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As atividades turísticas no ambiente rural têm ganhado, nos últimos anos, 

grande dimensão econômica e social, envolvendo diferentes atores, 

demonstrando novos valores e projetando-se como tema de interesse e 

objeto de pesquisa dos mais variados meios que procura o reconhecimento 

dos elementos representativos envolvidos, ainda passíveis de 

reformulações e entendimentos. 

 

A dificuldade de reconhecer as atividades turísticas no ambiente rural tem 

origem na própria dificuldade de interpretar o turismo como ciência, o 

ambiente rural como espaço e a identificação das diversas formas de como 

se apresentam.  

 

Observa-se que as atividades de visitação e lazer no ambiente  rural, como 

outras formas de turismo, remontam à antigüidade, quando imperadores e 

guerreiros refugiavam-se nos campos, fugindo do cotidiano da grande 

Roma. 

 

Na Idade Média, os nobres retornavam ao campo, mesmo que 

temporariamente, à procura do descanso e lazer. Tem-se notícia, na 

Espanha do início do século XI, do surgimento das primeiras hospedarias 

rurais no Caminho de Santiago de Compostela, centro de peregrinação 

cristã. 

 

 



 
Após a  Revolução Industrial, que influenciou o processo migratório da 

população rural para os centros urbanos, muitas pessoas mantiveram o 

hábito de visitar familiares e amigos no campo, à procura de vivenciar 

realidades  distantes do cotidiano urbano.  

 

Mas, a origem de atividades turísticas no ambiente  rural, como estratégia 

de reprodução socio-econômica para o meio, segundo Armand Schoppner, 

citado por Oppermann (1995: p.86), surgiu há aproximadamente 150 

anos, na Alemanha. Lá, as fazendas recebiam visitantes no período das 

férias escolares, ofertando acomodações mais econômicas e a convivência 

com o cotidiano produtivo.  

 

Nos últimos anos, a atividade vem alcançando fantásticos índices de 

crescimento, sendo possível reconhecer uma multiplicidade de formas de 

fazer turismo em ambiente rurais. Algumas estão diretamente envolvidas 

com o cotidiano agropecuário, voltadas para a valorização do campo e 

reconhecimento da cultura local. Outras, como os grandes 

empreendimentos hoteleiros nas famosas estações de esqui e grandes 

ressorts espanhóis, utilizam o rural somente como espaço físico para sua 

implantação e não interagem com a realidade local.  

 

É possível reconhecer, uma grande diversidade de conceitos e 

terminologias, bem como  diferentes concepções  e interpretações sobre as 

atividades turísticas nos ambientes rurais. Vários autores como Oxinalde 

(1994), Avilés e Requena (1993), Silva et al. (1998), Knigt (1996), Crosby e 

Moreda (1996), interpretam o turismo no espaço rural como sendo uma 

atividade que abarca toda e qualquer forma de turismo nesse espaço, com 

atrações peculiares a cada uma. Todavia, não são necessariamente 

voltadas para o cotidiano agropecuário, conforme relatos que seguem:  

 



 
 “ Às vezes o turismo no espaço rural japonês pode ser tipicamente      

urbano em sua forma, apesar de estar localizado no meio rural"  

( Knigt,1996: p.35). 

 

“ ... a denominação de turismo em áreas rurais para englobar não apenas 

aquelas atividades de serviços  não agrícolas que vem se desenvolvendo no 

interior  das propriedades rurais, tradicionalmente denominadas de 

turismo rural ou agroturismo - termos esses que serão utilizados como 

sinônimos, mas também aquelas atividades de lazer realizadas no meio 

rural, denominadas de turismo ecológico ou ecoturismo, o turismo de 

negócios, o turismo de saúde, etc..” ( Silva et al., 1998: p.14). 

 

 

“... o turismo no espaço rural, compreende todos os tipos de turismo, e 

o mais importante que engloba modalidades que não precisam se 

excluir, podendo ser complementares...” ( Oxinalde, 1994: p.27). 

 

"... qualquer atividade turística implantada em meio rural, 

considerando como parte integrantes deste meio as área naturais, 

litorâneas, etc." (Crosby e Moreda , 1996: p.45) 

 

Estas diferentes formas de se fazer turismo no espaço rural 

podem ser  classificadas com base nos valores inerentes a cada uma 

delas como suas diferentes motivações, oportunidades, necessidades e 

disponibilidade de produtos a serem ofertados. Entre elas, podem-se 

citar o turismo rural, turismo ecológico ou ecoturismo, turismo 

cultural, turismo religioso, turismo esportivo entre outros. Em 

determinadas situações, estas formas podem interagir entre si, 

complementarem-se ou serem identificadas isoladamente, dependendo 

da realidade local (Figura 1). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

FIGURA 1 - Modalidades das atividades de turismo no ambiente rural.  

   DISTINTAS DIFERENÇAS DO TURISMO RURAL 

 

O turismo rural (TR), amplamente confundido com turismo no ambiente 

rural apresenta-se como modalidade turística de características peculiares 

e específicas no universo rural, por isso não pode ser confundida com 

outras distintas modalidades turísticas nos ambientes rurais.  

 

Os elementos que compõem sua oferta são as atividades agropecuárias, a 

cultura do povo do campo e suas tradições, o alojamento nas propriedades 

rurais típicas, entre outras.   

 

Erroneamente, muitos utilizam o TR como sinônimo de Turismo em 

Ambientes Rurais. Indiscutivelmente, todas as atividades turísticas 
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denominadas de  TR são atividade que exigem o ambiente rural como 

espaço, mas nem toda forma de turismo em ambientes rurais, seguem os 

moldes exigências do reconhecimento da cultura rural como é no turismo 

rural.  

 

Esta realidade pode ser  representada figurativamente por dois anéis 

concêntricos, o Turismo em Ambientes Rurais (TAR) e o Turismo Rural  

TR, demonstrando suas correlações onde encontram-se sobrepostos  e 

suas diferenciações nas outras áreas (Figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Representação gráfica do universo do TAR e do TR                     

 

 

Os princípios que regem o turismo rural são o atendimento familiar, a 

preservação das raízes, a harmonia e sustentabilidade ambiental, a 

autenticidade de identidade, a qualidade do produto e o envolvimento da 

comunidade local.  

 

Contudo, mesmo existindo estes princípios que norteiam o TR,  há 

diversas formas de TR, classificadas segundo o produto turístico ofertado,  

denominadas de submodalidades do TR. Entre elas podemos citar o 

agroturismo, hotel-fazenda, fazenda-hotel, pousada-rural, colônias de 

férias rurais, entre outros, que podem interagir entre si, complementarem-

se ou serem identificados isoladamente, dependendo da realidade local 

(Figura 3). 
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     Figura 3 –  Submodalidades das atividades de TR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Brasil no cenário do turismo em ambientes rurais 

 

As atividades turísticas em ambientes rurais brasileiro começaram a se 

desenvolver há aproximadamente 20 anos e ainda confundem-se em seus 

múltiplos conceitos. Voltada principalmente para a realidade do campo, 

com suas tradições e culturas,  é denominada amplamente como turismo 

rural, turismo de interior, turismo alternativo, endógeno, turismo verde e 

turismo de campo.  

 

Apresenta várias modalidades e diferentes possibilidades de integração 

com as práticas agropecuárias cotidianas, com a criação de animais 

silvestres como o javali, capivara, avestruz, aves exóticas, atividades 
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esportivas, culturais, medicinais,  ou mesmo voltadas  para práticas 

tipicamente urbanas. 

 

Tem-se notícia, no início dos anos 1980, em Lages, Santa Catarina, dos 

primeiros empreendimentos turísticos do TER no Brasil. Aquela cidade foi 

batizada de “ Capital Nacional do Turismo Rural”, pois foi onde surgiram 

os primeiros empreendimentos turísticos rurais, em resposta às 

dificuldades financeiras enfrentadas por produtores rurais da região. 

 

Em um primeiro momento, a Fazenda Pedras Brancas, pioneira na 

atividade, recepcionava turistas ofertando algumas atividades lúdicas 

relacionadas ao cotidiano da fazenda. Neste “dia de campo”, o visitante era 

recepcionado pela manhã, permanecendo até o anoitecer, participando da 

tosa das ovelhas, do plantio e da colheita. 

 

Outras iniciativas se multiplicaram rapidamente e, num segundo 

momento, fazendas como a do Barreiro e Boqueirão começaram a ofertar 

hospedagem, além do dia de campo (Rodrigues, 2000).  

No fim do anos 1980, em São Paulo, na região de Mococa, um grupo de  

proprietários se reuniu e construiu um produto turístico formado por 15 

antigas fazendas da região, ofertando cavalgas, hospedagem e gastronomia 

típica. Tem-se notícia, em 1991, do primeiro empreendimento turístico no 

espaço rural mineiro, na Fazenda do Engenho, em Carrancas. Em 1993, o 

TER passa a ser também desenvolvido em Lavras do Sul, no Rio Grande 

do Sul, propagando-se rapidamente  pelo país 

 

O Rio Grande do Sul, é um estado que prima pela preservação de suas 

tradições culturais. O governo adotou uma política de desenvolvimento e 

fomento do TER, que vem apoiando a atividade, criando rotas rurais com o 

objetivo de reunir propriedades e municípios próximos pela valorização do 



 
produto local (p.ex: uva e vinho) ou de uma característica marcante (p.ex:  

colonização italiana) e apoiando o surgimento das “fazendas-pousadas”, 

na região pecuarista da  Campanha Gaúcha. Naquele estado, já existe 

uma associação representativa constituída, a AGATUR ( Associação 

Gaúcha de Turismo Rural e Ecológico). 

 

Santa Catarina,  o berço das atividades turísticas nos espaços rurais no 

Brasil, possui atualmente cerca de 1.200 leitos rurais, assim distribuídos: 

80% no Planalto Serrano; 5% no Vale do Itajaí e os 15% restantes 

espalhados pelas demais regiões. Neste estado, foi criada a ABRATURR 

(Associação Brasileira de Turismo Rural), inicialmente como associação 

representativa dos empreendedores do turismo de Lages-SC, hoje  

atuando em âmbito  nacional     (Zimmermann, 1999). 

 

O Paraná encontra-se em fase de estruturação das atividades turísticas no 

espaço rural, sendo possível identificar alguns empreendimentos isolados, 

como no município de Castro. 

 

 

Em São Paulo, o fortalecimento do turismo em áreas rurais, 

especificamente do TR, aconteceu depois de 1996, por meio do programa 

de fomento “Volta ao Campo” do  SEBRAE. Mas, antes já existiam alguns  

empreendimentos  espalhados pelo Vale do Paraíba e na região de Mococa.  

 

Atualmente, é possível verificar atividades  voltadas para o cotidiano do 

campo e em áreas de proteção ambiental (APA). Em Sousas e Joaquim 

Egídio, em Campinas, ativaram-se projetos voltados para o 

reconhecimento pelos turistas do cotidiano   agropecuário   das   

propriedades   nelas    inseridas e em municípios, como Amparo e São 



 
José do Barreiro, com belas e antigas fazendas, aptas para  a implantação 

de programas de turismo. 

 

Existe também o  Roteiro das Terras, composto pelos municípios de 

Araraquara, Descalvado e Porto Ferreira, com suas belas e tradicionais 

fazendas,  plantações de cana-de-açúcar e laranja, oferecendo ao turista, 

hospedagem, esportes e lazer e o Roteiro Agrícola na região de Marília, 

ambos formatados pela Coordenadoria de Turismo da Secretaria de 

Esportes e Turismo do Estado. 

 

Minas Gerais é o estado brasileiro que detém o maior número de 

empreendimentos voltados para atividades turísticas no espaço rural. 

Oferecendo um produto voltado para a tradição agropecuária, enriquecido 

pela arquitetura de  suas antigas fazendas igrejas e monumentos,  serras, 

cachoeiras e muitos outros atrativos que disponibilizam um grande 

número de opções. 

 

Em diversos municípios, como Maria da Fé, Cruzília, Extrema, Santana 

dos Montes, Jaboticatubas, Tiradentes, Barbacena, Divinópolis, 

Itapecerica, Carandaí, Congonhas, Ravena, Pedro Leopoldo, Itapeva e 

Delfim Moreira, podem ser encontrados  vários empreendimentos, 

ofertando diferentes produtos turísticos tais como o cotidiano 

agropecuário, cavalgada ecológica, grandes empreendimentos voltados 

para convenções, estética e lazer. Contudo, nos grandes empreendimentos 

hoteleiros, a realidade e cotidiano do campo são oferecidos apenas como 

mais um produto turístico. 

 

Em  Pernambuco, há cerca de cinco anos, surgiram os primeiros 

empreendimentos, no município de Garanhuns. Atualmente, está sendo 

implantado o “Roteiro dos Engenhos”, que congrega algumas antigas 



 
propriedades agrícolas, com bela arquitetura, produtoras de cana-de-

açúcar e aguardente . 

 

O Espírito Santo apresenta especial aptidão para as atividades turísticas 

no espaço rural voltadas para a valorização do cotidiano produtivo das 

propriedades agrícolas, principalmente nos municípios de  Afonso Cláudio, 

Venda Nova do Imigrante. Neste Estado, existe uma associação 

representativa constituída, a AGROTUR e uma proposta governamental 

para o fomento da atividade, denominada “Proposta Piloto do Programa do 

Agroturismo”, desde 1990.  

 

O Rio de Janeiro apresenta um grande potencial para a atividade turística 

no espaço rural, graças à rica tradição regional, belezas naturais e  

antigas fazendas. Este conjunto propicia ao turista momentos de 

descanso, lazer e reconhecimento do cotidiano das propriedades, 

principalmente nas regiões serranas, como no município de Nova Friburgo  

na região serrana e em  Vassouras, onde existe a  “Rota do Café”. 

 

No Mato Grosso do Sul, desenvolvem-se atividades voltadas à visitação 

ecológica e ambiental nas regiões próximas a Campo Grande e o Pantanal, 

em propriedades rurais particulares, que oferecem hospedagem, 

alimentação, programas de pesca, “tours” a cavalos ou de carro, safáris 

fotográficos, churrascos tipo pantaneiro e excursões pela mata. Nesse 

estado, existe a  Sociedade Guaikurú de Desenvolvimento Para o Turismo 

Rural, em Campo Grande. 

 

Na Bahia, a partir de 1999, o SEBRAE, em parceria com o governo do 

Estado e universidades estaduais, vem promovendo alguns planos de 

desenvolvimento regional. Entre eles, a “Rota do Cacau”, que congrega 

alguns  municípios cacaueiros, com antigas fazendas de grande beleza e 



 
riqueza arquitetônica, proporcionando ao turista, hospedagem, 

alimentação, dia de campo e lazer. É possível reconhecer atividades de 

TER, nas regiões de Ilhéus, Itabuna, Chapada Diamantina e na periferia 

de Salvador. 

 

Nos estados de Goiás, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e 

Amazonas, existem alguns empreendimentos voltados para o TER, tanto 

para o TR, como para outras modalidades. Contudo, não há políticas de 

incentivo ou propostas significativas, pelo menos até 1999, data em que 

estas informações foram coletadas. 

 

No Distrito Federal, na periferia de Brasília, existem restaurantes rurais e 

propriedades que oferecem ao turista a oportunidade de passar o dia na 

roça, conhecer o cotidiano produtivo e comprar os produtos regionais. Tais 

empreendimentos têm o apoio do SEBRAE e do Sindicato Rural.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns empreendimentos de TER em diversos estados brasileiros serão 

destacados no Quadro 1. 

 

 QUADRO 1- Algumas iniciativas de turismo no espaço rural 

brasileiro 

 

 



 
ESTADO INICIATIVA DESCRIÇÃO 

Bahia   

 Fazenda Tororomba 

Costa do Cacau 

Hospedagem, alimentação, 

trilhas e cavalgadas 

 Fazenda Primavera 

Costa do Cacau 

Centenária fazenda que 

oferece o dia de campo, 

alimentação 

 Fazenda Santa Cruz 

Costa do Cacau 

Dia de campo, 

alimentação e pescaria 

 Fazenda Ardenas 

Costa do Cacau 

Dia de campo, 

alimentação, cavalgadas e 

produtos da roça. 

 Fazenda Santo Antonio 

Costa do Cacau 

Dia de campo, lazer, 

alimentação e pescaria. 

 Fazenda Vida 

Costa do Cacau 

Voltada para o esoterismo, 

hospedagem e  

alimentação. 

 Fazenda Villa de São 

José 

Costa do Cacau 

Hospedagem, alimentação 

e trilhas ecológicas 

 Fazenda Boa Esperança 

Costa do Cacau 

Alimentação, dia de 

campo e  lazer  

 Fazenda Rainha do Sul  

Costa do Cacau 

Hospedagem, alimentação, 

trilhas, lazer e festas 

típicas 

 Fazenda Alto da 

Esperança 

Costa do Cacau 

Dia de campo e 

alimentação 

 Fazenda Amendoeira 

Costa do 

Descobrimento 

Hospedagem, alimentação, 

trilhas e esportes náuticos 

 Fazenda Candeal 

Recôncavo 

Hospedagem, alimentação, 

trilhas ecológicas e projeto 

pedagógico 

 Fazenda Silveira Dia de campo e 



 
Recôncavo alimentação 

 Fazenda Cipó  

Recôncavo 

Hospedagem, alimentação, 

pesca e trilhas ecológicas 

 Fazenda Paradiese 

Recôncavo 

Hospedagem, alimentação, 

trilhas e aulas de 

educação ambiental.  

 Hotel Fazenda do 

Coronel 

Recôncavo 

Hospedagem, alimentação 

e cavalgadas  

 Hotel Vale do Jequiriça 

Recôncavo 

Hospedagem, alimentação, 

cavalgadas e charretes 

 Fazenda Guimarães 

Recôncavo 

Hospedagem, alimentação 

e passeios educacionais 

 Fazenda Chamego 

Costa do Coqueiro 

Dia de campo, 

hospedagem e 

alimentação 

 Fazenda Sítio do Meio 

Costa do Coqueiro 

Promove eventos 

culturais, hospedagem ,  

alimentação e trilhas 

ecológicas 

 Fazenda Carvalho 

Costa do Coqueiro 

Dia de campo, 

hospedagem e 

alimentação 

                                   

“...continua...” 

Distrito Federal   

 Agroturismo 

 Buriti Alegre 

Almoço na roça, projeto 

agrociência, cavalgadas, 

trilhas 

 Agroturismo Flórida 

Planaltina 

Café colonial, safári 

ecológico 

 Agroturismo JK  

Tabatinga 

Dia na roça, cavalgada, 

pesque-pague 

 Fazenda Indaiá 

Sobradinho 

Café ou almoço na roça. 

Progamação para escolas 



 
 Restaurante Rural 

Trem da Serra 

Alimentação, 

reconhecimento do 

cotidiano da roça 

Espírito Santo   

 Família Altoe 

Venda Nova do 

Imigrante 

Agroturismo, produtos da 

roça 

 Família Sossai Altoe 

Venda Nova do 

Imigrante 

Agroturismo, produtos da 

roça, fabricação de 

aguardente 

 Produtos Naturais 

Buzato 

Venda Nova do 

Imigrante 

Produtos da roça 

 Produtos Carnielli 

Venda Nova do 

Imigrante 

Agroturismo, produtos da 

roça 

 Pousada Eco da 

Floresta 

Hospedagem, alimentação, 

trilhas, cavalgadas e salão 

de convenções 

 Sítio Arcobaleno 

Venda Nova do 

Imigrante 

Hospedagem, alimentação, 

lazer, produtos da roça 

Goiás   

 Fazenda Mestre 

D`Armas 

Padre Bernado 

Alimentação, cavalgadas, 

trilhas, eventos, 

hospedagem. 

 Hotel Fazenda Cabana 

dos Pirineus 

Corumbá de Goiás  

Hospedagem, alimentação, 

pesca, cavalgadas, trilhas 

 Pousada Recanto 

Goiano 

Corumbá de Goiás 

Hospedagem, alimentação, 

trilha 

Minas Gerais   

 Estalagem Fazenda Situada no sopé de uma 



 
Lazer   

Carandaí  

mata nativa, oferece lazer, 

conforto e aconchego 

 Fazenda Boa 

Esperança- 

Florestal 

Propriedade rural em 

plena atividade, 

hospedagem, comida 

típica e produtos da 

fazenda 

 Fazenda de Lazer Canto 

da Siriema  

Jaboticatubas  

Infra-estrutura completa 

para hospedagem, leite no 

curral, cavalgadas e 

passeio de charretes 

 

 

Fazenda do Engenho 

Carrancas 

Antiga fazenda, 

hospedagem, caminhadas, 

alimentação, participação 

do cotidiano da roça 

 Fazenda Novo Horizonte 

Carmo do Rio Claro 

Tropeirismo 

 Fazenda Pomária 

Maria da Fé 

Hospedagem, cotidiano da 

roça, eventos culturais, 

festas típicas e 

alimentação 

 Hotel Fazenda Álamo 

Campo Belo 

Hospedagem, restaurante, 

lazer, pescaria e 

cavalgadas 

 Pedra do Sino  

Spa e Hotel  

Fazenda Carandaí 

Autêntica fazenda 

produtiva,  trilhas, 

caminhadas, mountain 

bike e gastronomia típica  

 Pesqueiro e 

Restaurante Trutaria 

Delfim Moreira 

Pescaria, lazer e 

alimentação 

 Pesqueiro e 

Restaurante Boa Vista 

Delfim Moreira 

Pescaria, lazer e 

alimentação 

 Pesqueiro e Pescaria, lazer e 



 
Restaurante Rio 

Comprido 

Delfim Moreira 

alimentação 

 Pesqueiro e 

Restaurante Tô Atoa 

Delfim Moreira 

Pescaria, lazer e 

alimentação 

 Planalto do Jaguara  

Fazenda de Lazer 

Matozinho 

Autêntica fazenda 

mineira, que oferece 

contato com a natureza, 

ar puro, gastronomia 

típica 

 Pousada Alegria 

Delfim Moreira 

Hospedagem, alimentação 

e lazer  

 Pousada dos Lobos 

Itamonte 

Colônia de férias 

 Recanto Fonda 

Distrito de Ravena 

Hospedagem, trilhas, 

riachos, cavalgada, pesca,  

gastronomia e centro de 

convenções  

Paraná   

 Hotel Fazenda Quinta 

de Bocaiúvas / Círculo 

Italiano 

Colombo  

Belezas naturais, 

reconhecimento do 

cotidiano produtivo 

agrícola, hospedagem e 

alimentação.  

 Hotel Estância Betânia Hospedagem, alimentação, 

lazer, pescarias e eventos 

Rio de Janeiro   

 Centro Marista  

Fazenda São José das 

Paineiras 

Mendes 

Hospedagem, alimentação 

e trilhas ecológicas 

 Hotel Fazenda Vale dos 

Burlein 

Cachoeira de Macau 

Hospedagem, alimentação, 

trilhas, cachoeiras 



 
 Pousada Cabana do 

Bosque 

Cachoeira de Macau  

Hospedagem, alimentação, 

trilhas, pesca no rio 

Rio Grande do 

Sul 

  

 Fazenda Modelo 

Restinga Seca 

Dia no campo, 

alimentação, produtos da 

fazenda e trilhas 

ecológicas  

 Quinta da Estância 

Grande 

Viamão 

Projetos educacionais e 

ambientais 

Santa Catarina   

 Fazenda São Pedro 

Rancho Queimado 

Cavalgadas e  produtos da 

roça 

 Pousada Vinícola 

Mazon 

Urussanga 

Hospedagem, alimentação 

e lazer   

 Pesque-Pague Rio 

Bonito 

Rancho Queimado 

 

Pescaria, outras formas de 

lazer  e refeição 

 Recanto de Encantos 

Rancho Queimado 

Acolhimento na colônia, 

participação no cotidiano 

produtivo, venda de 

produtos coloniais, 

alimentação 

 Estrada Bonita 

Joinville 

Várias empreendimentos 

turísticos como belezas 

naturais, reconhecimento 

do cotidiano produtivo 

agrícola, produtos 

regionais  

São Paulo   

 Fazenda Ambiental Hospedagem, alimentação, 



 
Águas Claras 

Itapira 

artesanato, cursos, 

educação ambiental e 

cotidiano da roça  

 Fazenda Boa Vista 

Bananal 

Hospedagem, alimentação, 

arquitetura de época e 

lazer  

 Fazenda Dias 

Itapecerica da Serra 

Projetos educacionais e 

recreação 

 Fazenda dos Coqueiros 

Bananal 

Escola-turismo, turismo 

de terceira idade e 

vivências psicológicas  

 Fazenda do Aterradinho 

Angatuba 

Tradicional fazenda do 

interior paulista, oferece 

hospedagem, alimentação, 

cavalgadas , trilhas 

 Fazenda Independência Hospedagem, dia de 

campo, participar do 

cotidiano agropecuário e 

lazer 

 Fazenda Santo Antônio 

São Pedro 

Aluguel de casas para a 

temporada 

 Fazenda São João da 

Figueira 

Dia de campo, passeio a 

cavalo, alimentação  e 

recreação  infantil. 

 Fazenda São Roberto 

São Carlos 

Oferece dia no campo, a 

história do café, passeio a 

cavalo e charrete, visita a 

criação e agricultura, 

trilhas 

 Hotel Fazenda Grenn 

São Pedro 

Hospedagem, alimentação 

e lazer 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

 


