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Para sua execução, o projeto foi dividido e 5 fases:

Como resultados do projeto, podemos destacar:
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Projeto

Um Vale Verde de Verdade
Mapeamento da região

1. ECOCENTRO IPEC – PERMACULTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

2. CHÁCARA DO S. GERALDO – AGROECOLOGIA, PLANTIO ORGÂNICO
E VIDA SUSTENTÁVEL -

3. TERRA NUTRI – ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE

4. JARDIM DE AROMAS – TRILHA SENSORIAL

5. SÍTIO PÉ DE SERRA – CAVALGADAS

6. VILA CARPANEDA – ATELIÊ DE ARTE NATURAL

7. ARTE FOLOGOMES – CERÂMICA E ARTESANATO

8. SÍTIO GALERIA – ECOGASTRONOMIA

9. PARQUE PLANTA QUE CRESCE – VIDA SUSTENTÁVEL

Lucy Legan e André Soares

Geraldo e Maria Aparecida

Pollyana Marinho

Juliana Faber

E LANCHE RURAL
Elza Veiga

Maria Beverly, Cínthia e Alexandre Carpaneda

Cleuza, Inácio, Divaldo ou Odair Rodrigues

Murielle Dargaud

George Jaime de Melo e Maria do Sol

Flávio Oliveira

10. FAZENDA FOGAÇA – DERIVADOS DE CANA

GO 338 GO 225

GO 225

GO 338

$

$

$ $
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7

1,3,4

5
6

9

Polícia Rodoviária

8

Moradia

Comércio/Serviço

Porteira/Mata-burro

Córrego

250m

10

11



ECOCENTRO IPEC
PERMACULTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Lucy Legan e André Soares

Visita ao Ecocentro IPEC

O Ecocentro IPEC - Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado é
reconhecido como um dos maiores parques de bioarquitetura da América Latina, se
consolidando como o maior centro de referência em Desenvolvimento Sustentável e
Permacultura no Brasil. O Ecocentro IPEC foi criado em 1998 para ser laboratório e
escola de tecnologias e soluções práticas para os problemas atuais da humanidade
como habitação, segurança alimentar, uso da água e energia. Durante a visita guiada ao
Ecocentro IPEC é possível ver exemplos práticos de como o ser humano pode viver em
equilíbrio com o meio ambiente, através de experimentos em construção natural,
produção integrada de alimentos e sistemas florestais. É uma experiência
transformadora e essencial nos dias de hoje.

O Ecocentro IPEC foi criado em 1998 por André Soares e Lucy Legan, que
trabalham por um mundo mais justo e sustentável há mais de 20 anos através da
aplicação da permacultura. Várias pessoas trabalham e vivem no IPEC e estão
capacitadas para conduzir o visitante a uma vivência de como funciona o mundo da
permacultura. No IPEC, assim como em qualquer lugar, há vários gostos e perfis
diferentes, mas em uma coisa todos concordam: na paixão pelo planeta terra e na fé de
que há um caminho para uma vida em harmonia com a natureza. O Ecocentro está no
mercado turístico para que todos possam conhecer esta experiência. O diferencial do
Ecocentro está na total devoção ao trabalho pelo desenvolvimento sustentável

O Ecocentro IPEC foi criado em 1998 por André Soares e Lucy Legan, que
trabalham por um mundo mais justo e sustentável há mais de 20 anos através da
aplicação da permacultura. Várias pessoas trabalham e vivem no IPEC e estão
capacitadas para conduzir o visitante a uma vivência de como funciona o mundo da
permacultura. No IPEC, assim como em qualquer lugar, há vários gostos e perfis
diferentes, mas em uma coisa todos concordam: na paixão pelo planeta terra e na fé de
que há um caminho para uma vida em harmonia com a natureza. O Ecocentro está no
mercado turístico para que todos possam conhecer esta experiência. O diferencial do
Ecocentro está na total devoção ao trabalho pelo desenvolvimento sustentável..

Nos últimos 12 anos, o IPEC recuperou uma área de pasto degradado de cinco
hectares, transformando-a num verdadeiro laboratório de experiências sustentáveis
como bioarquitetura; produção de horti-fruti-granjeiros orgânicos; consórcio de
plantas; manejo de solo; produção animal em sistema integrado; educação ambiental;
turismo ecológico; ecovilas e reversão de impactos ambientais de assentamentos
humanos; entre outras. O Ecocentro IPEC mantém seu foco de trabalho em pessoas que
acreditam em um futuro saudável para o Planeta Terra, por meio do desenvolvimento de
tecnologias para a Sustentabilidade Humana e da reversão de impactos ambientais
causados pelo homem. O Ecocentro trabalha para garantir alternativas sustentáveis,
dentro da ética da permacultura de Cuidado com as Pessoas, Cuidado com o Planeta
Terra e Compartilhar Excedentes.

Duração:
Serviços Inclusos:
Opcionais:
Dias e horários de funcionamento:

Contatos / Agendamento:
Valores:

Formas de pagamento:

Cancelamento ou No Show:

Observações:

2 horas
Taxa de visitação e condutor

refeições, vivências e cursos

Para visitas de grupo agendadas: qualquer dia da semana, das 09h00 às 17h00 (mínimo
15 pessoas); Para visitas individuais: aos domingos, 10h00 ou 14h30,não é necessário agendar

(62) 3331-2111 / grupos@ecocentro.org
Adultos: R$ 18,00 por pessoa; Crianças: 0 a 5 anos (acompanhadas

de responsáveis): não pagam; 6 a 12 anos (acompanhadas de responsáveis):
50% de desconto; Grupos: tarifa normal (R$ 18,00).

Depósito bancário antecipado ou dinheiro e cheque no local.
Para grupos agendados depósito de 25% e o restante na chegada. Para visitas individuais,
pagamento em dinheiro na chegada.

Cancelamento antecipado com 3 dias e por email – devolução do
depósito. Em caso de no-show, o depósito não será devolvido, com o objetivo de servir como
compensação pelas despesas resultantes da reserva feita.

é proibida a presença de animais domésticos. Recomenda-se utilizar
chapéu, boné, protetor solar e calçado firme e confortável.



CHÁCARA DO S. GERALDO
Agro-ecologia e vida sustentável

Atividade: Vivência Rural Contemporânea
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Duração:

Opcionais:

Dias e horários de funcionamento:

Contatos / Agendamento:

Valores:

Formas de pagamento:

Cancelamento ou no Show:

Observações:
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TERRA NUTRI – ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE
Pollyana Marinho

Atividade: Refeições eco-gastronômicas

O restaurante TERRANUTRI, em parceria com o Ecocentro IPEC, oferece
aos grupos de visitantes uma experiência completa de sustentabilidade e respeito ao
meio ambiente, apresentando uma forma saudável, nutritiva, consciente e
principalmente saborosa de se alimentar.Para grupos infantis, os alimentos são
servidos de forma colorida e divertida, despertando o interesse das crianças por
novas experiências alimentares. Aplicando os princípios do Slow food, têm como
preferência alimentos “Bons, Limpos e Justos”, ou seja, de boa qualidade, livres de
agrotóxicos e provenientes da região e do comércio justo.

Duração:
Serviços Inclusos:

Opcionais:
Dias e horários de funcionamento:

Contatos / Agendamento:
Valores :

Formas de pagamento:

Cancelamento ou no Show:

Observações:

2 horas.
Almoço ecogatronômico tipo Buffet com saladas, pratos quentes e suco de

frutas da época.
Oficina de Pão de Queijo com Terezinha.

De quinta a domingo / somente grupos agendados
e confirmados mediante depósito de 30% do valor total dos serviços.

Tel. 62 3331-2111 / 9114-7788 e-mail: alimentacao@ecocentro.org
(por pessoa - mínimo 15 pessoas) Adultos: 15 a 50 pessoas: R$ 18,00

Crianças: 0 a 5 anos: não pagam; 6 a 12 anos: 50% de desconto; Crianças em grupo: tarifa normal.
Depósito bancário antecipado, restante em dinheiro ou

cheque no local.
Até 2 dias antes: devolução do depósito de reserva,

1 dia antes ou no show: retenção do depósito.
Idiomas: Inglês e espanhol. Opções de transporte: carro particular, táxi,

mototáxi, caminhada e bicicleta. Não são admitidos animais domésticos.

A equipe Terra Nutri é formada por pessoas de diversas origens e
experiências, refletindo os valores da Permacultura e do Slow Food.

Pollyana Marinho é Eco Chef, graduada em Gastronomia pela
Universidade Estadual de Goiás, tem por objetivo buscar informações e aprimorar
experiências, realizando  uma releitura da alimentação natural unindo saúde e
sabor à mesa. Desenvolve seu trabalho com alimentação há quatro anos no
Ecocentro IPEC, administrando o restaurante TerraNutri e agregando ao espaço
produção e comercialização de alimentos orgânicos.

Ligia é cozinheira e produtora de hortaliças orgânicas, dedica grande
parte de seu tempo a agricultura familiar, trabalha há 8 anos no Ecocentro IPEC
como ajudante de cozinha, possuindo uma grande experiência na área.

Terezinha nasceu e cresceu na área rural de Pirenópolis. É cozinheira e
trabalha há dez anos no Ecocentro IPEC. Hoje ela faz parte da equipe Terranutri
utilizando técnicas da cozinha regional e encantando a todos com seu tempero
originalmente goiano.

Danielle Elias é estudante de Ciências Biológicas e dedica seu tempo
para desenvolver a linha de produtos TerraNutri, considerando os princípios de
sustentabilidade em seu trabalho.

O Restaurante TerraNutri se localiza dentro da área do Ecocentro IPEC. É
uma cozinha industrial cooperativa construída nas técnicas de superadobe e
calfitice (técnica colombiana). O restaurante tem capacidade para atender até 50
pessoas.



JARDIM DE AROMAS - ECOCENTRO IPEC
Juliana Faber

Atividade: Trilha Sensorial - Da Natureza para sua Alma
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Duração:
Serviços Inclusos:

Opcionais:
Dias e horários de funcionamento:

Contatos / Agendamento:
Valores:

Formas de pagamento:
Cancelamento ou no Show:

Observações:
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SÍTIO PÉ DE SERRA
D. Elza Veiga

Atividade: Cavalgada dos Irmãos

Os visitantes são recepcionados
pela família e recebem instruções sobre
os cavalos e orientações de segurança
para a cavalgada. A saída é feita a partir
da sede do sítio, cavalgando pelo Vale
Mar e Guerra com acompanhamento do
condutor. No retorno os cavaleiros são
recebidos com um delicioso lanche ou
almoço da roça.

D. Elza recebe pessoalmente os
visitantes. Mineira, 60 anos, veio para
Goiás com 12 anos de idade e vive há 20
anos no Sítio Pé de Serra. Gosta de
cozinhar, receber as pessoas e é muito
comunicativa. A cavalgada é conduzida
por seus filhos, muito habilidosos no
trato com os cavalos.

O Sítio Pé de Serra retrata
fielmente a atmosfera do mundo rural,
com casa sede, onde reside a família,
animais de criação, pomar com vários
tipos de frutas e o aconchego simples da
família rural. Possui vários cavalos com
arreios e cela. Banhada pelo córrego
Mar e Guerra com trilha para o morro
Água Espraiada – mirante natural.

Duração:
Serviços Inclusos:
Opcionais:

Dias e horários de funcionamento:
Contatos / Agendamento:
Valores:

Crianças:
Opcionais:

Formas de pagamento:
Cancelamento ou no Show:
Observações:

1 a 2 horas.
Cavalgada (cavalos, cela, arreio e condutor) e lanche.

Almoço da Roça: Arroz, feijão, carne (frango caipira, porco ou boi), farofa,
legumes e saladas. Ordenhar vaca. Caminhada na serra.

Todos os dias, mediante agendamento. Das 08h as 18h.
Tel. 62 9211-6720 / 9104-1619.

Cavalgada e Lanche: Adultos: 1 pessoa: R$ 50,00; 2 a 4 pessoas: R$ 25,00
por pessoa; 5 a 10 pessoas: R$ 20,00 por pessoa.

0 a 5 anos: não pagam; 6 a 12 anos: 50% de desconto;
Crianças em grupo: tarifa normal. Almoço da Roça: R$ 15,00;
Produtos da Roça: doce de leite, canudinho de doce de leite, galinha caipira
limpa, ovos caipira, frutas da época.

Dinheiro ou cheque, à vista.
Sem taxas.

Usar chapéu, protetor solar, calça comprida e confortável, calçado fechado.
Levar garrafa com água.



VILA CARPANEDA - ATELIER DE ARTE NATURAL
Maria Beverly, Cínthia e Alexandre Carpaneda

Atividade: Vivência Artística na Natureza.

O visitante será recebido pessoalmente pela própria família Carpaneda -
goiana, de origem italiana (Beverly, Cínthia e Alexandre). Toda a família produz
algum tipo de artesanato que é exposto e comercializado no Paiol das Artes. ASra.
Maria Beverly é artista plástica e desde criança conviveu com a natureza e as
artes. Depois de criar os 5 filhos em Brasília, mudou-se para Pirenópolis para
resgatar o convívio com a natureza. Realiza trabalhos com vários materiais,
como: chita, pedras de Pirenópolis, materiais reciclados, sementes, cachopas,
entre outros.

ser coletados materiais como folhas, sementes, cipós, pedras, etc., para a
realização de trabalhos artísticos. O visitante terá a oportunidade de vivenciar
um momento holístico, conduzido pelo terapeuta Alexandre. De volta ao atelier,
a Sra. Beverly fará as orientações sobre os materiais, técnicas e criações artísticas
que podem ser adotadas. No meio da manhã será oferecido um lanche e o
almoço (opcional) deverá ser programado com antecedência de 03 horas.

Através de elementos da
natureza, a vivência é orientada por
artistas plásticos, que ensinarão a
utilizar várias técnicas tradicionais e
contemporâneas – pintura, colagem,
reciclagem, montagem de painéis,
tecidos, peças decorativas e bio-
jóias. O visitante será recebido pela
Sra. Beverly, que explicará o
trabalho e encaminhará as pessoas a
um passeio pela mata ciliar do
córrego Mar e Guerra, onde podem

O sítio possui área de 8.000
metros quadrados, com 200 metros de
córrego (Mar e Guerra), com pequena
praia e mata ciliar preservada. Possui
uma casa (residência da proprietária)
com varanda em “U” onde funciona o
ateliê de arte. Próximo à casa se
encontram o Paiol das Artes e uma
prac inha com elementos de
permacultura e jardim do cerrado.

Duração:
Serviços Inclusos:

Opcionais:

Agendamento / Dias e horários de funcionamento:

Contatos / Agendamento:

Valores:

Formas de pagamento:
Cancelamento ou no Show:

Observações:

3 horas (9h às 12h).
caminhada na mata, visita ao orquidário, material para trabalho,

banho no rio, lanche, orientação dos artistas plásticos e terapeuta.
Almoço: Refeição tradicional italiana. R$ 15,00 por pessoa. Polenta com 3

opções de molho: galinha caipira, carne moída ou bacalhau, saladas e suco de fruta da
época. Bebidas: refrigerante, cerveja, vinho, cachaça de alambique. Cursos de artes
plásticas (a combinar). Produtos locais.

de sexta a domingo das 08h às 18h /
somente visitas agendadas e confirmadas mediante depósito de 30% do valor total dos
serviços.

62 8160-9132 / 61 9556-0523
beverly-carpaneda@bol.com.br / awcarpaneda@hotmail.com

Adultos: 1 pessoa: R$ 80,00; 2 pessoas: R$ 50,00 por pessoa; 3 a 5 pessoas: R$
40,00/por pessoa; 6 a 15 pessoas: R$ 35,00 por pessoa; Crianças: 0 a 5 anos: não pagam;
6 a 12 anos: 50% de desconto; Crianças em grupo: tarifa normal.

Depósito bancário antecipado, restante em dinheiro ou cheque.
Até 2 dias antes: devolução do depósito de reserva.

1 dia antes ou no-show: retenção do depósito.
Tem cachorro na propriedade. Aceitam animais domésticos desde que sob

controle dos donos. Crianças são bem-vindas mediante atenção de um adulto
responsável.



ARTE FOLOGOMES - CERÂMICA E ARTESANATO
Cleusa de Oliveira

Atividade: Exposição e Comércio de Cerâmicas, arte em argila e
bolsas em sabura (palha de milho)

Visita a propriedade para apreciação ou compra dos diversos artesanatos
produzidos pela família, com destaque para cerâmicas, arte em argila e bolsas de
palha de milho.

O visitante será recebido
pela própria família (Cleusa, Inácio,
Divaldo ou Odair ) . Famíl ia
tradicional da região, são nascidos e
habitam na fazenda Genipapo,
produzindo ladrilho de cerâmica
(mesanela) há três gerações. Toda a
família produz algum tipo de
artesanato que encanta o visitante
pela originalidade e qualidade dos
produtos.

São 4 alqueires com dois
córregos, pomar com muita bananeira,
uva, mexerica. Ateliês onde produzem
artesanato, cestos e sacolas de palha,
cerâmica, vasos, esculturas e ladrilhos.

Duração:
Serviços Inclusos:
Opcionais:
Dias e horários de funcionamento:

Contatos / Agendamento:

Valores: Adultos:
Formas de pagamento:

1 hora.
visita.

compras ou encomendas.
de sexta

a domingo das 08h às 18h.
Não necessita de

agendamento, Divaldo: 62 9802-6837,
Inácio 62 9668-7957.

A visitação é gratuita.
Cheque / Dinheiro.



SÍTIO GALERIA
TABLE D'HÔTES - ECOGASTRONOMIA

Murielle Dargaud
Atividade: Refeições Ecogastronômicas e hospedagem.

Murielle Dargaud, de origem
francesa, oferece o prazer da mesa e,
sobretudo o de compartilhar. De
coração brasileiro, mora no Brasil há
15 anos. Integrante do movimento
Slow Food, chef da rede Terra Madre,
volta às atividades de chef de cozinha
em sua casa no campo, com intuito de
aplicar totalmente a filosofia da
alimentação boa, limpa e justa.

Numa área de 5 hectares há um processo de recuperação ambiental que
promove e aumenta a fertilidade e a biodiversidade naturais. Possui 2 córregos,
agrofloresta, represa, trilhas, bica com água, cozinha com fogão caipira, área de
restaurante para até 15 pessoas. Árvores frutíferas são cultivados em meio a
vegetação nativa junto às hortaliças e plantas medicinais. A hospedagem pode ser
realizada no Chalé Sereno, que tem capacidade para 4 pessoas que podem desfrutar
do contato com a natureza e do barulhinho do córrego próximo ao Chalé.

O visitante poderá vivenciar o
processo da ecogastronomia, conhecer
modelos de produção sustentável de
alimentos, acompanhar ou participar do
preparo dos alimentos e, finalmente, se
deliciar com o menu elaborado pela chef
Murielle Dargaud, integrante do Slow
Food. No restaurante Table d' Hôtes são
oferecidas vivências eco gastronômicas
para melhoria dos costumes alimentares,
com menor impacto ambiental, melhor
qualidade nutritiva e maior diversidade
cultural, seguindo a filosofia do movimento
Slow Food. A proposta é envolver os
produtores locais, compartilhar uma
refeição saudável e a paixão pela culinária.
Depois da refeição, podem descansar nas
redes em meio à natureza.

Duração:
Serviços Inclusos:

Opcionais:

Dias e horários de funcionamento:

Contatos / Agendamento:
Valores:

Criança:
Formas de pagamento:

Cancelamento ou no Show:

Observações:

3 horas para as refeições e vivências.
Refeições e orientações sobre eco gastronomia e movimento Slow

Food.
Oficina de eco gastronomia, transporte a partir de Pirenópolis e

hospedagem no Chalé Sereno.
Diariamente das 10h às 16h, mediante

agendamento.
Tel. 62 9659-8724 /  murielledargaud@gmail.com

(por pessoa) Mínimo 1 pessoa e máximo 15 pessoas.
Refeições Ecogastronômicas: Adultos: Prato eco gastronômico: R$28,00/pessoa
(bebidas e sobremesa a parte); Almoços ou jantares à Francesa: Entrada, prato
principal, queijo e sobremesa; 1 até 3 pax: R$52,00/pessoa; 4 a 8  pax:
R$48,00/pessoa; 9 a 15  pax: R$43,00/pessoa; Crianças: 0 a 5 anos: não pagam; 6 a
12 anos: 50% de desconto. Grupos: sob consulta; Opcionais: Vinhos consultar a
carta; Pernoite chalé: R$100.00 por casal. R$25,00 por pessoa a mais. Conferir
pacote dias de semana. grátis até 8 anos.

Depósito bancário antecipado, restante em dinheiro ou
cheque.

Até 3 dias antes: devolução do depósito de reserva. 2
dias antes ou no-show: retenção do depósito.

Idiomas: português, francês, inglês. Usar calçados confortáveis.



SÍTIO PLANTA QUE CRESCE
George Jaime de Melo e Maria do Sol Melo

Atividade: Passeio ecoeducativo “Vida Sustentável”.

Duração:
Serviços inclusos:

Opcionais:

Dias e horários de funcionamento:

Agendamento / Contatos:

Valores:

Opcionais:

Cancelamento / No show:

Observações:

Meio período – 4 horas.
Trilha guiada, banho de rio, lanche, palestra de fechamento, descanso nas redes

e balanços, uso da área coberta, banheiros. Lanche: pão de queijo, leite, café, suco, frutas.
Passeio a cavalo, minicursos, atendimento a escolas, vivências de crescimento pessoal,

ecoterapia (fisioterapia) e passeio com trilha noturna, fogueira e pizzada. Venda de mudas nativas,
consultoria, palestras e cursos dentro e fora do local.

O passeio "Vida Sustentável" acontece todos os dias da semana,
de segunda à domingo com duas opções de horário: Início as 9h e término as 12h e  início as 14h e
término as 17h, necessitando de agendamento se o passeio for de segunda a Sexta. Nos finais de
semana o agendamento pode ser feito nas agências conveniadas. O local está aberto para visitação
do público nos sábados, domingos e feriados das 9h às 17h e todos os detalhes referentes a preços
e atrativos podem ser encontrados no site: www.plantaquecresce.com.br e nas agências de
Pirenópolis.

(62) 4053-9129 ou pelos emails:, plantaquecresce@gmail.com e
www.plantaquecresce.com.br e Skype: família.floresta

Preço por pessoa: Número máximo: 50 - acima disso sob avaliação. Adultos: 1 pessoa:
não recebemos, 2 a 10 pessoas: R$ 50,00, 11 ou mais pessoas: mediante consulta; Crianças: 0 a 5
anos: não pagam, 6 a 12 anos: 50% de desconto, Crianças em grupo: tarifa normal

Passeio a cavalo: R$ 10 por 15 minutos guiado. R$ 30 por hora sem guia. Minicurso: R$
80 por pessoa - dia todo, número máximo: 50 por período - acima desta quantidade sob avaliação
Minicursos de um dia: Com agendamento prévio, oferecemos minicursos. Um grupo de no mínimo
4 pessoas e até 12 passará o dia no Planta que Cresce fazendo o curso escolhido, em contato com
a natureza. Quem participa do curso tem direito à visitação livre no local. Opções de temas:
Produção de mudas nativas do cerrado, horta orgânica, agrofloresta, artesanato com cabaça,
artesanato com elementos naturais, pintura de borboletas, reeducação postural, mudança de
hábitos alimentares com culinária natural gostosa, workshop para grávidas (parto sem dor).
Forma de pagamento: depósito bancário, dinheiro, cheque ou paypal. Pagamento adiantado com
mínimo de 4 dias de antecedência.

Cancelamento antecipado com 2 dias e por email - devolução do
depósito. Em caso de no-show, o depósito não será devolvido, com o objetivo de servir como
compensação pelas despesas resultantes da reserva feita. Política diferente para trabalho com
grupos.

é proibida a presença de animais domésticos. Recomenda-se utilizar chapéu ou
boné, repelente de insetos, trazer roupa de banho, trazer calça comprida caso deseje andar a
cavalo, e calçado firme e confortável.

Duração:
Serviços inclusos:

Opcionais:

Dias e horários de funcionamento:

Agendamento / Contatos:

Valores:

Opcionais:

Cancelamento / No show:

Observações:

Meio período – 4 horas.
Trilha guiada, banho de rio, lanche, palestra de fechamento, descanso nas redes

e balanços, uso da área coberta, banheiros. Lanche: pão de queijo, leite, café, suco, frutas.
Passeio a cavalo, minicursos, atendimento a escolas, vivências de crescimento pessoal,

ecoterapia (fisioterapia) e passeio com trilha noturna, fogueira e pizzada. Venda de mudas nativas,
consultoria, palestras e cursos dentro e fora do local.

O passeio "Vida Sustentável" acontece todos os dias da semana,
de segunda à domingo com duas opções de horário: Início as 9h e término as 12h e  início as 14h e
término as 17h, necessitando de agendamento se o passeio for de segunda a Sexta. Nos finais de
semana o agendamento pode ser feito nas agências conveniadas. O local está aberto para visitação
do público nos sábados, domingos e feriados das 9h às 17h e todos os detalhes referentes a preços
e atrativos podem ser encontrados no site: www.plantaquecresce.com.br e nas agências de
Pirenópolis.

(62) 4053-9129 ou pelos emails:, plantaquecresce@gmail.com e
www.plantaquecresce.com.br e Skype: família.floresta

Preço por pessoa: Número máximo: 50 - acima disso sob avaliação. Adultos: 1 pessoa:
não recebemos, 2 a 10 pessoas: R$ 50,00, 11 ou mais pessoas: mediante consulta; Crianças: 0 a 5
anos: não pagam, 6 a 12 anos: 50% de desconto, Crianças em grupo: tarifa normal

Passeio a cavalo: R$ 10 por 15 minutos guiado. R$ 30 por hora sem guia. Minicurso: R$
80 por pessoa - dia todo, número máximo: 50 por período - acima desta quantidade sob avaliação
Minicursos de um dia: Com agendamento prévio, oferecemos minicursos. Um grupo de no mínimo
4 pessoas e até 12 passará o dia no Planta que Cresce fazendo o curso escolhido, em contato com
a natureza. Quem participa do curso tem direito à visitação livre no local. Opções de temas:
Produção de mudas nativas do cerrado, horta orgânica, agrofloresta, artesanato com cabaça,
artesanato com elementos naturais, pintura de borboletas, reeducação postural, mudança de
hábitos alimentares com culinária natural gostosa, workshop para grávidas (parto sem dor).
Forma de pagamento: depósito bancário, dinheiro, cheque ou paypal. Pagamento adiantado com
mínimo de 4 dias de antecedência.

Cancelamento antecipado com 2 dias e por email - devolução do
depósito. Em caso de no-show, o depósito não será devolvido, com o objetivo de servir como
compensação pelas despesas resultantes da reserva feita. Política diferente para trabalho com
grupos.

é proibida a presença de animais domésticos. Recomenda-se utilizar chapéu ou
boné, repelente de insetos, trazer roupa de banho, trazer calça comprida caso deseje andar a
cavalo, e calçado firme e confortável.

Os visitantes serão recebidos no Sítio Planta que Cresce pelo proprietário George
Floresta e sua família. Serão guiados pela trilha enquanto George vai contando toda a sua história,
mostrando a propriedade e atividades desenvolvidas, como preservação de nascentes,
reflorestamento, horta orgânica, viveiro de mudas nativas e arte, além de curiosidades e
informações úteis sobre a natureza. A atividade inclui lanche típico com a família e fechamento
com palestra de educação ambiental e humana.

Em 1994 o Pirenopolino George Jaime de Melo, movido por sua paixão pela natureza,
mudou-se para a fazenda de sua família, no município de Pirenópolis, e deu início ao que se
tornaria sua nova vida. Começou um projeto de reflorestamento e vida sustentável, com pesquisa
e prática.

Em 1997, George se casou com Maria do Sol e, juntos, deram continuidade a este sonho
de viver sustentavelmente. George montou um viveiro de mudas nativas do cerrado,
aprofundando-se no conhecimento e técnicas necessárias para a área de reflorestamento,
reflorestou tudo, criou um pomar de frutas nativas e exóticas, construiu sua casa utilizando
materiais da região, criou horta orgânica, recuperou nascentes, criou trilhas por todo o espaço,
transformando seu sonho em realidade.

Hoje o Planta que Cresce é um espaço inteiramente reflorestado, com mais de 10.000
árvores e abre suas portas ao turismo consciente, implementando a idéia de turismo de
transformação e relaxamento em contato com a natureza. Possui centro de convivência para
visitantes, pratica a sustentabilidade e é chamado por muitos que visitam o paraíso.
A família cresceu e hoje o casal tem cinco filhas, fruto de uma história de vida rica em busca de
prática de valores, espiritualidade, crescimento pessoal, alimentação natural, união familiar,
aprendizado e práticas sustentáveis por um planeta melhor.

Situada na nascente do córrego Tapiocanga, o Planta que Cresce já existe há mais de 15
anos e tem 10 hectares. O lugar um dia foi um pasto e hoje é uma fazenda reflorestada e
preservada, com nascentes que voltaram a minar água, animais silvestres que adotaram o lugar
como sua casa e uma família que vive ali, se alimentando do que é produzido na horta e
buscando viver em harmonia com a natureza.

1800 metros de trilhas com passagens em pontes pênseis; Reflorestamentos de diversas
idades; Pomar de frutas nativas e exóticas; Viveiro de mudas nativas do cerrado; Nascentes
recuperadas; Espaço de convivência coberto; Balanço na grande árvores Auditório na mata;

Cabana na mata; Passeio a cavalo; Rio para banho; Redes na mata; Horta orgânica;
Pássaros e animais silvestres que adotaram o local.

Apropriedade dispõe de:
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A propr iedade ,
banhada pelo córrego Mar e
Gue r r a , s e ded i ca à
fabricação de derivados da
cana de açúcar: rapadura,
melado e açúcar mascavo.
Também possui pequena
produção de frango e ovos
caipiras.

FAZENDA FOGAÇA - Derivados de Cana
Flávio Oliveira

Atividade: Produção e Comércio de derivados de cana

Flávio Oliveira é nascido na
região, trabalha com permacultura há
muitos anos, aliando conhecimentos
tradicionais locais com as novas
tecnologias. Possui uma horta do
sistema PAES, gosta de andar a cavalo e
se dedica principalmente à produção
dos derivados de cana de açúcar.

Descrição da atividade/serviço principal:

Atividades ou serviços opcionais:
Dias e horários de funcionamento:
Agendamento / Contato:

Valores:

Visita à área de produção de
derivados de cana e compra dos produtos.

Não tem.
Diariamente, com agendamento

(62) 9191 6391
Número Mínimo e Máximo de pessoas: De 1 a 10 pessoas.

Não cobra pela entrada, somente pela venda dos produtos:
Rapadura 770 gr.: R$ 2,50
Melado 900 ml.: R$ 2,50
Açúcar mascavo 1 kg: R$ 5,00



Durante o desenvolvimento do projeto Um Vale Verde de Verdade, foram
identificados diversos produtos rurais, produzidos pelas famílias da região, com
potencial para ser comercializados como produção associada ao turismo.

Alguns destes produtos já estão inseridos direta ou indiretamente no comércio
local e outros ainda não possuem qualidade suficiente para ser comercializados. Desta
forma, foram selecionados dois produtos de boa qualidade que ainda não tinham
acesso aos pontos de venda adequados. Os produtores receberam visitas técnicas de
consultores que orientaram sobre detalhes na produção e apresentação dos produtos,
além de indicar pontos de venda potenciais.

Foi criado um modelo de acordo entre fornecedor, disponibilizado também
para todos os outros produtores que não tiveram seus produtos selecionados nesta
etapa do projeto.

Produtos selecionados para

comércio turístico em Pirenópolis

As geléias produzidas pela Terranutri são
preparadas de forma caseira sem produtos
químicos, ou conservantes, mantendo o
verdadeiro sabor das frutas e explorando os
sabores do Cerrado. Tem como objetivo trabalhar
diretamente com produtores locais, usando os
preceitos da Permacultura em seus produtos,
respeitando a sazonalidade das frutas e
procedência dos ingredientes utilizados.

Confraria do Boxexa, Agência de

Receptivo Morro Alto, Piretur (Secretaria de

Turismo), Loja Verde (IPEC)

Geléias Terra Nutri

Mercado/Pontos de venda

As esculturas, utilitários e peças de cerâmica artesanal são produzidas pela
família há três gerações. Queimadas em forno a lenha, as peças impressionam pela
beleza e originalidade.

Cerâmica Fologomes

Mercado/Pontos de venda

Piretur (Secretaria de Turismo), Artesanato Goiás.
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