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BANANAL É O DESTINO 
IDEAL PARA QUEM CURTE 
HISTÓRIA, NATUREZA E 
MUITA TRANQUILIDADE

Uma viagem
AO PASSADO

HOTEL FAZENDA  
BOA VISTA
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E 

stância turística, Bananal 
está localizada ao pé da 

Serra da Bocaina e já foi uma das 
cidades mais ricas do país. 

Fundada em 1783, o município 
teve seu auge na metade do 
século 19, quando foi responsável 
pela metade da produção 
nacional de café, chegando a ter 
sua própria moeda local.

Bananal preserva sua história 
por meio da conservação do 
seu conjunto arquitetônico, 
tombado pelo Condephaat. 
Diversas fazendas, exemplos da 
arquitetura colonial em estilo 
neoclássico, são abertas à 
visitação. Um de seus grandes 
destaques é a Fazenda dos 

A FAZENDA  
BOA VISTA 
TEM SEDE 

CONSTRUÍDA 
NO SÉCULO 18 
E REPRESENTA 

UM DOS 
PRINCIPAIS 

PATRIMÔNIOS 
HISTÓRICOS 

DA REGIÃO

Por Vanessa Menezes

Coqueiros, inaugurada em 1855, 
que conta prédios e ambientes 
preservados, como uma antiga 
senzala, o lavador de café e o 
banheiro típico da época. 

Na área central da cidade, 
o roteiro passa pelo sobrado 
Aguiar Vallim (1860), o chafariz 
(1879 ), o coreto (1880) e a 
estação da estrada de ferro, 
construção de 1889, desativada 
em 1963.

Para os apaixonados por 
turismo de aventura, a cidade 
conta com atrativos, como 
morros para prática de voo livre 
e rapel, cachoeiras com piscinas 
naturais de águas claras e fundo 
de areia branca.4

Hotel Fazenda Boa Vista 
é usado como cenário de 

novelas e filmes de época

Fachada do Solar  
Aguiar Valim
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4 A Estação Ecológica de 
Bananal, localizada na Serra da 
Bocaina, recentemente declarada 
pela Unesco como patrimônio da 
humanidade, está a apenas 25 
quilômetros do centro histórico 
da cidade.  

Com uma área de 884 
hectares, o local abriga 
remanescentes da Mata Atlântica 
e animais ameaçados de 
extinção como o sagui da serra 
escuro, a onça parda, o cachorro 
do mato e aves como o gavião 
pega macaco,4

CASARÕES 
SÃO CENÁRIOS 

DE NOVELAS  
E FILMES

Fazenda dos 
Coqueiros

Fazenda  
Três Barras
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Construída em 1855, ainda preserva 
objetos importantes que fizeram 
parte da história da cidade, como a 
antiga senzala, o lavador de café, e 
banheiro típico da época

A belíssima e requintada fazenda 
histórica iniciou sua trajetória no 
ano de 1813. Vale conferir o local 
que hospedou D. Pedro I durante 
sua ida ao Ipiranga, em São Paulo

Fazenda dos Coqueiros 
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Fazenda Independência  
(à esq.) e a Fazenda Loanda 

(à dir.), exemplos da 
arquitetura neoclássica 

Fazenda Três Barras, 
um dos prédios 
abertos à visitação

Muitos casarões 
preservam mobília e 
ambientação original
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CACHOEIRAS, TRILHAS 
E MIRANTES ATRAEM 

ECOTURISTAS

4  o gavião pomba, a aratinga, 
o jacu e o inhambu-açu.

Passado de ouro
Em Bananal, os “barões do 

café” formavam a elite do 
Império e possuíam grande 
número de escravos. Com seu 
dinheiro depositado nos bancos 
de Londres, chegaram a avalizar 
empréstimos feitos pelo Brasil 
para a Guerra do Paraguai. 
Bananal chegou a ter sua 4

Estação Ecológica  
de Bananal, na  
Serra da Bocaina
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Chafariz
Alambique  
Fazenda Resgatinho
O alambique possui fabricação 
artesanal de cachaça, licores, 
rapadura e melado. A cana é 
plantada, colhida e trabalhada 
no próprio local

Inaugurado em 1880 para 
fornecimento de água aos 
moradores, o chafariz é  
uma das atrações mais 
visitadas na cidade

Recanto da Cachoeira,  
balneário aos pés da  

Serra do Turvo  

CIDADE FICA AO PÉ DA 
SERRA DA BOCAINA 
Estação ecológica conta 
com trilhas que passam por 
vegetação remanescente da 
Mata Atlântica
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4 própria moeda particular 
e secreta, cunhada nos porões 
de uma fazenda local. Os 
barões também financiaram a 
construção da Estrada de Ferro 
Ramal Bananalense, e trouxeram 
uma estação ferroviária inteira 
da Bélgica. Parte de uma 
antiga locomotiva e a estação 
ferroviária são hoje atrações 
turísticas na cidade.  g

Produtores de café 
‘mandavam’ no país
Os “barões do café” de Bananal 
formavam a elite do Império e 
dominavam a política e economia 
do Brasil; hoje as fazendas e os 
prédios históricos da cidade são 
exemplos desta época

lgreja Matriz Senhor 
Bom Jesus do 
Livramento

Igreja Nossa Senhora 
do Rosário

 DESTINOS

33

NOS FUNDOS 
DO ANTIGO 

PRÉDIO 
DA SANTA 

CASA, HÁ UM 
CEMITÉRIO 

IMPONENTE 
COM TÚMULOS 

DE MÁRMORE 
DE CARRARA

Fachada da Igreja 
Matriz Senhor Bom 
Jesus do Livramento

Santa Casa de 
Bananal,  prédio 
também foi tombado 

Solar dos Guimarães, 
casa ‘urbana’ de um 
dos barões do café

Fo
tos

: K
en

 C
hu


