano para a zona rural. “Estávamos procurando um local 
para nos estabelecermos. Essa fazenda pertencia à família dela e os 
outros herdeiros não estavam dispostos a mantê-la. Ficamos com ela, 
não só pelo lugar maravilhoso, mas porque entendemos que esse 
patrimônio histórico tinha que ser mantido e disponibilizado para 

Fazenda Nova: Hospedagem com Hospitalidade
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Cleusa Pinheiro – jornalista Cecor-CATI
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Ocílio Ferraz: veia de artista, alma de tropeiro, espírito rural, pioneiro no turismo

Festas de Tropeiros na região; e em um espaço 
ao lado do restaurante montou o Rancho do 
Tropeiro, museu que conserva objetos do 
período.

Valorização da cultura, escritor e editor: 
Em todos os ambientes do restaurante há 
elementos das culturas indígena, africana, 
cabocla e do folclore de Monteiro Lobato. “É 
preciso valorizar as nossas raízes. As crianças 
conhecem o Halloween, mas não o Saci-
Pererê”, diz o senhor Ocílio, que aliás, “cria” 
vários em seu quintal (são várias estátuas). 
Em um local privilegiado, os frequentadores 
do restaurante têm à disposição centenas 
de livros em uma biblioteca, incluindo a 
primeira edição da coleção de livros de 
Monteiro Lobato. O produtor também editou 
e escreveu livros com temas regionais.  

Ambientalista: Em 1985, quando ecologia 
e desenvolvimento sustentável eram termos 
ainda distantes do vocabulário popular, 
já estava preocupado com as questões 
ambientais. Nesse período, editou uma 
cartilha intitulada Carta de Defesa do 
Patrimônio Cultural e Ambiental de Silveiras. 
Também fez a doação de uma área da 
fazenda, a qual tem uma mata nativa, para o 
colégio que fica bem no centro da cidade. 

Gastronomia: Há 10 anos é membro da 
Academia Brasileira de Gastronomia. “Desde 
pequeno ficava aos pés das mulheres 
cozinheiras de minha casa. Não invento 
nenhum prato, as receitas que faço são 
conhecidas”, diz. Mas o tempero  regional e a 
ousadia na experimentação fazem a diferença. 
Aliás, é principalmente nessa área que seu 
veio artístico aparece com mais força: nenhum 
prato é feito sem ter a sua história contada e 
interpretada. Um dos mais famosos pratos 
preparados no Restaurante do Ocílio é o Içá 
(formiga típica da região), que já foi tema de 
um dos mais influentes jornais do mundo, o 
The New York Times.  
 

Turismo rural: “Há 40 anos vivo dessa 
confusão (risos); eu e minha família (esposa 
Helenita e dois filhos). Acredito que é a 
melhor alternativa para os agricultores. 
Muitos acreditam que precisam mudar muita 
coisa para começar na atividade, mas eu 
não me canso de dizer: o maior tesouro do 
campo é o simples. É simplicidade no falar, 
no receber, no alimento ofertado e na 
hospedagem oferecida. Mas é o simples 
bem feito!”.

A sua história com o turismo teve início 
em Caçapava, quando comprou a fazenda 
Gramado, na década de 1970. “Como sempre 
gostei de história e minha origem é rural (é 
natural de Silveiras), decidi abrir as portas 
para os alunos da região em um período 
que ninguém fazia isso. Fazíamos pacotes 
com escolas, mas também promovíamos 
cursos e visitas para técnicos e produtores 
principalmente sobre a produção de leite 
B. Fiz muitos trabalhos em parceria com a 
CATI, que tem um papel importante, pois 
dá assistência técnica para os produtores 
ampliarem  a produção e terem mais 
produtos a serem oferecidos aos turistas”, 
salienta o senhor Ocílio, que na fazenda 
do Tropeiro herdada do bisavô, onde está 
localizado o restaurante, além de toda 
a produção de hortifrutigranjeiros que 
abastece a cozinha, produz leite e eucalipto. 
“Acredito que nenhum produtor deveria 
deixar a porta de sua propriedade fechada. 
A história precisa ser mostrada e contada 
para sobreviver. Precisamos nos habituar 
a ser anfitriões e entender que o turismo é 
fator de agregação  no meio rural”.

Tropeirismo: Há alguns anos, o produtor 
criou a Fundação Nacional do Tropeirismo 
com recursos próprios para valorizá-lo, que 
segundo ele foi o principal responsável 
pela propagação da língua portuguesa, 
de tradições e costumes verdadeiramente 
brasileiros. Também organizou durante anos, 

As várias faces de um mesmo homemdona Leonor e da família – a filha Laura é professora de equitação e 
juiza internacional de provas), bem como promover acampamentos 
para os alunos e a receber seus familiares. Mas fomos aprendendo com 
a demanda, pois não haviam cursos ou muitos textos sobre o assunto”.

Os roteiros das cavalgadas foram definidos como um resgate 
das visitas a cavalo, que as famílias vizinhas faziam no século 19. “É 
uma viagem no tempo, só que com mais conforto”, esclarece bem-
humorada, Laura R. B. Ribeiro, outra filha de dona Leonor, já falecida, 
mas que participou ativamente de vários percursos e recebeu muita 
gente.

Ao longo do tempo, a família incorporou o turismo pedagógico. 
“Fazemos parte do Programa Lugares de Aprender, do Fundo de 
Desenvolvimento da Educação, que promove a viagem de alunos da 
rede pública para conhecer assuntos diversos fora das salas de aula. 
Em nosso museu, a Casa da Sesmaria, aprende-se sobre a história de 
nossa região vendo objetos da época”, esclarece Marina. A Fazenda 
também participa do projeto Ponto de Cultura, desenvolvido 
pela Secretaria Estadual de Cultura, que visa preparar agentes de 
construção de conhecimento nas comunidades, para a conservação 
da memória social.

Atualmente, a Fazenda Nova não recebe apenas visitantes 
brasileiros; um grande número de estrangeiros visita o local, 
principalmente em busca de aprendizado sobre a fauna e flora. “Na 

Histórias do Vale do Paraíba
No final da década de 1990 e início de 2000, os jornalistas Cristiane Hungria, assessora de comunicação da CATI no Vale do Paraíba e João 

Carlos de Faria, então repórter do jornal Valeparaibano (hoje o Vale), onde produzia o suplemento Vale Rural, iniciaram um trabalho de organização 
e apoio ao turismo rural na região. “Nossos primeiros movimentos foram no sentido de organizar os produtores para que tivessem força política e 
se preparassem para atuar no mercado”, afirmam os profissionais. 

Por essa razão, decidiram criar uma associação para unir e dar respaldo aos proprietários rurais que já haviam inserido a atividade turística 
como complemento da produção, principalmente os familiares. Cristiane Hungria relembra a grande mobilização que foi feita com a ajuda 
dos técnicos das Casas de Agricultura. “Conseguimos realizar diversas reuniões com a presença maciça dos produtores e trouxemos pessoas 
importantes nacionalmente para testemunhar sobre a importância do segmento”, afirma Cristiane, que se especializou em ecoturismo pela 
Universidade Federal de Lavras (Ufla), tendo sido a principal articuladora dos encontros. 

“Embora a Associação Valeparaibana de Turismo Rural (Avaturr) não tenha se consolidado como entidade formal, teve o mérito de criar uma 
relação informal e a troca de experiências entre os produtores, que tem reflexos até hoje”, explica João Carlos, que também é especialista em 
planejamento e marketing turístico.  

  Ao chegar ao Restaurante 

do Ocílio, localizado no 

município de Silveiras, 

encravado no Vale Histórico 

(conjunto de cidades do 

Vale do Paraíba, que tem sua 

história identificada com o 

período da Independência 

do Brasil), não sabíamos 

muito bem quem iríamos 

encontrar, apenas tínhamos 

a informação de um produtor 

que atuava no turismo rural 

há 40 anos.

Logo na entrada, fomos (eu e o 
cinegrafista Adriano) arrebatados por um 
sorriso e um abraço que nos fez nostálgicos 
dos avós com os quais não convivemos. 
Porém, após algumas horas de conversa 
entendemos que o homem de 74 anos, não 
tem apenas uma história, mas várias que 
imprimiram uma marca em toda a região: 
trabalhar o turismo como fonte de renda para 
muitos e resgatar a história a ser transmitida 
de geração em geração.

Conhecer o senhor Ocílio José Azevedo 
Ferraz, que por formação é sociólogo, mas 
por muitos anos trabalhou como relações 

públicas em grandes empresas de São Paulo, 
ainda bem, é um privilégio para muitos, pois 
ele tem a grandiosidade de compartilhar 
suas experiências e saberes, e ainda honrar 
as pessoas que foram importantes na sua 
trajetória pessoal e profissional. 

A horta em frente ao restaurante tem 
aromas e sabores regionais, como o maracujá 
roxo, a banana vermelha e o limão doce, 
que fazem parte do cardápio tradicional, 
que reproduz a verdadeira comida dos 
tropeiros que abriram os caminhos do Vale; 
aliás tropeirismo é outra história importante 
na vida de senhor Ocílio, bem como o seu 
envolvimento com a gastronomia. (vide 
box)  

Um rápido passeio pela cidade e 
percebemos que entre dezenas de acenos, 
abraços e cumprimentos, toda a experiência 
acumulada no turismo rural, o qual pratica 
desde a década de 1970, foi investida para 
que a cidade também tivesse o turismo como 
base de sua economia. “Quando fui para São 
Paulo, há mais de 50 anos, a cidade tinha 
cerca de 30 mil habitantes. Quando retornei 
na década de 1990, tinha pouco mais de dois 
mil. Fiquei triste e inquieto com essa situação, 
pensando em uma forma de revertê-la”, conta.

Ao verificar o cenário da cidade, observou 
que muitos moradores, os que não eram 
produtores rurais, tinham habilidades 
manuais e reproduziam os animais e a flora 
regional em pinturas feitas em madeiras. 
Junto com um grupo de moradores elaborou 
um projeto de incentivo à área cultural, o 
Silverarte, que levou para a praça central os 
artesãos e artistas locais. Hoje é possível ver 
em cada casa, pessoas de idade avançada 
e crianças de menos de 10 anos, fazendo  
trabalhos em madeira, que se tornaram a 
marca registrada do município e uma das 
principais fontes de renda. “Com a expansão 
do artesanato, a cidade ganhou mais cor e 
muitos que tinham saído voltaram. Hoje, a 
população passa de seis mil habitantes”, conta 
orgulhoso.

parte de mata que está preservada, temos uma quantidade enorme 
de pássaros, por isso, muitos vêm aqui fazer observação”, informa 
Marina, que é psicóloga, mas se tornou uma fluente historiadora.   

Apesar desse cenário, Jan ressalta que o turismo rural não 
tem sido tão viável economicamente. “Temos o turismo como um 
complemento na renda, mas faltam políticas públicas, principalmente 
de crédito, para que os proprietários façam a conservação das fazendas 
históricas, com projetos adequados para que as linhas originais sejam 
mantidas”, diz. Apesar disso, a família segue recebendo afetuosamente 
seus hóspedes, que acabam se tornando amigos de conversas ao 
redor da mesa. www.fazendanova.com

Laura e Marina Ribeiro e Jan Rais

www.ocilioferraz.com
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Semana de Fitoterapia completa 10 anos

Difundir o conhecimento sobre o valor medicinal 
das plantas, seu cultivo e utilização foi o objetivo da X 
Semana de Fitoterapia “Prof. Walter Radamés Accorsi”, 
que aconteceu entre 17 e 20 de abril, em Campinas, com 
o tema “Plantas Medicinais - Jardins para a Saúde”.

Mais uma vez, o evento reuniu pessoas com as mais 
diversas formações para aprender um pouco mais e 
trocar experiências sobre os usos das plantas medicinais 
e aromáticas na farmacologia, aromatologia, culinária e 
medicina antroposófica. Foram 513 inscritos durante os 
três dias de palestras, 20% a mais que na edição de 2011. 

Para este ano, foram trazidos palestrantes e temas que 
marcaram uma década do evento e as palestras foram 
divididas por temas em seis grandes jardins: da Gratidão, 
dos Simples, da Cura, dos Povos da Terra, dos Sabores 
e dos Saberes. Esse foi o formato encontrado pelos 
organizadores para trazer não apenas novidades, 
mas amadurecimento e aprofundamento das 
questões que vêm sendo levantadas nos 10 anos 
de evento. 

 CATI demonstra produtos e serviços na
Agrishow 2012

Todo ano durante a Agrishow, a CATI 
demonstra seus programas prioritários. Um deles 
é o Microbacias II – Acesso ao Mercado que foi 
mostrado em uma maquete viva. O CATI Leite – 
desenvolvendo São Paulo foi exposto por meio 
de piquetes para criação intensiva. Além disso, os 
visitantes contaram com a exposição de sementes 
e mudas produzidas pela instituição e com a venda de 
publicações de interesse do produtor rural.

Na maquete viva foram demonstradas algumas das 
cadeias produtivas elencadas pelos pequenos produtores 

paulistas. Já o Projeto CATI Leite tem por objetivo 
viabilizar a atividade leiteira nas pequenas propriedades, 
por intermédio da tecnologia de piquetes. Visa agregar 
renda à produção e gerar empregos. E na produção de 
sementes e mudas foram demonstradas mais de 20 
espécies de sementes certificadas comercializadas pela 
CATI. Em relação às mudas, a CATI disponibiliza cerca de 
270 espécies de árvores frutíferas e florestais nativas. 

Na oportunidade, o governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, entregou as chaves de alguns 
tratores para produtores integrantes do Programa Pró-
Trator e lançou o Pró-Implemento.

Regionais da CATI recebem carros para desenvolver 
ações junto aos produtores rurais

A secretária de Agricultura e Abastecimento, Mônika 
Bergamaschi, esteve em Campinas, no dia 12 de junho, 

para entrega de 50 veículos que serão utilizados pela 
CATI no desenvolvimento dos trabalhos do Projeto 
Microbacias II, que está em andamento em todo território 
paulista. 

Das 40 Regionais, trinta e duas receberam um Fiat 
Uno, modelo Attractive 1.4, 2012. Outras, 
por terem se destacado em número de 
projetos, conquistaram quantidades 
maiores: Dracena e Botucatu, três veículos 
cada uma; Piracicaba, Itapetininga, 
Itapeva, Bragança Paulista, Jaboticabal e 
Presidente Venceslau, dois.

Foram entregues, também, 10 
Fiat Palio, modelo Weekend 1.4, 2012, 
para uso da administração da CATI. Os 
investimentos somam R$ 1.807.500, sendo 
R$ 1.265.250 oriundos do Banco Mundial 
(Bird) e R$ 542.250 do Tesouro do Estado.

Lilian Cerveira – Cecor/CATI
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Suzete Rodrigues - Jornalista  Assessoria de Imprensa - CATI


