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A APENAS 100 KM DE SÃO PAULO e 60 km 
de Campinas, a Fazenda do Chocolate, 
em Itu, atrai visitantes diariamente 
com seus aromas, sabores e visuais 
instigantes. Desde 1985 dedicada à 
produção de bombons, doces e bebi-
das artesanais, a propriedade ostenta 
uma charmosa arquitetura de herança 
colonial e propõe uma viagem senso-
rial pelo passado caipira por meio da 
simplicidade e do requinte de uma gas-
tronomia típica e 100% caseira.

Construída em meados do século 
18, a fazenda conserva todas as estru-
turas arquitetônicas da época. O estilo 
rústico aparece nas construções de 
taipa branca e telhado de barro capri-
chosamente preservadas, onde hoje 
funcionam uma lojinha de doces e 
artesanatos, uma adega e um restau-
rante. Um moinho de fubá, uma cape-
linha de São Roque e uma roda d'água 
completam a paisagem bucólica e 
memorial do espaço.

Na área externa, um viveiro de aves 
exóticas e um mini-zoo fazem a alegria 
da criançada, que pode mergulhar na 
vida campestre e interagir com pavões, 
araras, teiús, coelhos, mini caprinos, 

PA S S E I O

Sabores do interior
Fazenda em Itu garante uma imersão na vida caipira por meio da  
culinária típica e da confeitaria artesanal

 
POR HELENA CARDOSO

Acima, projetos do escritório Gabriel 
Garbin e, abaixo, projeto de David Ito, que 

mostram a atenção à iluminação natural e a 
integração dos ambientes

mini equinos, cisnes e até pequenas 
lhamas. Alguns animais passeiam 
livremente pela propriedade e podem 
ser alimentados pelos visitantes – 
basta pedir orientação aos guias do 
local. A fazenda ainda abriga um dos 
maiores aquários marinhos do estado, 
com três mil litros de água salgada e 
variadas espécies de peixes, corais e 
invertebrados.

Mas a atração principal do passeio é, 
como o nome já anuncia, a visita à loja 
de chocolates do espaço. Os doces são 
produzidos ali mesmo, com cacau cul-
tivado e aclimatado em estufas dentro 
da própria fazenda. Além dos tradicio-
nais bombons recheados, dos tabletes 
ao leite e das barras meio amargas 70% 
cacau, lá os turistas encontram à venda 
variedades de mel silvestre, geleias de 
fruta, biscoitos, licores, queijos, pães 
caseiros, manteigas, vinhos e cachaças, 
todos fabricados in loco.

Essa experiência gastronômica 
pode ser ampliada no simpático res-
taurante da fazenda, aos finais de 
semana, quando fica aberto excepcio-
nalmente das 12h às 15h. Na varanda 
do casarão, com vista para o majestoso 

verde da Serra do Japi, são servidos 
pratos típicos da culinária caipira, 
preparados em fogão à lenha e com 
tempero caseiro. Alguns destaques do 
cardápio são a feijoada, o pernil ace-
bolado e a tradicional vaca atolada – 
receita mineira que leva costela bovina 
e mandioca. O valor por pessoa é de R$ 
55, com sobremesa inclusa, e crianças 
de até cinco anos não pagam.

A Fazenda do Chocolate abre todos 
os dias, das 8h45 às 17h45, com 
entrada e estacionamento gratuitos. 
Algumas atividades, como o passeio 
de trenzinho e a visita ao mirante 
da propriedade – que proporciona 
uma bonita vista do panorama da 
cidade, do morro de Ipanema, em 
Sorocaba, e de toda a sinuosidade do 
Rio Tietê – ocorrem exclusivamente 
aos sábados, domingos e feriados, e 
demandam compra de ingressos. A 
programação completa e a grade de 
preços podem ser consultadas no site 
www.fazendadochocolate.com.br.

O INTERESSE POR REFORMAR 
ambientes, ampliar áreas exter-
nas e trazer maior bem-estar para a 
família em casa aumentou durante 
a pandemia. Para concretizar esses 
desejos, a procura por projetos no 
interior de São Paulo disparou no 
ano passado. Com o afrouxamento 
das restrições sanitárias, o “boom” 
por melhorar espaços e se mudar 
passou, mas alguns conceitos 
ficaram.

“Acredito que as pessoas viram 
alternativas para conviver em 
família sem estarem fechadas em 
ambientes onde não se pode colo-
car os pés na grama e muito menos 
ver o céu. Muitos valores foram 
repensados nesse período”, afirma 
o arquiteto Gabriel Garbin, sócio 
de um escritório em São Paulo. 
Com o trabalho remoto ou híbrido, 
integrar o espaço do home-office à 
área externa foi uma das principais 
tendências que ficaram. “O cliente 
viu que pode ter um jardim dentro 
do escritório.”

Casas saudáveis
Projetos revelam a permanência da atenção aos detalhes e da 
valorização de áreas abertas, que foram impulsionadas na pandemia

A R Q U I T E T U R A

 
POR PAULA CALÇADE

Para além de um lugar agra-
dável e adequado para o traba-
lho em casa, a maior atenção aos 
ambientes sociais e a integração 
de outros cômodos continuam em 
alta. “Buscamos compor espaços 
mais abertos para os jardins, usu-
fruir da ventilação e iluminação 
natural nessas casas.”

O arquiteto David Ito, com 
escritório também na capital pau-
lista, assinou recentes projetos 
em Campinas e região. Para ele, 
as tendências pós-pandêmicas 
na arquitetura passam ainda pela 
valorização da mão de obra qua-
lificada, menos resíduo de obra, 
maior velocidade na construção 
e pelo uso de materiais reciclá-
veis. “Nesses projetos destacaria a 
arquitetura saudável, que é a asso-
ciação da sustentabilidade com a 
qualidade de vida dos clientes, 
aliadas ao rigor estético, com um 
desenho mais minimalista e muita 
atenção aos detalhes.”

Em sentido horário, panorama da fazenda, 
almoço caipira e chocolates feitos no local
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