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BARRA DE GUABIRABA

• Se você não for preguiçoso (a) pra acordar cedo, tudo bem, mas sugiro sair umas 7h do
Recife para aproveitar todas as atividades da Fazenda Burarema.
• Café da manhã? Tome no caminho. Tem cada lugar massa na BR-232, se liga na
sinalização e nas placas dos equipamentos. Você pode dar uma paradinha em Vitória
de Santo Antão, em Gravatá ou em Bezerros. Ou, ainda. Deixar para tomar café na
Fazenda Burarema, mas avise quando fizer a reserva do day use.
     
Telefones de contato para reserva: (81) 9.9925.2595, 9.9232.4227, 9.9915.8572
www.instagram.com/fazendaburarema
Localizada, geograficamente, no limite entre a Zona da Mata e o Agreste Meridional, tem
características do brejo pernambucano. Faz divisa com os municípios de Gravatá, Sairé, Bonito
e Cortês. É privilegiada com grande quantidade de água – são rios, corredeiras, fontes de água
mineral. Por isso, é conhecida como a cidade das águas. Seu relevo é ondulado e, apesar de já
ter sido bastante devastada, ainda conserva alguns trechos de Mata Atlântica. Humm!! Um
lugar belo, não? Vamos lá conferir essa riqueza?
Conforme dados históricos registrados no site do IBGE, o município teve início do século XX, a
partir da construção de uma capela e de um cruzeiro pelos habitantes do sítio Guabiraba, por
orientação do seu proprietário Manoel Laurentino dos Santos. A capela foi dedicada a São
João. Com o crescimento de pessoas das vizinhanças se dirigindo à capela, o local começou a
ser chamado de São João da Barra e o povoado foi se formando. Produtor de cana de açúcar,
deu início à produção do açúcar e da cachaça, e de uma feira livre atraindo pessoas não só
pela religiosidade, mas também pelo comércio. Em 1939, o povoado tornou-se vila que foi
chamada de Barra, depois Itapecó e Guabiraba até a sua emancipação política. Segundo
registros, em viagem de estudos, o historiador Mário Melo, ao avistar a barra próxima a
confluência do rio Sirinhaém com Bonito Grande e existindo ali uma frondosa Guabiraba, ele
impressionado com o que estava vendo, teria chamado de Barra da Guabiraba.
A economia do município está baseada no comércio varejista, na agropecuária, na indústria
de engarrafamento de água mineral. É um dos maiores produtores de cará do estado.

Fazenda Burarema
A fazenda tem como atividade produtiva a criação de gado de corte e de leite, e abriu a
porteira para receber visitantes em sistema de day use que pode incluir café e almoço
regional. Num dia fantástico no campo, você vai curtir muito, veja só o que tem pra fazer na
Fazenda Burarema.
• Conhecer a casa grande e a seus objetos históricos.
• Acompanhar e aproveitar do leite fresco durante a ordenha.
• Visitar as fontes de água mineral da fazenda.
• Passear a cavalo e em pôneis (para crianças) ou caminhar pelas estradas da fazenda
observado a natureza.
• Campear o gado.
• Fazer trilha ecológica na mata da fazenda.
• Pescar nos açudes.
• Acesso as frutas da época da Fazenda.
•Tomar banho de bica/açude.
• Jogar futebol.
• Café e almoço com comida regional (opcional).
Muita coisa massa pra fazer, não é? Mas você escolhe e faz a sua programação. Antes de
voltar ao Recife, vamos dar uma passadinha no centro de Barra de Guabiraba?
Que dia inesquecível!! Vamos conhecer mais lugares massa? Pesquise e faça sua
programação, 


       
  
      

