














CONVOCAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Municipal de Turismo convoca a todos os seus membros a se reunirem 
no dia 30 de janeiro de 2020, às 14h, na sala de reuniões da SemacTur, localizada no Engenho 
Central – Av. Maurice Allain, 454, para discutir sobre os seguintes assuntos:

1. Calendário de reuniões ordinárias – 2020;

2. Cargos em vacância;

3. Eleição;

4. Regimento Interno;

5. Assuntos gerais.

Piracicaba, 20 de janeiro de 2020

Rene Jorge Calil
Presidente













CONVOCAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Municipal de Turismo convoca a todos os seus membros a se reunirem 
no dia 20 de fevereiro de 2020, às 14h, na sala de reuniões da SemacTur, localizada no Engenho 
Central – Av. Maurice Allain, 454, para discutir sobre os seguintes assuntos:

1. Regimento Interno

2. Decreto de nomeação

3. Cargos em vacância

4. Plano Diretor de Turismo

5. Concurso Cartões-Postais

6. Assuntos gerais.

Piracicaba, 17 de janeiro de 2020

Rene Jorge Calil
Presidente





























CONVOCAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Municipal de Turismo convoca a todos os seus membros a se reunirem 
no dia 20 de agosto de 2020, às 14h, na sala de reuniões da SemacTur, localizada no Engenho 
Central – Av. Maurice Allain, 454, para discutir sobre os seguintes assuntos:

1. Regimento Interno (alterações);

2. Decreto de nomeação;

3. Assuntos gerais.

Piracicaba, 13 de agosto de 2020

Rene Jorge Calil
Presidente



Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba 
LISTA DE PRESENÇA Reunião virtual: 20/08/2020
CONSELHEIROS(AS) DO PODER PÚBLICO 

Segmento Titular Assinatura

1 Turismo Esdras Casarini Moreno

2 Cultura Maria de Fátima Alves Silva

3 Meio Ambiente Ana Maria Patteti

4 Educação Sílvia Regina Santiago dos Santos

5 Câmara Municipal Emmilyne Genaro Nicoletti

CONSELHEIROS(AS) DA SOCIEDADE CIVIL

Segmento Titular Assinatura

1 Meios de Hospedagem Arnaldo Benedicto Azzali Jr

2 Restaurantes e Bares Diferenciados Fernando Domingues Bera

3 Agências de Viagens Aldano Benetton Filho

4 Casas Noturnas Rene Jorge Calil

5 Turismo Rural Patrícia da Silva Delgado

6 Turismo de Negócios e Gastronomia Joceli de Fátima Cerqueira Lazier

7 Guias de Turismo João Carlos Goia

8 Turismólogos Odaléia Telles Marcondes Machado Queiroz

9 Imprensa Evaldo Augusto Vicente

10 Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural - CODEPAC Joaquim Inocêncio



Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba 
LISTA DE PRESENÇA Reunião virtual: 20/08/2020
CONSELHEIROS(AS) DO PODER PÚBLICO 

Segmento Suplente Assinatura

1 Turismo Regina Ap. Salvador Volpato

2 Cultura Flávia A. da Silva Perez

3 Meio Ambiente Robson Willians da Costa Silva

4 Educação Flávia da Silva Bobillo

5 Câmara Municipal Bruno Didoné de Oliveira

CONSELHEIROS(AS) DA SOCIEDADE CIVIL

Segmento Suplente Assinatura

1 Meios de Hospedagem Mariliza Montagnini

2 Restaurantes e Bares Diferenciados Wagner A. D. Mendes

3 Agências de Viagens Luiz Fernando Koury

4 Casas Noturnas Victor Vicentim

5 Turismo Rural Ivan Correr

6 Turismo de Negócios e Gastronomia Rosemeire Calixto Massarutto

7 Guias de Turismo Danieli Fernanda Fantato

8 Turismólogos Eliana Tadeu Terci

9 Imprensa Vanderley Antonio Zampaulo

10 Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural - CODEPAC Marcelo Stolf Simões









CONVOCAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL

O Presidente do Conselho Municipal de Turismo convoca a todos os seus membros a se reunirem 
virtualmente no dia 17 de setembro de 2020, às 14h, pelo App de reuniões Zoom (o endereço 
eletrônico será disponibilizado pelo e-mail do Comturpi), para discutir sobre os seguintes assuntos:

1. Nomeação dos(as) novos(as) Conselheiros(as): cargos que estavam em vacância e novas 
indicações;

2. Alteração da Lei do Conselho.

3. Assuntos gerais.

Piracicaba, 11 de setembro de 2020

Rene Jorge Calil
Presidente



Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba 
LISTA DE PRESENÇA Reunião virtual: 17/09/2020
CONSELHEIROS(AS) DO PODER PÚBLICO 

Segmento Titular Assinatura

1 Turismo Esdras Casarini Moreno

2 Cultura Maria de Fátima Alves Silva

3 Meio Ambiente Ana Maria Patteti

4 Educação Sílvia Regina Santiago dos Santos

5 Câmara Municipal Emmilyne Genaro Nicoletti

CONSELHEIROS(AS) DA SOCIEDADE CIVIL

Segmento Titular Assinatura

1 Meios de Hospedagem Arnaldo Benedicto Azzali Jr

2 Restaurantes e Bares Diferenciados Fernando Domingues Bera

3 Agências de Viagens Aldano Benetton Filho

4 Casas Noturnas Rene Jorge Calil

5 Turismo Rural Patrícia da Silva Delgado

6 Turismo de Negócios e Gastronomia Joceli de Fátima Cerqueira Lazier

7 Guias de Turismo João Carlos Goia

8 Turismólogos Odaléia Telles Marcondes Machado Queiroz

9 Imprensa Evaldo Augusto Vicente

10 Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural - CODEPAC Joaquim Inocêncio



Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba 
LISTA DE PRESENÇA Reunião virtual: 17/09/2020
CONSELHEIROS(AS) DO PODER PÚBLICO 

Segmento Suplente Assinatura

1 Turismo Regina Ap. Salvador Volpato

2 Cultura Flávia A. da Silva Perez

3 Meio Ambiente Robson Willians da Costa Silva

4 Educação Flávia da Silva Bobillo

5 Câmara Municipal Bruno Didoné de Oliveira

CONSELHEIROS(AS) DA SOCIEDADE CIVIL

Segmento Suplente Assinatura

1 Meios de Hospedagem Mariliza Montagnini

2 Restaurantes e Bares Diferenciados Wagner A. D. Mendes

3 Agências de Viagens Luiz Fernando Koury

4 Casas Noturnas Victor Vicentim

5 Turismo Rural Ivan Correr

6 Turismo de Negócios e Gastronomia Rosemeire Calixto Massarutto

7 Guias de Turismo Danieli Fernanda Fantato

8 Turismólogos Eliana Tadeu Terci

9 Imprensa Vanderley Antonio Zampaulo

10 Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural - CODEPAC Marcelo Stolf Simões









CONVOCAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL

O Presidente do Conselho Municipal de Turismo convoca a todos os seus membros a se reunirem 
virtualmente no dia 15 de outubro de 2020, às 14h, pelo App de reuniões Meet (o endereço 
eletrônico será disponibilizado pelo e-mail do Comturpi), para discutir sobre os seguintes assuntos:

1. Regimento Interno;

2. PL de alteração - Lei do Conselho.

3. Assuntos gerais.

Piracicaba, 08 de outubro de 2020

Rene Jorge Calil
Presidente



Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba 
LISTA DE PRESENÇA Reunião virtual: 29/10/2020
CONSELHEIROS(AS) DO PODER PÚBLICO 

Segmento Titular Assinatura

1 Turismo Esdras Casarini Moreno

2 Cultura Maria de Fátima Alves Silva

3 Meio Ambiente Ana Maria Patteti

4 Educação Sílvia Regina Santiago dos Santos

5 Câmara Municipal Emmilyne Genaro Nicoletti

CONSELHEIROS(AS) DA SOCIEDADE CIVIL

Segmento Titular Assinatura

1 Meios de Hospedagem Arnaldo Benedicto Azzali Jr

2 Restaurantes e Bares Diferenciados Fernando Domingues Bera

3 Agências de Viagens Aldano Benetton Filho

4 Casas Noturnas Rene Jorge Calil

5 Turismo Rural Patrícia da Silva Delgado

6 Turismo de Negócios e Gastronomia Joceli de Fátima Cerqueira Lazier

7 Guias de Turismo João Carlos Goia

8 Turismólogos Odaléia Telles Marcondes Machado Queiroz

9 Imprensa Evaldo Augusto Vicente

10 Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural - CODEPAC Joaquim Inocêncio



Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba 
LISTA DE PRESENÇA Reunião virtual: 29/10/2020
CONSELHEIROS(AS) DO PODER PÚBLICO 

Segmento Suplente Assinatura

1 Turismo Regina Ap. Salvador Volpato

2 Cultura Flávia A. da Silva Perez

3 Meio Ambiente Robson Willians da Costa Silva

4 Educação Flávia da Silva Bobillo

5 Câmara Municipal Bruno Didoné de Oliveira

CONSELHEIROS(AS) DA SOCIEDADE CIVIL

Segmento Suplente Assinatura

1 Meios de Hospedagem Mariliza Montagnini

2 Restaurantes e Bares Diferenciados Wagner A. D. Mendes

3 Agências de Viagens Luiz Fernando Koury

4 Casas Noturnas Victor Vicentim

5 Turismo Rural Ivan Correr

6 Turismo de Negócios e Gastronomia Rosemeire Calixto Massarutto

7 Guias de Turismo Danieli Fernanda Fantato

8 Turismólogos Eliana Tadeu Terci

9 Imprensa Vanderley Antonio Zampaulo

10 Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural - CODEPAC Marcelo Stolf Simões









CONVOCAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL

O Presidente do Conselho Municipal de Turismo convoca a todos os seus membros a se reunirem 
virtualmente no dia 19 de novembro de 2020, às 14h, pelo App de reuniões Meet (o endereço 
eletrônico será disponibilizado pelo e-mail do Comturpi), para discutir sobre os seguintes assuntos:

1. PL de alteração - Lei do Conselho;

2. Comunidade do Tanquã;

3. Assuntos gerais.

Piracicaba, 12 de novembro de 2020

Rene Jorge Calil
Presidente



Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba 
LISTA DE PRESENÇA Reunião virtual: 19/11/2020
CONSELHEIROS(AS) DO PODER PÚBLICO 

Segmento Titular Assinatura

1 Turismo Esdras Casarini Moreno

2 Cultura Maria de Fátima Alves Silva

3 Meio Ambiente Ana Maria Patteti

4 Educação Sílvia Regina Santiago dos Santos

5 Câmara Municipal Emmilyne Genaro Nicoletti

CONSELHEIROS(AS) DA SOCIEDADE CIVIL

Segmento Titular Assinatura

1 Meios de Hospedagem Arnaldo Benedicto Azzali Jr

2 Restaurantes e Bares Diferenciados Fernando Domingues Bera

3 Agências de Viagens Aldano Benetton Filho

4 Casas Noturnas Rene Jorge Calil

5 Turismo Rural Patrícia da Silva Delgado

6 Turismo de Negócios e Gastronomia Joceli de Fátima Cerqueira Lazier

7 Guias de Turismo João Carlos Goia

8 Turismólogos Odaléia Telles Marcondes Machado Queiroz

9 Imprensa Evaldo Augusto Vicente

10 Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural - CODEPAC Joaquim Inocêncio



Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba 
LISTA DE PRESENÇA Reunião virtual: 19/11/2020
CONSELHEIROS(AS) DO PODER PÚBLICO 

Segmento Suplente Assinatura

1 Turismo Regina Ap. Salvador Volpato

2 Cultura Flávia A. da Silva Perez

3 Meio Ambiente Robson Willians da Costa Silva

4 Educação Flávia da Silva Bobillo

5 Câmara Municipal Bruno Didoné de Oliveira

CONSELHEIROS(AS) DA SOCIEDADE CIVIL

Segmento Suplente Assinatura

1 Meios de Hospedagem Mariliza Montagnini

2 Restaurantes e Bares Diferenciados Wagner A. D. Mendes

3 Agências de Viagens Luiz Fernando Koury

4 Casas Noturnas Victor Vicentim

5 Turismo Rural Ivan Correr

6 Turismo de Negócios e Gastronomia Rosemeire Calixto Massarutto

7 Guias de Turismo Danieli Fernanda Fantato

8 Turismólogos Eliana Tadeu Terci

9 Imprensa Vanderley Antonio Zampaulo

10 Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural - CODEPAC Marcelo Stolf Simões



MUNICÍPIO DE  PIRACICABA-SP ANO LI N° 12.397

Diá rio oficiaL
Piracicaba, 06 de novembro de 2018

PODER EX ECUTIV O
LE I N° 9.047, DE  31 DE  OUTUBR O DE  2018.

Introduz alterações à  Lei n° 6.943/2010 - consolidaçã o das leis do turismo,
a im de modiicar os dispositivos que tratam do Conselho Municipal de 
Turismo de Piracicaba - COMTUR PI.

BAR J AS  NE GR I, Prefeito do Município de Piracicaba, E stado de S ã o Paulo,
no uso de suas atribuições,
Faz saber que a Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou e ele san
ciona e promulga a seguinte

L E I N° 9 0 4 7

Art. 1° A S eçã o I, do Capítulo I da Lei n° 6.943, de 09 de dezembro de 2010, 
alterada pelas de n° 8.796, de 29 de novembro de 2017 e n° 8.883, de 06 
de abril de 2018, passa a vigorar com a seguinte redaçã o:

“CAPÍTULO I
DOS  ME CANIS MOS  MUNICIPAIS  DE  APOIO AO TUR IS MO

S eçã o I
Do Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba

Art. 2° F ica criado o Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba - 
COMTUR PI, que se constitui em órgã o local na conjugaçã o de esforços 
entre poder público e a sociedade civil, de caráter deliberativo, consultivo 
e iscalizador das atividades turísticas desenvolvidas no município, com 
natureza permanente, e para o assessoramento da municipalidade em 
questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Piracicaba. 
§  1o O Presidente do COMTUR PI será eleito na primeira reuniã o dos anos 
pares, em votaçã o secreta, permitida a reconduçã o.
§  2o O S ecretário E xecutivo será designado pelo presidente eleito, bem como 
o S ecretário Adjunto, quando houver necessidade de tal cargo.
§  3o As entidades da iniciativa privada acolhidas nesta Lei indicarã o os seus 
representantes, titular e suplente, diretamente à  presidê ncia do COMTUR PI e 
tomarã o assento no Conselho com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser 
reconduzidos por ofício de suas entidades dirigido à  presidê ncia do COMTUR PI. 
§  4° Na ausê ncia de entidades especíicas para outros segmentos, as 
pessoas que os representem poderã o ser indicadas por proissionais da 
respectiva área ou, entã o, pelo COMTUR PI, desde que haja aprovaçã o 
de 2/3 (dois terços) dos seus membros em votaçã o secreta e podendo ser 
reconduzidas por quem os tenham indicado.
§  5° As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas 
que, de forma patente, possam vir a contribuir com os interesses turísticos 
da cidade poderã o ser indicadas pelo COMTUR PI para um mandato de 02 
(dois) anos, com a aprovaçã o de 2/3 (dois terços) dos seus membros em 
votaçã o secreta e, também, poderã o ser reconduzidas pelo COMTUR PI.
§  6o Os representantes do poder público municipal, titulares e suplentes, 
que nã o poderã o ser em número superior a 1/3 (um terço) do COMTUR PI, 
serã o indicados pelo Prefeito e terã o mandato até o último dia dos anos 
pares, também podendo ser reconduzidos pelo Prefeito.
§  7o Para todos os casos dos § §  3°, 4°, 5° e 6° do presente artigo, após o 
vencimento dos seus mandatos, os membros permanecerã o em seus postos 
com direito à  voz e voto enquanto nã o forem entregues à  Presidê ncia do 
COMTUR PI os ofícios com as novas indicações.
§  8o As indicações citadas nos § §  3°, 4° e 5° deste artigo poderã o ser 
feitas em datas diferentes, em razã o das eleições em diferentes datas nas 
entidades e, portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus 
mandatos, datas essas que serã o controladas pelo S ecretário E xecutivo. 
§  9° E m se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou 
federais, agraciados por esta Lei, automaticamente serã o considerados 
membros aqueles que sejam os titulares dos cargos, os quais indicarã o os 
seus respectivos suplentes.

Art. 3° O COMTUR PI ica assim constituído:
I - do Poder Público Municipal:
a) 02 (dois) representantes da S ecretaria Municipal da Açã o Cultural e 
Turismo, um ligado ao turismo e o outro à  cultura;
b) 01 (um) representante da S ecretaria Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente;
c) 01 (um) representante da S ecretaria Municipal de E ducaçã o;
d) 01 (um) representante da Câmara de Vereadores de Piracicaba.
II - da S ociedade Civil:
a) 01 (um) representante dos Meios de Hospedagem;
b) 01 (um) representante de R estaurantes e Bares Diferenciados;
c) 01 (um) representante das Agê ncias de Viagens;
d) 01 (um) representante das Casas Noturnas;
e) 01 (um) representante do Turismo R ural;
f) 01 (um) representante do Turismo de Negócios e Gastronomia;
g) 01 (um) representante dos Guias de Turismo;
h) 01 (um) representante dos Turismólogos;
i) 01 (um) representante da Imprensa;
j) 01 (um) representante do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 
Piracicaba - CODE PAC;
Parágrafo único. Cada representaçã o entende-se um titular e um suplente.

Art. 4° Compete ao COMTUR PI e aos seus membros:
I - avaliar, opinar e propor sobre: a Política Municipal de Turismo, as Diretri
zes Básicas observadas na citada Política, os Planos Diretores de Turismo 
anuais ou trianuais que visem o desenvolvimento e a expansã o do Turismo 
no Município, os instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico, os 
assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos;
II - inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações 
de interesse turístico do Município e orientar a melhor divulgaçã o do que 
estiver adequadamente disponível;
III - programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico 
para a cidade e regiã o, com as pessoas experientes convidadas e com a 
participaçã o popular;
IV  - manter intercâmbio com as diversas entidades de turismo do Municí
pio ou fora dele, sejam ou nã o oiciais, para um maior aproveitamento do
potencial local;
V  - propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao 
pleno exercício de suas funções, bem como modiicações ou supressões de 
exigê ncias administrativas ou regulamentares que diicultem as atividades 
de turismo em seus diversos segmentos;
VI - propor programas e projetos nos segmentos do turismo visando incre
mentar o luxo de turistas e de eventos para a cidade;
VII - propor diretrizes de implementaçã o do turismo através de órgã os 
municipais e os serviços prestados pela iniciativa privada com o objetivo 
de prover a infraestrutura local adequada à  implementaçã o do turismo em 
todos os seus segmentos;
VIII - promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo do Município 
participando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura 
na realizaçã o de feiras, congressos, seminários, eventos e outros, projetados 
para a própria cidade;
IX  - propor formas de captaçã o de recursos para o desenvolvimento do 
turismo no Município, emitindo parecer relativo a inanciamento de ini
ciativas, planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da 
indústria turística;

X  - colaborar de todas as formas com a Prefeitura e suas S ecretarias nos
assuntos pertinentes sempre que solicitado;
XI - formar grupos de trabalho para desenvolver os estudos em assuntos 
especíicos, com prazo para conclusã o dos trabalhos e apresentaçã o de 
relatório ao plenário;
XII - sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à  exploraçã o de 
serviços turísticos no Município;
XIII - sugerir a celebraçã o de convê nios com entidades, Municípios, E stados 
ou Uniã o, opinar sobre os mesmos quando for solicitado;
XIV  - indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações 
do Município a congressos, convenções, reuniões ou quaisquer aconteci
mentos que ofereçam interesse à  Política Municipal de Turismo;
XV  - elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Município;
XVI - monitorar o crescimento do turismo no Município, propondo medidas 
que atendam à  sua capacidade turística;
XVII - analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor 
medidas pertinentes à  melhoria da prestaçã o dos serviços turísticos locais;
XVIII - decidir sobre a aprovaçã o dos projetos que serã o encaminhados 
para análise do Departamento E stadual de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos - DADE TUR , conforme disposto na Lei Complementar 
E stadual n° 1.261/2015 e na Lei E stadual n° 16.283/2016;
XIX  - acompanhar, avaliar e iscalizar a gestã o de recursos constantes do 
Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR  e dos recursos advindos da Lei 
Complementar E stadual n° 1.261/2015, opinado sobre as prestações de 
contas, balancetes e demonstrativos econômicos inanceiros referentes à s 
respectivas movimentações;
XX  - conceder homenagens à s pessoas e instituições com relevantes 
serviços prestados na área de turismo;
XXI - eleger entre os seus pares da iniciativa privada, o seu Presidente em 
votaçã o secreta na primeira reuniã o de ano par;
XXII - organizar e manter o seu R egimento Interno.

Art. 5° Compete ao Presidente do COMTUR PI:
I - representar o COMTUR PI em suas relações com terceiros;
II - dar posse aos seus membros;
III - deinir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões;
IV  - indicar o S ecretário E xecutivo e, quando necessário, o S ecretário Adjunto;
V  - cumprir as determinações soberanas do plenário, oiciando os destina
tários e prestando contas da sua agenda na reuniã o seguinte;
VI - cumprir e fazer cumprir esta Lei, bem como o R egimento Interno a ser 
aprovado por 2/3 (dois terços) dos seus membros;
VII - proferir o voto de desempate.

Art. 6° Compete ao S ecretário E xecutivo:
I - auxiliar o Presidente na deiniçã o das pautas;
II - elaborar, distribuir e registrar as Atas das reuniões;
III - organizar a lista de presença, o arquivo e o controle dos assuntos 
pendentes, gerindo a secretaria e o expediente;
IV  - dirigir os trabalhos do Presidente na reuniã o, na ausê ncia deste último.

Art. 7° Compete aos membros do COMTUR PI:
I - comparecer à s reuniões quando convocados;
II - em votaçã o pessoal e secreta, eleger o Presidente do COMTUR PI;
III - levantar ou relatar assuntos de interesse turístico;
IV  - opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento Turístico do 
Município ou da R egiã o;
V  - nã o permitir que sejam levantados problemas políticos/partidários;
VI - constituir os Grupos de Trabalho para tarefas especíicas, podendo 
contar com assessoramento técnico especializado se necessário;
VII - cumprir esta Lei, cumprir o R egimento Interno e as decisões soberanas 
do COMTUR PI;

VIII - convocar, mediante assinatura de 20% (vinte por cento) dos seus 
membros, assembleia extraordinária para exame ou destituiçã o de mem
bro, inclusive do presidente, quando este E statuto ou o R egimento Interno 
forem afetados;
IX  - votar nas decisões do COMTUR PI.

Art. 8° O COMTUR PI se reunirá em sessã o ordinária uma vez por mê s 
perante a maioria de seus membros ou com qualquer quorum 30 (trinta) 
minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias 
ou especiais em qualquer data e em qualquer local.
§  1° As decisões do COMTUR PI serã o tomadas por maioria simples de 
votos, exceto quando se tratar de alteraçã o do R egimento Interno, caso em 
que serã o necessários os votos da maioria absoluta de seus membros ou, 
ainda, nos casos previstos nos § §  4° e 5° do art. 1° e do art. 9°D.
§  2° Quando das reuniões, serã o convocados os titulares e, também, os 
suplentes, sendo que estes terã o direito à  voz mesmo quando da presença 
dos titulares, e, direito à  voz e voto quando da ausê ncia daquele.

Art. 9° Perderá a representaçã o o órgã o, entidade ou membro que faltar a 03 
(trê s) reuniões ordinárias consecutivas ou a 06 (seis) alternadas durante o ano. 
Parágrafo único. E m casos especiais e por encaminhamento de 10% (dez 
por cento) dos seus membros, o COMTUR PI poderá deliberar, caso a caso, 
a reinclusã o de membros eliminados, mediante a aprovaçã o em votaçã o 
pessoal e secreta por maioria absoluta.

Art. 9°A. Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o COMTUR - 
PI poderá expulsar o membro infrator, em votaçã o secreta e por maioria 
absoluta, sem prejuízo da sua entidade ou categoria que, assim, deverá 
iniciar a indicaçã o de novo nome para a substituiçã o no tempo remanes
cente do anterior.

Art. 9°B. As sessões do COMTUR PI serã o devidamente divulgadas com a 
necessária antecedê ncia, inclusive na imprensa local e abertas ao público 
que queira assisti-las.

Art. 9°C. O COMTUR PI poderá ter convidados especiais, sem direito a voto, 
com a frequê ncia que for desejável, sejam personalidades ou entidades, 
desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus membros.

Art. 9°D. O COMTUR PI poderá prestar homenagens a personalidades ou 
entidades, desde que a proposta seja aprovada, em votaçã o secreta, por 
2/3 (dois terços) de seus membros ativos.

Art. 9°E . A S ecretaria Municipal da Açã o Cultural e Turismo cederá local e 
espaço para a realizaçã o das reuniões do COMTUR PI, bem como cederá 
um ou mais funcionários e os materiais necessários que garantam o bom 
desempenho das referidas reuniões.

Art. 9°F . As funções dos membros do COMTUR PI nã o serã o remuneradas.

Art. 9°G. O Presidente, normalmente escolhido entre os membros da inicia
tiva privada, independente se eleito em ano par ou ímpar, terá o vencimento 
do seu mandato em dezembro do ano ímpar seguinte.

Art. 9°H. Os casos omissos serã o resolvidos pela Presidê ncia, “ad referen
dum” do Conselho.” (NR )

Art. 2° A partir da entrada em vigor da presente Lei deverá ser nomeada 
nova composiçã o do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR PI, de 
acordo com os dispositivos da presente Lei.

Art. 3° E sta Lei entra em vigor na data de sua publicaçã o.

Prefeitura do Município de Piracicaba, 31 de outubro de 2018.

BAR J AS  NE GR I
Prefeito Municipal

R OS ÂNGE LA MAR IA R IZZOLO CAMOLE S E  
S ecretária Municipal da Açã o Cultural e Turismo

MILTON S É R GIO BIS S OLI 
Procurador Geral do Município 

Publicada no Diário Oicial do Município de Piracicaba.

FR ANCIS CO APAR E CIDO R AHAL FAR HAT 
Chefe da Procuradoria J urídico-administrativa
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111PIRACICABA, segunda-feira, 30 de novembro de 2020

PROJETO DE LEI
Reconhece, oficialmente, a cidade Bambadinca, na região de Bafata, na Guiné-
-Bissau, como cidade irmã do Município de Piracicaba e dá outras providências.

Art. 1º Fica oficialmente reconhecida como cidade-irmã do Município de 
Piracicaba, a cidade de Bambadinca, na região de Bafata, na Guiné-Bissau.
§ 1º As medidas indispensáveis para a execução dos objetivos visados 
neste artigo serão formalizadas pelos representantes das duas cidades, 
em declaração conjunta, que será firmada após o encaminhamento das 
comunicações necessárias.
§ 2º O Município de Piracicaba, através da Secretaria Municipal de Governo 
e Desenvolvimento Econômico, promoverá as medidas de sua atribuição 
necessárias a assegurar o maior intercâmbio e aproximação entre as 
cidades-irmãs, de que trata este artigo, especialmente no âmbito das 
relações culturais, sociais, de saúde e econômicas, incluindo atividades 
agro-silvo-pastoril, agroindustrial, tecnológica e de capacitação, ficando, 
desde já, autorizado a celebrar acordos de cooperação mútua nas áreas 
que especifica.
§ 3º A declaração conjunta deverá ter por objetivos básicos, entre outros:
I - a busca do fortalecimento dos laços de amizade entre os povos;
II - acordos e programas de ação com o fim de fomentar o mais amplo co-
nhecimento recíproco, para fundamentar os intercâmbios sociais, culturais 
e econômicos, em especial os relativos à organização, administração e 
gestão urbana;
III - a troca de informações e a difusão em ambas as comunidades das 
obras culturais, turísticas, desportivas, políticas e sociais, que respondam 
a seus respectivos interesses;
IV - convênios, através de programas e projetos de colaboração que se 
estabelecerão nos diferentes campos de atuação;
V - a facilitação dos contatos entre empresas ou instituições interessadas e 
os órgãos competentes relativos aos setores responsáveis pelos convênios 
em cada país;
VI - outros programas de cooperação técnica entre ambas as cidades que 
poderão ser firmados de acordo com o mútuo interesse das partes;
VII - a realização de acordos bilaterais visando à troca de conhecimentos 
sobre as raízes étnicas, folclóricas e musicais de cada um dos países nos 
quais se situam as cidades-irmãs;
VIII - a busca do incremento do intercâmbio estudantil entre as escolas 
municipais, com a instituição de prêmios aos melhores alunos, promoção 
de viagens de estudos, de turismo popular e a criação de comitês de apoio 
formados por pais e professores.
IX - de iniciativa de ambas as partes contratantes, poderão criar-se progra-
mas de cooperação técnica entre ambas as cidades.

Art. 2º O Poder Executivo, quando da realização do acordo de geminação, 
deverá dar ciência ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias de cada secretaria ou órgão, suple-
mentadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

__________

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

Egrégia Câmara,
Estamos encaminhando para apreciação dos Nobres Edis projeto de lei que 
“reconhece, oficialmente, a cidade Bambadinca,na região de Bafata, na Guiné-
-Bissau, como cidade irmã do Município de Piracicaba e dá outras providências”.
Preliminarmente, importante esclarecer que a presente propositura visa esta-
belecer regramento no âmbito do município de Piracicaba para a efetivação 
do “irmanamento com a cidade de Bambadinca”, o que hodiernamente têm 
como objetivo criar laços e mecanismos protocolares, principalmente a nível 
cultural e econômico, através dos quais municípios, cidades ou comunidades 
de áreas geográficas ou políticas distintas, estabelecem laços de cooperação.
Neste contexto, importante aduzirmos que, tal instrumento é utilizado, ge-
ralmente, quando as cidades têm características semelhantes ou pontos e 
referências históricas comuns, se concretizando em acordos de cooperação 
mútua entre cidades e/ou regiões orientados a promover ações e projetos 
nas áreas de gestão urbana como cultura, desenvolvimento econômico 
local, serviços públicos e políticas sociais.
Também, salientamos que têm se verificado na prática, que estes acordos 
levam ao estabelecimento e intercâmbio cultural, partilha de conhecimento 
técnico, como por exemplo, intercâmbio no ensino (estudantes) e nas 
políticas empresariais, entre outras atividades.
Neste diapasão, cumpre referirmos que enquanto instrumentos diplomáticos, 
os convênios com as Cidades-Irmãs podem propiciar troca de conhecimento 
sobre políticas públicas e projetos em diversas áreas, tais como programas 
de saúde, políticas culturais, além de outras possíveis trocas relativas aos 
interesses das cidades. Além disso, os convênios representam a base 
formal para realização de eventuais acordos e programas de intercâmbio e 
desenvolvimento econômico, políticas públicas e atendimento à população.
Assim, cabe ressaltar que a Guiné-Bissau, oficialmente República da Guiné-
-Bissau, é um país da África Ocidental que faz fronteira com o Senegal 
ao norte, Guiné ao sul e ao leste e com o Oceano Atlântico a oeste. O 
território guineense abrange 36.125 quilometros quadrados de área, com 
uma população estimada de 1,6 milhão de pessoas, sendo que a cidade 
de Bambadinca faz parte da região de Bafata.
Portanto, em face da relevância dos motivos que ensejaram a apresentação 
do presente projeto de lei é que solicitamos dessa Egrégia Casa de Leis a 
aprovação desta propositura por UNANIMIDADE!

Piracicaba, 17 de novembro de 2020.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

LEI Nº 9.484, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020.  
Introduz alterações à Lei nº 6.943/2010 – consolidação das leis do turismo, 
a fim de modificar os dispositivos que tratam da composição do Conselho 
Municipal de Turismo.

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições,

Faz saber que a Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou e ele san-
ciona e promulga a seguinte

L  E  I   Nº  9  4  8  4
 

Art. 1º O inciso I do art. 3º da Lei nº 6.943, de 09 de dezembro de 2010, 
alterado pelas de nº 8.796, de 29 de novembro de 2017, nº 8.883, de 06 de 
abril de 2018 e nº 9.047, de 31 de outubro de 2018, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 3º ...

I – do Poder Público Municipal:
a) 01 (um) representante do turismo;
b) 01 (um) representante da cultura;
c) 01 (um) representante do Meio Ambiente;
d) 01 (um) representante da Educação;
e) 01 (um) representante da Câmara Municipal.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura do Município de Piracicaba, 17 de novembro de 2020.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

ROSÂNGELA MRIA RIZZOLO CAMOLESE
Secretária Municipal da Ação Cultural e Turismo

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT 

Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

DECRETO Nº 18.535, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020.
Nomeia Jorge dos Santos Ferreira da Silva, como ordenador de despesas 
da Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo.

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições,

D E C R E T A

Art. 1º Fica nomeado JORGE DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA, como 
ordenador de despesas da Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo, 
no período de 01 a 15 de dezembro de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
seus efeitos de 01 a 15 de dezembro de 2020.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 27 de novembro de 2020.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT
  Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 223/2020

Prestação de serviços de assistência técnica, relativos à manutenção pre-
ventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de mão de obra e peças.

Comunicamos que, conforme parecer jurídico da Procuradoria Geral (fls 
310/311), holomogado pela Sra Secretária Municipal de Educação, foi jul-
gado IMPROCEDENTE o Recurso interposto pela empresa FLEX SERVICE 
& TECNOLOGY LTDA, mantendo-se a decisão da Pregoeira.

O pregão fica FRACASSADO.

Publique-se.

Piracicaba, 27 de novembro de 2020.

Maira Martins de Oliveira Pessini
Chefe da Divisão de Compras

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 453/2020

Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, durante o exercício de 2021.
  

HOMOLOGO o procedimento licitatório acima descrito, a favor das seguintes 
empresas:

ITEM EMPRESA VALOR

1 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA 
LTDA R$   50,05 

2 DJ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS E AGUA 
MINERAL LTDA R$ 318,00 

 

Piracicaba, 23 de novembro de 2020.

EVANDRO SOUZA EVANGELISTA
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 462/2020

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender ao Programa 
Café da Manhã do Servidor, durante o exercício de 2021

HOMOLOGO o procedimento licitatório acima descrito, a favor das seguintes 
empresas:

ITEM EMPRESA VALOR

1 RESERVA NATURAL INDUSTRIAL E COMERCIO 
EIRELI  R$ 11,75 

2 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI  R$ 40,00 

3 DZ7 COMERCIAL EIRELI  R$   2,45 
4 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI  R$ 46,95 
5 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI  R$ 47,00 
 

Piracicaba, 27 de novembro de 2020.

EVANDRO SOUZA EVANGELISTA
Secretário Municipal de Administração

COMUNICADO
Pregão Eletrônico nº 489/2020

Aquisição de balança

Comunicamos que o referido pregão foi FRACASSADO. Portanto, o mes-
mo será PRORROGADO, tendo como data de abertura e disputa o dia 
11/12/2020 às 14h e 14h30min, respectivamente.

O edital de PRORROGAÇÃO já está disponível para download no site http://
www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br

Piracicaba, 27 de novembro de 2020.

Maira Martins de Oliveira Pessini
Chefe da Divisão de Compras

COMUNICADO
Pregão Eletrônico nº 509/2019

Prestação de serviços de expansão e mudança parcial de tecnologia da 
rede de fibras ópticas da Prefeitura Municipal de Piracicaba, utilizada para 
recepção das imagens de vídeo monitoramento através da Central de 
Monitoramento Eletrônica – CEMEL, com fornecimento de material, mão 
de obra e equipamentos.

Comunicamos que houve alteração no Termo de Referência. A nova versão do 
edital já está disponível para download no site http://www.piracicaba.sp.gov.br.
Diante do exposto, informamos que fica alterada a data de abertura das 
propostas do presente Pregão para o dia 14/12/2020 às 08h e a disputa de 
preços para o dia 18/12/2020 às 09h, respectivamente.

Piracicaba, 27 de novembro de 2020.

Maira Martins de Oliveira Pessini
Chefe da Divisão de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 540/2020

OBJETO: Aquisição de material para Oficinas Culturais
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/12/2020, às 08 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/12/2020, às 09 horas.

O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico http:/www.
licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Fone (19) 3403-1020. 

Piracicaba, 27 de novembro de 2020.

Maira Martins de Oliveira Pessini
Chefe da Divisão de Compras

gabri
Realce



MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP ANO LIII Nº 12.884

Piracicaba,  23 de outubro de 2020

PODER EXECUTIVO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Concorrência Nº 16/2020

Objeto: Execução de obras de reforma do Terminal São Jorge.

Homologo e Adjudico o procedimento licitatório acima descrito, conforme o 
parecer da Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, 
a favor do(s) seguinte(s) participante(s):

EMPRESA VALOR

PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL 
PIRACICABA LTDA

R$ 649.941,81

Piracicaba, 20 de outubro de 2020.

Barjas Negri
Prefeito Municipal

LEI Nº 9.472, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.  
Introduz alterações na Lei nº 8.972/2018 que “autoriza o Município de 
Piracicaba a celebrar convênio com a União Federal, por meio de seus 
ministérios e/ou de instituição financeira oficial, visando o recebimento 
de recursos financeiros provenientes de Emenda Parlamentar, os quais 
se destinarão à recuperação e preservação de Bacias Hidrográficas e dá 
outras providências”.  

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições,

Faz saber que a Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou e ele san-
ciona e promulga a seguinte

L  E  I   Nº  9  4  7  2
 
Art. 1º Os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.972, de 02 de julho de 2.018, passam a 
vigorar com as seguintes redações:

“Art. 2º Fica o Município de Piracicaba autorizado a receber, através de 
repasse efetuado pela União Federal, recursos financeiros provenientes do 
orçamento federal, até o valor de R$ 471.523,81 (quatrocentos e setenta e 
um mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), para custear 
as ações descritas no art. 1º, retro.

Parágrafo único. Para alocação dos recursos de que trata o caput do pre-
sente artigo fica o Município de Piracicaba autorizado a abrir, com fonte de 
recursos Federais, para o exercício de 2020, no orçamento da Secretaria Mu-
nicipal de Defesa de Meio Ambiente, crédito adicional suplementar nas dota-
ções orçamentárias nº 11012 – 18.541.0025.2327 – 339030/339039/449051. 

Art. 3º A contrapartida do Município de Piracicaba na execução dos objetivos 
de que trata o art. 1º, retro, poderá se dar até o valor de R$ 125.897,59 
(cento e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e 
nove centavos), sendo que essas despesas correrão por conta das dotações 
orçamentárias nº 11012 – 18.541.0025.2327 – 339030/339039/449051, com 
fonte de recursos do Tesouro Municipal, vigente para o exercício de 2020 e 
suas respectivas para os próximos exercícios.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, 19 de outubro de 2020.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

JOSÉ OTÁVIO MACHADO MENTEN
Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT 
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

DECRETO Nº 18.487, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.
Introduz alterações ao Decreto nº 17.120/2017, que “nomeia integrantes 
do Conselho Municipal de Turismo – COMTURPI, integrado à Secretaria 
Municipal da Ação Cultural e Turismo, instituído pela Lei nº 6.943/10 e suas 
alterações e revoga o Decreto nº 15.062/13.”

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, 
no uso das suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 6.943, de 09 de dezembro 
de 2010 e suas alterações,

D E C R E T A

Art. 1º O caput do art. 1º do Decreto nº 17.120, de 06 de julho de 2017, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Turismo 
– COMTURPI, instituído pela Lei nº 6.943, de 09 de dezembro de 2010 e 
suas alterações, os membros a seguir:

I – representantes do Poder Público: Esdras Casarini Moreno e Flávia A. 
da Silva Perez, titular e suplente, respectivamente, representantes da área 
de Turismo do Município; Maria de Fátima Alves Silva e Regina Aparecida 
Salvador Volpato, titular e suplente, respectivamente, representantes da área 
de Cultura do Município; Ana Maria Patteti e Robson Willians da Costa Silva, 
titular e suplente, respectivamente, representantes da área de Defesa do 
Meio Ambiente; Sílvia Regina Santiago dos Santos e Flávia da Silva Bobillo, 
titular e suplente, respectivamente, representantes da área de Educação; 
Emmyline Genaro Nicoletti e Bruno Didoné de Oliveira, titular e suplente, 
respectivamente, representantes da Câmara Municipal de Piracicaba; 

II – representantes da Sociedade Civil: Arnaldo Benedicto Azzali Júnior e 
Mariliza Montagnini, titular e suplente, respectivamente, representantes dos 
Meios de Hospedagem; Fernando Domingues Bera e Wagner A. D. Mendes, 
titular e suplente, respectivamente, representantes dos Restaurantes e 
Bares Diferenciados; Aldano Benetton Filho e Luís Fernando Koury, titular e 
suplente, respectivamente, representantes das Agências de Viagem; Rene 
Jorge Calil e Victor Vicentin, titular e suplente, respectivamente, represen-
tantes das Casas Noturnas; Patrícia da Silva Delgado e Ivan Correr, titular 
e suplente, respectivamente, representantes do Turismo Rural; Joceli de 
Fátima Cerqueira Lazier e Rosemeire Calixto Massarutto, titular e suplente, 
respectivamente, representantes do Turismo de Negócios e Gastronomia; 
João Carlos Goia e Danieli Fernanda Fantato, titular e suplente, respecti-
vamente, representantes dos Guias de Turismo; Odaléia Telles Marcondes 
Machado Queiroz e Eliana T. Tercci, titular e suplente, respectivamente, 
representantes dos Turismologos; Evaldo Augusto Vicente e Vanderlei 
Antonio Zampaulo, titular e suplente, respectivamente, representantes da 
Imprensa; Joaquim Inocêncio e Marcelo Stolf Simões, titular e suplente, 
respectivamente, representantes do Conselho de Defesa do Patrimônio 
Cultural de Piracicaba.” (NR)

Art. 2º Aplicam-se ao presente Decreto as demais disposições constantes 
do Decreto nº 17.120, de 06 de julho de 2017.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 19 de outubro de 2020.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

ROSÂNGELA MARIA RIZZOLO CAMOLESE
Secretária Municipal da Ação Cultural e Turismo

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

DECRETO Nº 18.490, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.

Substitui representantes da Sociedade Civil junto ao Conselho Delibera-

tivo Estratégico do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba 

- IPPLAP, instituído pela Lei nº 5.288/2003, alterada pela de n° 7.002/2011 

e nomeado pelo Decreto nº 17.923/2019, alterado pelos de nº 18.221/2020 

e nº 18.327/2020.

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições,

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º Ficam nomeados Juan Antônio Sebastianes, titular, em substituição 

a José Carlos Masson, representante do Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente e Ismael Forte Valentin, suplente, em substituição à Cláudia 

da Silva Santana, representante do Fórum das Instituições de Ensino Su-

perior de Piracicaba, para compor o Conselho Deliberativo Estratégico do 

Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba – IPPLAP, nomeado 

pelo Decreto nº 17.923, de 25 de junho de 2019, alterado pelos de nº 18.221, 

de 12 de março de 2020 e nº 18.327, de 19 de junho de 2020.

Art. 2ºAplicam-se ao presente Decreto as demais disposições constantes 

do Decreto nº 17.923, de 25 de junho de 2019.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 20 de outubro de 2020.

BARJAS NEGRI

Prefeito Municipal

ARTHUR ALBERTO AZEVEDO RIBEIRO NETO

Diretor Presidente do IPPLAP

MILTON SÉRGIO BISSOLI

Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT

Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

DECRETO Nº 18.491, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.

Aprova o Plano Municipal de Educação Ambiental do Município de Piraci-

caba, nos termos da Lei nº 6.922/2020.

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições, 

D E C R E T A

Art. 1º Fica aprovado, nos termos dos anexos deste Decreto, o Plano Munici-

pal de Educação Ambiental do Município de Piracicaba, elaborado conforme 

as normas contidas na Lei Municipal nº 6.922, de 24 de novembro de 2010 

e de acordo com as diretrizes federais e estaduais aplicáveis.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 20 de outubro de 2020.

BARJAS NEGRI

Prefeito Municipal

ÂNGELA MARIA CASSAVIA JORGE CORRÊA

Secretária Municipal de Educação

JOSÉ OTÁVIO MACHADO MENTEN

Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente

MILTON SÉRGIO BISSOLI

Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT

Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa
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EIXO 1 
RIO PIRACIC

 

Esse eixo tem como e

da cidade, o Rio Piracicaba

uma posição de relevância p

social, cultural e econômica. 

O rio atravessa uma d

Paulo.Diversas festas popu

protagonista, tendo a figura d

sido imortalizadas através da

música “Rio de Lágrimas”, co

melodia de Tião Carreiro e Pa

Os atrativos naturais c

à natureza que o local pode

recursos hídricos de águas su

serra e a vegetação como em 

sentido, o Rio Piracicaba em 

conjunto de outros atrativos r

A característica ambie

contém o Parque do Mirant

arquitetura singular; o Aquá

Mirante e abriga espécies aq

se localiza à margem do Ri

Parque da Rua do Porto

contemplação à margem do R

Horto de Tupi, que apesar de

deste bioma; e por fim, o 

uma relação histórica de des

indústria. 

O município de Pira

naturais, essenciais para o fo

ACICABA 
mo elemento central o recurso natural de mai

icaba. O rio é protagonista da história da cidad

levância para o meio ambiente, paisagem urbana, d

onômica.  

ssa uma das regiões mais antigas de ocupação do es

tas populares realizadas no município têm o

 a figura do pescador caipira bem como a música c

através das manifestações da cultura popular, como

rimas”, composta em 1970 com a letra de Lourival d

rreiro e Pardinho.  

 naturais correspondem ao potencial de elementos r

pode proporcionar para a produção do turism

e águas superficiais ou subterrâneas, o relevo do va

 como em Piracicaba, predominantemente Mata Atlâ

em si, é um atrativo turístico natural, além

 atrativos relacionados à sua existência. 

tica ambiental é marcante no rol de atrativos des

rante, à margem do Rio, além de uma cons

r; o Aquário Municipal, que está localizado sob o

pécies aquáticas típicas do Rio; O Museu da Água, q

em do Rio e tem como tema central este recurso

 Porto, consolidado espaço de lazer, esporte, gas

rgem do Rio; Tanquã, conhecido como mini-pantan

 apesar de não estar à margem, abriga espécies de 

 grande Engenho Central, símbolo da cidade e

ica de desenvolvimento econômico combinado ent

o de Piracicaba conta com enorme potencial d

 para o fortalecimento da sua vocação turística, 

4 

al de maior destaque 

a da cidade e assume 

 urbana, de formação 

ação do estado de São 

o têm o rio como 

 música caipira típica 

ular, como na clássica 

 Lourival dos Santos e 

ementos relacionados 

 do turismo, como os 

levo do vale, planície, 

 Mata Atlântica. Nesse 

l, além de agregar um 

tivos deste eixo, que 

uma construção com 

ado sob o Parque do 

da Água, que também 

te recurso natural; o 

porte, gastronomia e 

pantanal; além do 

pécies de flora típicas 

cidade e que possui 

inado entre o Rio e a 

otencial de atrativos 

ca, constituindo os 
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segmentos de atividades de ecoturismo; turismo de natureza; de aventura; rural; 

esporte na natureza; pesca esportiva; náutico; além do turismo de saúde, para o 

caso do Balneário de Ártemis, com suas águas subterrâneas. 

A relevância econômica do Rio Piracicaba também merece um destaque à 

parte, sendo identificado como ponto de encontro, de troca de mercadorias, de 

passagem, canal e porto de transporte de mercadorias, além de abrigar em sua 

margem o complexo industrial do Engenho Central. 

  



 

 

 

Fonte: encurtador.com.br/kpyV5

 

Nome ESTAÇÃ

Endereço Rodovia 

Contato +55 19 3

Descrição Local de 
como qu
para rela

Funcionamento Diariame

 

r/kpyV5 

TAÇÃO EXPERIMENTAL DE TUPI (HORTO DE

Rodovia Luiz de Queiroz, Km 149 

+55 19 3438.7116 

Local de passeio e lazer, a reserva florestal possui 
como quiosques, trilhas e parque infantil. O lago é um ó
para relaxar meio ao verde com seu entorno arborizado

Diariamente das 7h às 16h. 

6 

TO DE TUPI) 

possui infraestrutura 
é um ótimo local 

arborizado. 



 

 

 

Fonte: http://agua.org.br/eco-hidrico

 

Nome PARQU

Endereço Av. Maur

Contato +55 19 3

Tombamento Decreto n

Descrição Construí
Piracicab
posse da
para obs
Suas alam
em cont
percurso
plástica, 
fundação
ao centro

Funcionamento Diariame

 

 

hidricos/parque-do-mirante/ 

RQUE DO MIRANTE 

Av. Maurice Allain, s/nº 

+55 19 3417.9494 

Decreto nº 10.020 de 2002 (CODEPAC) 

Construído entre os anos de 1906 e 1962 as marge
Piracicaba, possui um estilo arquitetônico Modernis
posse da Prefeitura Municipal de Piracicaba. Local p
para observar o rio, o Salto, a Rua do Porto e o centro
Suas alamedas permitem passeios, dando oportunidade
em contato com suas árvores nativas e vegetação 
percurso, há um painel confeccionado em mosaico p
plástica, Clemência Pizzigatti e seus alunos, que 
fundação da cidade e seu desenvolvimento agroindust
ao centro a Noiva da Colina. 

Diariamente das 06h às 22h. 

7 

 as margens do Rio 
 Modernista e é de 

al privilegiado 
e o centro da cidade. 
ortunidade de entrar 
egetação típica. No 

mosaico pela artista 
nos, que retrata a 
agroindustrial, tendo 



 

 

 

Fonte: Serra do Itaqueri 
 

Nome PARQU

Endereço Avenida 

Contato +55 19 9

Descrição Parque c
exercício
para ativ
o pedalin

 

Fonte: http://correio.rac.co
sobrevida-e-resiste-em-piracicaba.htm

RQUE DA RUA DO PORTO “JOÃO HERRMANN

Avenida Alidor Pecorari, s/nº 

+55 19 9839.9641 

Parque com 200 mil metros quadrados, contendo 
exercício físico, parque infantil, teatro de arena, eq
para atividades motoras e equipamento de entretenim
o pedalinho. 

rreio.rac.com.br/_conteudo/2017/03/nacional_mundo/472985
cicaba.html 
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MANN NETO” 

contendo pista para 
arena, equipamento 
ntretenimento como 

 

472985-minipantanal-tem- 



 

 

 

 

Nome TANQU

Endereço Acesso p
também 
Piracicab

Descrição Conhecido
natural 
tamanha
perfeito 
passeio 
relativas

Funcionamento Visitas pr

 
 
 

Fonte:http://piradigital.com.br/entre
 

Nome ENGEN

Endereço Av. Maur

Contato Número 
Resoluçã
nº 421, 
CODEPAC

Descrição Fundado

ANQUÃ - MINIPANTAL PAULISTA 

Acesso pela rodovia Geraldo de Barros SP 304 - Pirac
também pela rodovia Dr. Samuel de Castro Neves
Piracicaba / Anhembi. 

Conhecido como o Pantanal Paulista, o local tem uma
natural singular com espécies de flora e fauna di
tamanha biodiversidade faz com que esse cenário 
perfeito para práticas como birdwatching (observação
passeio de barco para contemplação e demais 
relativas à natureza. 

Visitas previamente agendadas com guias ou agências

.br/entretenimento/pira-caipira-ocorre-no-final-de-semana-no

GENHO CENTRAL 

Av. Maurice Allain, 454 - Vila Rezende. 

Número do Processo: 61039/10; Resolução de Tom
Resolução 92 de 25/08/14; Livro do Tombo Histórico
nº 421, p.126; CONDEPHAAT; Decreto nº 5.036
CODEPAC. 

Fundado em 19 de janeiro de 1881 às margens do Rio

9 

Piracicaba-SP e 
tro Neves SP 147 - 

l tem uma paisagem 
 fauna distintas, a 
 cenário único seja 

observação de aves), 
 demais atividades 

 agências. 

 

no-engenho-central 

o de Tombamento: 
 Histórico:  inscrição 
nº 5.036 de 1989 

ns do Rio Piracicaba 



 

 

 

pelo Bar
Engenho
com foc
rapidame
funciono
restaram
aproveita
Atualmen
cartões p
como o
tombame

Funcionamento Diariame

 
 

Fonte: https://www.tripadv
Museu_da_Agua-Piracicaba_State_of_S

 

Nome MUSEU
Empresa

Endereço Av. Beira

Tombamento Decreto n

Descrição Foi cons
Eclético 

pelo Barão de Rezende, líder de um grupo de emp
Engenho Central foi idealizado para ser um complexo
com foco na cana de açúcar, que deveria ser m
rapidamente que os engenhos até então existentes. O
funcionou até 1974, data de sua desativação. De sua c
restaram apenas algumas partes de sua nova const
aproveitaram os arcabouços antigos e a antiga
Atualmente, o Parque do Engenho Central é considera
cartões postais de Piracicaba e recebe diversos evento
como o Salão Internacional de Humor, fazendo
tombamento como Patrimônio Histórico Estadual. 

Diariamente das 06h às 22h. 

w.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303621-d48757
State_of_Sao_Paulo.html 

USEU DA ÁGUA (Antiga Casa de Força e do Co
Empresa Hidráulica de Piracicaba) 

Av. Beira Rio, 448 – Centro 

Decreto nº 10.015 de 2002 (CODEPAC) 

Foi construído no ano de 1887, possui estilo arq
Eclético e é de posse do Serviço Municipal de Água

10 

o de empresários, o 
 complexo industrial 
ia ser moída mais 
istentes. O Engenho 
. De sua construção, 

ova construção, que 
a antiga Moenda. 

 considerado um dos 
sos eventos culturais 
r, fazendo jus ao 

 

 

d4875771-i191947771-

a e do Conjunto da 

estilo arquitetônico 
l de Água e Esgoto 
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(SEMAE). 

Funcionamento Das 09:00 - 17:00 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EIXO 2 

CULTURA CA
E AFRO 
 
 

O Eixo Cultura Caip

cultural destes dois grupos, p

bens materiais e imateriais,

saberes tradicionais, práticas

objetos tradicionais, artefatos

de valor da comunidade sobr

 Conforme o antropólo

final do bandeirantismo. Os 

Gerais, Goiás e ao Sul de Ma

para o trabalho e sua miscige

é o morador da Paulistânia, 

português e do índio. (CANDI

A unidade básica da 

urbanos, periodicamente se

do bairro,por isso sempre faz

demais atividades que p

modos de fazer. 

A cultura caipira tem a

O lazer faz parte da cultura ca

em que pescar é lazer é tam

parte de sua dieta, que se apr

As atividades que imp

extinguiram-se, gerando “es

promovendo, uma vez assen

tomando posse de terras, cul

de abate, ordenha ou transp

formando bairros rurais e peq

RA CAIPIRA  

 Caipira e Afro reúne os elementos que car

s grupos, por meio dos atrativos culturais, caract

materiais, com identidade sociocultural. Tem rela

s, práticas, representações, habilidades, crenças, 

s, artefatos, lugares que lhes são associados e o rec

dade sobre os bens. 

 antropólogo Darcy Ribeiro (1995), a origem caipira 

tismo. Os Bandeirantes exploravam ouro em São P

de Mato Grosso e utilizavam os índios como m

a miscigenação como regra na sociedade bandeiran

ulistânia, espaço vital dos paulistas, que resulta da

io. (CANDIDO, 2001) 

básica da cultura caipira é o bairro, que isolado 

mente se encontram em função das necessidades co

empre faziam mutirão para “fazer as coisas”, constru

que precisassem de mais pessoas, criando espaço

ipira tem a festa de santo como o elemento de coesã

 cultura caipira e é também do seu ofício, pois ao me

zer é também trabalho constituindo seu modo de v

que se aproxima com as práticas indígenas. 

s que impulsionavam as incursões bandeirantes p

rando “estagnação e decadência” (PRADO Jr., 201

 vez assentada, aquela população foi aos trancos e

terras, cultivando roças mais perenes, criando anima

 ou transporte, construindo espaços comuns de cu

urais e pequenas vilas (CASTRO, 2018).  

12 

s que caracterizam a 

caracterizados pelos 

Tem relação com os 

enças, o modo de ser, 

s e o reconhecimento 

m caipira dá-se com o 

 em São Paulo, Minas 

os como mão escrava 

bandeirante. O caipira 

resulta da mistura do 

 isolado dos centros 

sidades comunitárias 

s”, construir casas e 

do espaços,hábitos e 

o de coesão do grupo. 

pois ao mesmo tempo 

modo de vida e como 

eirantes pelo interior 

O Jr., 2011: 68-69) e 

 trancos e barrancos 

ndo animais para fins 

uns de culto e lazer, 
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Nesse contexto histórico, dava-se início da expansão do Ciclo do Café da 

região de morros do Rio de Janeiro estendendo ao Vale do Paraíba, São Paulo e ao 

Oeste Paulista e a utilização de negros para a escravização em grande escala. A mão 

de obra escrava era comprada, pelos cafeicultores, por meio do tráfico negreiro da 

África, ou adquirida no comércio interno, no qual os escravizados eram originários 

de engenhos e fazendas em processo decadente no Nordeste após o período do 

Ciclo do Açúcar. 

Em muitas regiões de São Paulo, os caipiras começaram a praticar 

atividades de origem africana como o moçambique, congada, o batuque, o mundo 

caipira foi se enriquecendo com a herança indígena, portuguesa e a africana. 

Agregar a cultura caipira e afro no mesmo eixo é reconhecer a integração 

entre elas, historicamente rejeitadas no contexto político e econômico, porém 

culturalmente riquíssimas e de relevante importância social. 

Neste eixo encontramos como principais atrativos turísticos da cidade de 

Piracicaba as festas, representações culturais, hábitos e o saber fazer, 

contemplando desde elementos genuinamente caipiras como o Sotaque e Dialeto 

Caipira; a Maneira de Fazer Bonecos de Elias; Festa do Milho Verde de Tanquinho; 

o Cururu; e as festas da Mandioca e do Peixe e Cachaça; até representações da 

herança afro como o Samba Lenço; Batuque de Umbigada; Congada; além da Casa 

do Povoador, que reúne uma cervo importante para a memória dos atores 

apresentados aqui. 

 



 

 

 

Fonte: Parte da obra 'Olhar Caipira', d
http://g1.globo.com/sp/piracicaba
caipira-como-patrimonio.html 

 

Nome SOTAQ

Entidades que 
promovem 

Prefeitur

Decreto Decreto n

 

Caipira', de Clodoaldo Martins 
racicaba-regiao/noticia/2016/05/piracicaba-inicia-tombamento

TAQUE E DIALETO CAIPIRA DE PIRACICABA

Prefeitura Municipal de Piracicaba; CODEPAC 

Decreto nº 16.766 de 2016 (CODEPAC) 
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amento-do-sotaque-

CABA 



 

 

 

Fonte: https://www.aprovincia.com.b

 

Nome 

Entidades que 
promovem 

Época de ocorrência 

Descrição 

 

ncia.com.br/memorial-piracicaba/artes-artistas/elias-dos-boneco

MANEIRA DE FAZER BONECOS DO ELIAS

Prefeitura de Piracicaba; SEMACTUR 

Ao longo do ano nas margens do rio Piracicaba

Este bem cultural consiste na maneira de se faz
geralmente em tamanho real, iniciada p
piracicabano Elias Rocha. Os bonecos são feitos
reciclável, fazendo uma apologia à sustentabil
cuidados com o meio ambiente. Os bonecos fo
por Elias Rocha, sendo atualmente feitos também
artesãos. Alguns dos bonecos se encontram nas 
rio Piracicaba, local onde o próprio Elias costum
los; outros estão na Casa do Povoador e, atua
confeccionados outros novos para q
disponibilizados em outros lugares, como praç
assumirem uma função tanto educativa quanto tu
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bonecos-23553/ 

IAS 

acicaba 

 de se fazer bonecos, 
iciada pelo artista 
são feitos de material 
ustentabilidade e aos 
onecos foram criados 
os também por outros 
tram nas margens do 
ias costumava colocá-
or e, atualmente, são 
para que sejam 
omo praças, e assim 
 quanto turística.  



 

 

 

Fonte: http://www.itu.com.br/regiao

 

Nome 

Entidades que 
promovem 

Época de ocorrência 

Descrição 

 

.br/regiao/noticia/serie-viola-brasileira-apresenta-desafio-de-

CURURU 

SESC; SEMACTUR 

Em Julho 

O cururu é uma forma de canto, mais conh
“repente”, na qual dois repentistas, ou cururuei
de forma rimada. O cururu acompanha os festejo
logo, sua data padrão de ocorrência é no mês de
se que o cururu tem origem no trovadorismo e, d
encontra no Brasil, foi adaptado relativamente às
funções e contextos. Como o cururu está ligado
Divino, suas canções são de caráter religioso na
do evento.  
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-cururu-20130923 

ais conhecido como 
 cururueiros, cantam 

 os festejos do Divino, 
no mês de julho. Tem-
rismo e, desde que se 
amente às suas novas 
stá ligado à Festa do 

eligioso na ocorrência 



 

 

 

Fonte: http://www.acervodastradicoe

 

Nome 

Entidades que 
promovem 

Época de ocorrência 

Descrição 

 

astradicoes.com.br/portfolio/sambadolenco/ 

SAMBA-LENÇO 

SEMACTUR 

Ao longo do ano, sem data específica.  

O Samba-Lenço é uma das variações do samba p
interior de São Paulo. Tem origem bantu e 
elementos não africanos, como alguns in
musicais. A história desta prática vem do munic
Jesus de Pirapora, onde tem-se que surgiu a parti
que, proibidos de frequentar a festa de Bom
Pirapora, organizavam seus sambas em barracõe
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do samba praticado no 
 bantu e conta com 
alguns instrumentos 
 do município de Bom 
giu a partir dos negros 
ta de Bom Jesus de 
 barracões da cidade.  



 

 

 

Fonte:https://g1.globo.com/sp/pirac
apresentacao-em-capivari-sp.ghtml

 

Nome BA

Entidades que 
promovem 

Asso
Bene

Época de ocorrência Ao lo

Descrição O “B
ao B
insta
Lara
Clar
sendo

A da
capo
elem
quan

 

 

/sp/piracicaba-regiao/noticia/dia-do-batuque-de-umbigada-e
p.ghtml 

BATUQUE DE UMBIGADA 

Associação Esportiva e Cultural Vila África;
Beneficente Treze de Maio; SEMACTUR 

Ao longo do ano, principalmente em Maio. 

O “Batuque de umbigada” dança originaria da Á
ao Brasil pelos navios negreiros na época de co
instalada na região do Médio Tietê (Tietê, 
Laranjal, Pereiras, Capivari, Botucatu, Piracicaba, 
Claro, São Pedro, Itu, Tatuí) é uma manifestaçã
sendo preservada em Piracicaba e transmitida por

A dança se assemelha ao movimento do corpo co
capoeira tem como principal função festejar a fe
elemento principal da coreografia é a "umbigad
quando o ventre da mulher bate à altura do ventre
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e-celebrado-com-

la África; Sociedade 

aria da África trazida 
oca de colonização e 
 (Tietê, Porto Feliz, 
iracicaba, Limeira, Rio 
anifestação que vem 

mitida por gerações. 

do corpo com o axé e a 
stejar a fertilidade. O 
 "umbigada", ou seja, 
 do ventre do homem.  



 

 

 

Fonte: https://congadadepiracicaba.w

 

Nome  

Entidades que 
promovem 

Irma
SEM

Época de ocorrência Prim

Descrição A co
à fe
part
bran
prim
danç
com
o es

 

racicaba.wordpress.com 

 CONGADA 

Irmandade do Divino Espírito Santo de 
SEMACTUR 

Primeira quinzena de Julho 

A congada é uma manifestação artística e cultural
à festa do Divino Espírito Santo de Pirac
participantes vestem indumentárias de cores 
branca que são as cores do Divino. Atualmente e
primeira quinzena de julho. A congada tem orig
dança pagã vinda do Congo e está diretamente 
com a lenda de Chico Rei, Imperador do Congo, q
o estado de Minas Gerais como escravo 
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nto de Piracicaba; 

 e cultural relacionada 
de Piracicaba. Seus 

de cores vermelha e 
almente ela ocorre na 
 tem origem em uma 
etamente relacionada 
 Congo, que veio para 



 

 

 

Fonte:https://www.aprovincia.com.b
21220/ 

Nome Casa

Endereço Av. B

Tombamento Cons
Artís
Patr
Tom
D.O.
Hist
1985

Descrição Espa
dive
etc.)
fe
ofer
educ

Funcionamento Horá
Apre
grat

Tempo médio de 
visitação 

2 ho

cia.com.br/memorial-piracicaba/almanaque/historia-da-casa

Casa do Povoador 

Av. Beira Rio, nº 800. 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico
Artístico e Turístico (CONDEPHAAT). - Conselho de
Patrimônio Cultural de Piracicaba (CODEPAC). 
Tombamento: nº 8571/69. Resolução: 09 de mar
D.O.E. 10/03/1970. Inscrição: nº 09. Livro 
Histórico: nº 01, pág. 02. Início de preservação: 04
1985.   

Espaço cultural oferece exposições buscando tr
diversas técnicas artísticas (óleo sobre tela, aqua
etc.), com destaque para artistas locais e trabalh
feitos com produtos reciclados.  Além das exposiçõ
oferece cursos e oficinas voltadas para profission
educadores, artistas e para o público em geral. 

Horário: diariamente das 8h às 12h e das 1
Apresentação cultural aos domingos após às 
gratuita. 

2 horas. 
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-do-povoador-

stórico, Arqueológico, 
Conselho de Defesa do 
DEPAC). Processo de 

09 de março de 1970, 
9. Livro de Tombo 
rvação: 04 de abril de 

scando trazer à Casa 
 tela, aquarela, grafite, 
 e trabalhos manuais 
s exposições, o espaço 
 profissionais de arte, 
 geral.  

 e das 13h às 17h. 
após às 15h.Entrada 



 

 

 

Fonte: https://buskakinews.com.br/p

Nome FES

Entidades que 
promovem 

Irma
SEM

Época de ocorrência Prim

Decreto Decr

Descrição É um
impo
atua
dura
man
festa
post

 

.com.br/piracicaba-comemora-191a-festa-do-divino-partir-do

FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE PIR

Irmandade do Divino Espírito Santo de 
SEMACTUR; CODEPAC 

Primeira quinzena de Julho 

Decreto nº 16.890 de 2016 

É uma celebração de caráter religioso, sendo um
importantes da região de Piracicaba. Acontece de
atualmente é realizada na primeira quinzena de 
duração de uma semana. Durante a festa, ocor
manifestações como as supracitadas cururu e a
festa surgiu com características populares de dev
posteriormente apropriada pela igreja católica. 
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do-proximo-sabado/ 

E PIRACICABA 

nto de Piracicaba; 

 sendo uma das mais 
contece desde 1826 e 
nzena de julho, com a 
esta, ocorrem muitas 
ururu e a congada. A 
res de devoção, sendo 
atólica.  



 

 

 

Fonte:http://g1.globo.com/sp/piracic
milho-verde-confira-programacao.htm
 

Nome FES

Entidades que 
promovem 

Cent

Época de ocorrência A Fe
mar

Descrição Inici
assis
tem 
alim
bair
bair

 

 

sp/piracicaba-regiao/noticia/2017/03/tanquinho-realiza-43-
macao.html 

FESTA DO MILHO VERDE DE TANQUINHO

Centro Rural de Tanquinho; SEMACTUR.  

A Festa é realizada durante três finais de seman
março.  

Iniciada em 1975, a festa surgiu com o propósito
assistência à população rural. A festa, como o n
tem como principal característica o milho e sua
alimentícias doces e salgadas. As festividades 
bairro de Tanquinho, são organizadas pelo Cent
bairro e acontecem durante três finais de semana 
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-edicao-da-festa-do-

HO 

de semana do mês de 

 propósito de oferecer 
como o nome sugere, 
ilho e suas variações 

tividades ocorrem no 
pelo Centro Rural do 

de semana de março. 



 

 

 

Fonte: https://buskakinews.com.br/f

Nome FES

Entidades que 
promovem 

SEM

Época de ocorrência Em J

Descrição A fes
uma
Bass
ofici
junh
padr
com
com
relig
inici
madr
pass
simb

 

.com.br/festa-de-sao-joao-de-tupi-chega-neste-ano-sua-83a-edica

FESTA DE SÃO JOÃO DO TUPI 

SEMACTUR 

Em Junho 

A festa de São João do Tupi é datada de 1922 e com
uma festa familiar realizada na casa do senhor Pedr
Basso, próxima à capela de São José. Em 1934
oficializada na praça Marcelino Boaretto. A festa
junho no distrito de Tupi e é uma homenage
padroeiro local. É semelhante à uma festa junina
com quadrilha, show de sertanejo e pagode, 
comidas e bebidas, entre outros pontos. Além dis
religioso continua a fazer parte das celebrações
inicia com uma missa em homenagem ao s
madrugada do dia 24, ocorre a queima de fogos e 
passagem pelas brasas da fogueira, acesa no iníci
simbolizando a devoção dos fiéis. 
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edicao/ 

1922 e começou como 
enhor Pedro Lodovico 
Em 1934, a festa foi 
to. A festa ocorre em 
homenagem ao santo 
sta junina tradicional, 
pagode, barracas de 

. Além disso, o caráter 
elebrações: a festa se 
em ao santo e, na 

de fogos e a tradicional 
sa no início das festas, 



 

 

 

EIXO 3 
A IMIGRAÇÃ
 
 

Esse eixo congrega 

Imigrantes, entendido como

a história dos imigrantes tir

nos costumes, culinária, re

referência e tradição em Pira

A cidade de Piracica

especialmente dos trabalhad

imigrantes japoneses, que im

no final do século XIX.  

Os bairros rurais de S

1893 por imigrantes oriundo

Áustria e atualmente pertenc

Com objetivo de come

Piracicaba, é realizada A Fes

em estilo quadrilha, contan

folguedos tradicionais, além d

descalços sobre o braseiro. 

 A imigração japonesa

piracicabana, colocando em 

Praça, com apresentações de 

Diante desse contexto

abrasileirar-se, acaipirou-

Outras festividades im

Nossa Senhora que ocorre e

Imigração em novembro e a f

 
 

RAÇÃO 

congrega o patrimônio cultural da herança dei

ido como bem imaterial e bem material. Compreend

rantes tiroleses e japoneses, sua herança cultural m

linária, religiosidade por meio de festividades t

em Piracicaba.  

e Piracicaba recebeu forte influência da imigraçã

 trabalhadores provenientes da Itália e da Áustr

es, que imigraram como mão de obra para a expan

urais de Santa Olímpia e Santana foram fundados e

s oriundos de Tirol, região de Trento que até 1919

te pertence à Itália.  

o de comemorar a imigração trentino-tirolesa para 

ada A Festa da Polenta em julho e a Festa de São Jo

a, contando com shows musicais e sertanejos, 

além de pratos e bebidas típicas e a passagem d

raseiro.  

 japonesa também possui um papel importante pa

ando em seu calendário as festas da Primavera e d

tações de dança, música e culinária oriental.  

e contexto de miscigenação cultural, o italiano im

-se em igual proporção (SANT’ANNA, 2009: 31

idades importantes no bairro de Santa Olímpia são

 ocorre em maio, e da Cuccagna que ocorre no Ca

mbro e a festa do Mercadìn de Nadàl que ocorre em 

24 

rança deixada pelos 

ompreende, portanto 

 cultural manifestada 

ividades tornando-se 

 imigração europeia, 

 da Áustria, além de 

a a expansão do café, 

undados entre 1892 e 

 até 1919 pertencia à 

lesa para a cidade de 

 de São João de Tupi, 

ertanejos, fogueira e 

assagem de populares 

rtante para a cultura 

avera e do Japão na 

italiano imigrante ao 

, 2009: 316).  

límpia são a Festa de 

rre no Carnaval, e da 

corre em dezembro. 
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                      Fonte: divulgação 

                        

Nome FESTA DA POLENTA DE SANTA OLÍMPIA 

Entidades que 
promovem 

Associação de Moradores do Bairro de Santa Olímpia; 
SEMACTUR.  

Época de ocorrência Final do mês de Julho 

Descrição A Festa da Polenta teve sua primeira edição em 1992 e surgiu 
com o objetivo de comemorar os 100 anos de imigração 
trentina para a cidade. Se consagra como o maior evento 
realizado no bairro de Santa Olímpia, recebendo cerca de 15 
mil participantes. A festa tem relação direta com as origens da 
comunidade – os moradores de Santa Olímpia são 
descendentes de duas regiões da Europa, Tirol, na Áustria e 
Trento, na Itália. Os pratos servidos são tradicionais da 
cozinha destes locais e são preparados pelas “mammas e 
nonas” da comunidade. A festa também abrange outros 
aspectos de cultura imaterial como músicas típicas e danças 
folclóricas. 

 



 

 

 

Fonte: https://www.rapidonoar.com.

 

Nome FES

Entidades que 
promovem 

Círc
bair

Época de ocorrência Fina

Descrição A fe
com
famí
após
"reg
e t
acom

 
 
 
 

noar.com.br/festa-vinho-de-santana-comeca-hoje-em-piracicaba

FESTA DO VINHO DE SANTANA E SANTO OL

Círcolo Trentino de Piracicaba; Associação de Mo
bairros de Santana e Santo Olímpia; SEMACTUR

Final do mês de Junho 

A festa é realizada desde 2008, celebra as t
comunidade trentino-tirolesa, formada há 125
famílias que se estabeleceram no local no final do
após deixarem a região de Tirol, na Europa Centra
"regado" ao vinho produzido no local e animado p
e tradições típicas da comunidade, além 
acompanhamento da deliciosa culinária típica. 
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iracicaba/ 

TO OLÍMPIA 

ção de Moradores dos 
ACTUR 

ebra as tradições da 
da há 125 anos, por 

no final do século 19, 
pa Central. O evento é 

ado pelas danças 
de, além de ter o 

 



 

 

 

Fonte: http://www.jornaldep
fundacao/ 

Nome SOC

Endereço Rua 

Tombamento Decr

Descrição Funda
Mut
reat
em 
imig
edifí
e In
até h

 

 

.jornaldepiracicaba.com.br/societa-italiana-de-piracicaba-comemo

SOCIETÁ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO

Rua Dom Pedro I, 781 – Centro 

Decreto nº 5.755 de 1992 (CODEPAC) 

Fundada em 11 de dezembro de 1887, a Societ
Mutuo Soccorso passou por um período sem ativid
reativada em 1898. Funcionou como um Consul
em Piracicaba, onde representantes italianos au
imigrantes na chegada ao Brasil. Desde o ano 
edifício abriga a sede da Câmara Ítalo-Brasileira d
e Indústria, uma das poucas delegações do Estado
até hoje aulas de italiano e cursos de teatro. 
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comemora-130-anos-de-

RSO 

, a Societá Italiana di 
 sem atividades, sendo 
m Consulado Italiano 
alianos auxiliavam os 
de o ano de 2003, o 
rasileira de Comércio 

s do Estado, e fornece 



 

 

 

EIXO 4 
CENTRO ANT
 

Piracicaba ocupou esp

República do Brasil, entre o fi

Neste período, import

das artes marcaram a histór

político paulista de destaque

São Paulo, senador e preside

primeiro presidente civil do 

natural de Itu, residiu em Pira

A cidade também con

histórico brasileiro, como, Lu

ESALQ-USP; além de João Sa

Mennucci; Cobrinha; Fabiano

Tais figuras foram ho

como escolas, teatros, unive

Piracicaba naquele moderno

nacional. 

O Centro Antigo da c

proporcionam a memória d

importantes, uma relação en

sociedade como patrimônio

histórico e cultural. 

Este eixo apresenta 

Piracicaba, através do seu rec

 

 

 

 
O ANTIGO 

cupou espaço de destaque no período de formação 

l, entre o final do século XIX e primeira metade do sé

do, importantes figuras da política, da economia, da

m a história piracicabana, a exemplo de Prudente 

 destaque, que após ocupar o cargo de presidente d

 e presidente da Assembleia Nacional Constituinte, 

e civil do Brasil, eleito pelo povo em 1894, que ap

iu em Piracicaba até o fim da sua vida. 

bém conviveu com importantes personalidades de

, como, Luiz de Queiroz, idealizador da “Escola Agr

e João Sampaio; dos Barões de Serra Negra e de Re

a; Fabiano Lozano; entre outras importantes persona

 foram homenageadas com importantes edificações

ros, universidade e museus. Representando a re

 moderno período de desenvolvimento político e

da cidade abriga a maior parte destes bens ma

emória de um período histórico. Além dos ed

relação enorme de outros edifícios também é recon

atrimônio histórico e arquitetônico da cidade, de

presenta o importante patrimônio histórico da

 do seu reconhecido patrimônio arquitetônico. 
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formação da Primeira 

tade do século XX. 

nomia, da academia e 

Prudente de Moraes, 

esidente do estado de 

stituinte, se tornou o 

4, que apesar de ser 

lidades deste período 

scola Agrícola”, atual 

ra e de Rezende; Sud 

es personalidades. 

edificações na cidade, 

ndo a relevância de 

político e econômico 

s bens materiais, que 

 dos edifícios mais 

m é reconhecida pela 

cidade, de alto valor 

tórico da cidade de 



 

 

 

Fonte: http://museuprudentedemora

 

Nome MU
MO

Endereço Rua 

Tombamento Tom
Naci
Hist
-
(COD
Prude
Reso
insc

Descrição Funda
num
e mo
de M

Funcionamento De t

Sába

Contato mpr

 

 

tedemoraes.piracicaba.sp.gov.br 

MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO PRU
MORAES 

Rua Santo Antônio, 641. Centro. 

Tombamento - Instituto do Patrimônio Histórico
Nacional (IPHAN). - Conselho de Defesa do 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CON
- Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural d
(CODEPAC). Finalidade atual: Museu Histórico e
Prudente de Moraes. Processo de Tombamento: nº
Resolução: 25 de abril de 2003. Livro de Tomb
inscrição nº 567.   

Fundado em 13 de agosto de 1956, o Museu es
numa centenária casa de estilo imperial brasileiro
e morreu o primeiro Presidente Civil da Repúblic
de Moraes, no período entre 1870 e 1902. (Fonte: 

De terças a sextas-feiras das 9h às 17h. 

Sábados e feriados das 10h às 14h. 

mprudentedemoraes@piracicaba.sp.gov.br 
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 PRUDENTE DE 

 Histórico e Artístico 
efesa do Patrimônio 
stico (CONDEPHAAT). 
ultural de Piracicaba 
istórico e Pedagógico 

amento: nº 0714-T-63. 
 de Tombo Histórico: 

 Museu está instalado 
 brasileiro, onde viveu 

da República: Prudente 
2. (Fonte: DPH) 



 

 

 

Fonte: https://www.aprovincia.com.b

 

Nome ESC

Endereço Rua 

Tombamento Tom
Arqu
Cons
(COD

Descrição O
inau
para
repu
uma
Paul
ensi

Funcionamento De s

 

ncia.com.br/memorial-piracicaba/almanaque/inauguracao-do

ESCOLA ESTADUAL “SUD MENNUCCI” 

Rua São João. Bairro Alto 

Tombamento - Conselho de Defesa do Patrimôn
Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDE
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de
(CODEPAC). Processo de Tombamento: nº 24243/

O edifício abrigou a antiga Escola Normal de Pira
inaugurado em 11 de agosto de 1917. Fruto de
para escolas normais, atendendo exigências 
republicano, que à época faltava uma escola laica.
uma das 10 primeiras a serem construídas no Es
Paulo. Atualmente, ainda possui sua função de in
ensino público. 

De segunda 07h à sexta às 17h. 
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do-sud-21606/ 

 Patrimônio Histórico, 
 (CONDEPHAAT). - 
ultural de Piracicaba 
nº 24243/85.  

al de Piracicaba e foi 
 Fruto de um projeto 
xigências do regime 
cola laica. A Escola foi 
ídas no Estado de São 
nção de instituição de 



 

 

 

 
Fonte:http://www4.esalq.usp.br/ban
central-da-esalq-%C3%A9-aprovado

 
 

Nome ESC
QU

Endereço Aven

Tombamento Tom
Arqu
Cons
(COD

Descrição A Es
uma
proj
após
proj
de E
de S

O Pa
exis
pres

Funcionamento Livr
nece

Contato pusp

sp.br/banco-de-noticias/projeto-de-restauro-da-fachada-do-edif%
aprovado-no-proac 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA 
QUEIROZ – ESALQ 

Avenida Pádua Dias, 11. 

Tombamento - Conselho de Defesa do Patrimôn
Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDE
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de
(CODEPAC). Resolução: D.O.E. 15/09/2001. 

A Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz é
uma das mais reconhecidas instituições de ensino
projeto foi iniciado por Luiz de Queiroz, que só 
após sua morte. O edifício em estilo Eclético, 
projetado para servir o Ensino Médio, passou a se
de Ensino Superior em 1925 e, com a criação da U
de São Paulo em 1934, a escola foi integrada à USP

O Parque da ESALQ é o único no estilo inglês de
existente no Brasil, cujas características foram p
preservadas. 

Livre para pedestres. Acesso controlado pa
necessário solicitar autorização via e-mail  

pusp.lq@usp.br 
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edif%C3%ADcio-

URA LUIZ DE 

 Patrimônio Histórico, 
 (CONDEPHAAT). - 
ultural de Piracicaba 

 Queiroz é atualmente 
 de ensino do Brasil. O 
z, que só ficou pronto 
Eclético, inicialmente 
assou a ser instituição 
iação da Universidade 

rada à USP. 

 inglês de paisagismo 
s foram parcialmente 

rolado para grupos, 



 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/BR

 

Nome ESC

Endereço Rua 

Tombamento Tom
Tom
Hist
CON

Descrição Em 
Esta
prep
maio
decr
muda
hom
Para
insti

Funcionamento De s

 

ok.com/BRBPiracicaba/ 

ESCOLA ESTADUAL “BARÃO DO RIO BRANC

Rua Ipiranga, 129. Centro. 

Tombamento - Número do Processo:  24929/86; R
Tombamento:  Resolução 60 de 21/07/2010; Livr
Histórico: inscrição nº 377, p. 103 a 110, 0
CONDEPHAAT 

Em 10 de maio de 1897, o edifício-sede da a
Estadual Barão do Rio Branco” começou a funcio
preparatória; porém, sua fundação oficial só ocorr
maio do mesmo mês. Em seu aniversário de 2
decreto do Governador do Estado de São Pau
mudança da nomenclatura geral “Grupo Es
homenagear o diplomata brasileiro José Mar
Paranhos Júnior, que teve seu nome atribuído
instituições de ensino pelo Brasil, o “Barão do Rio 

De segunda a sexta das 07h às 17h. 
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RANCO” 

929/86; Resolução de 
2010; Livro do Tombo 
a 110, 05/09/2011.; 

ede da atual “Escola 
u a funcionar em fase 
al só ocorreu em 13 de 
ário de 20 anos, por 
 São Paulo, houve a 
rupo Escolar” para 

José Maria da Silva 
 atribuído a diversas 
ão do Rio Branco”.  



 

 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/4

Nome ESC

Endereço Rua 

Tombamento Tom
Tom
Edu

Descrição Sede
5 de
Pira
de 
antig
sobr
não 
prin
das 

Funcionamento De s

com/pin/459648705709583854/?lp=true 

ESCOLA ESTADUAL “MORAIS DE BARROS”

Rua Alferes José Caetano, 600. Centro. 

Tombamento - Número do Processo:  24929/86; R
Tombamento:  Resolução 60 de 21/07/2010; Cód
Educ.:  05.33.104; CONDEPHAAT 

Sede da antiga cadeia de Piracicaba, o edifício foi 
5 de março de 1900 para instalar o segundo Grup
Piracicaba, que receberia em 2 de abril do mesmo
de (Manoel) Moraes Barros. Assim, reviver a
antigamente nos faz valorizar as escolas que sob
sobrevivem no tempo, integrando passado, prese
não só por seu patrimônio histórico e arquite
principalmente por seu valor na construção do co
das novas gerações. 

De segunda a sexta das 07h às 17h. 
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ROS” 

929/86; Resolução de 
2010; Código Sec. Est. 

difício foi utilizado em 
ndo Grupo Escolar de 

do mesmo ano o nome 
reviver a escola de 

e sobreviveram e 
do, presente e futuro, 
e arquitetônico, mas 

ução do conhecimento 



 

 

 

Fonte: https://mapio.net/pic/p-1195

 

Nome EST
CEN

Endereço Av. D

Tombamento Tom
(

Descrição Em 
Paul
enge
casa
da E

 

 

 

 

 

 

11951719/ 

ESTAÇÃO DA CIA. PAULISTA DE ESTRADAS
CENTRO CULTURAL "ANTÔNIO PACHECO F

Av. Dr. Paulo de Moraes, 800 – Bairro Paulista. 

Tombamento - Decreto nº 7.272 de 1996 e 10
(CODEPAC) 

Em 29 de julho de 1922, chegava o primeiro t
Paulista na cidade de Piracicaba. A Estação foi con
engenheiro e construtor Domingos Borelli, junta
casas para moradia dos trabalhadores. A rota
da Estação da Luz, em São Paulo. 
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ADAS DE FERRO 
ECO FERRAZ" 

 

96 e 10.641 de 2004 

rimeiro trem da Cia. 
ão foi construída pelo 

relli, juntamente a 22 
A rota da linha partia 



 

 

 

Fonte: http://oespiritodolugar.blogsp

 

Nome EDI
INS

Endereço R. Bo

Tombamento Tom

Descrição Fora
um 
do I
cent

 

 

 

 

 

 

 

gar.blogspot.com/p/colegio-piracicabano.html 

EDIFÍCIO PRINCIPAL E O ANEXO MARTHA 
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO

R. Boa Morte, 1257 

Tombamento - Decreto nº 10.159 de 2002 (CODEP

Foram construídos entre os anos de 1884 e 191
um estilo arquitetônico Eclético Neoclassicista e s
do Instituto Educacional Piracicabano, funcionand
centro cultural.  
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THA WATTS DO 
ANO 

CODEPAC) 

884 e 1914, possuem 
ssicista e são de posse 
funcionando como um 
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Fonte: http://semac.piracicaba.sp.gov.br/pinacoteca/?page_id=19 

 

Nome CASA DAS ARTES PLÁSTICAS “MIGUEL ARCANJO 
BENÍCIO DUTRA” (PINACOTECA MUNICIPAL) 

Endereço Morais Barros, 233 – Centro 

Tombamento Tombamento - Decreto nº 11.974 de 2007; CODEPAC 

Descrição Foi construída no ano de 1969, possui estilo arquitetônico 
Modernista e é de posse da Prefeitura Municipal de Piracicaba 

Funcionamento 08:00 - 17:00 
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Fonte: https://kekanto.com.br/biz/mercado-municipal-piracicaba/fotos/786571 

 

Nome MERCADO MUNICIPAL DE PIRACICABA 

Endereço Praça Alfredo Cardoso, 1336. Centro 

Contato (19) 3433-5215 

Descrição Inaugurado em 1888, o mercadão conta com 133 boxes onde 
são vendidas especiarias como a tradicional pamonha da 
cidade, carnes, peixes, frios, material de pesca, artesanato, 
verduras, frutas, doces, condimentos, entre outros produtos. 
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Nome TEATRO MUNICIPAL DR. LOSSO NETTO 

Endereço Sala 01: Av. Independência, 277. 

Sala 02 e Administração: Rua Gomes Carneiro, 1212 

Contato Contato: (19) 3433-4952 

Descrição Denominado inicialmente como Teatro Municipal de 
Piracicaba, passou a chamar-se Teatro Municipal Dr. Losso 
Netto em abril de 1993, em homenagem ao ilustre jornalista. 
Inaugurado em 19 de agosto de 1978, conta com 674 lugares e 
sistema de acústica e ar condicionado. 
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Nome TEATRO EROTIDES DE CAMPOS 

Endereço Av. Maurice Allain, 454 - Parque do Engenho Central, 
Piracicaba - SP, 13405-123 

Contato Contato: (19) 3413-8526 

Descrição Teatro com salas de espetáculos com capacidade para 422 
pessoas, acessível a portadores de necessidades especiais, 
inclusive palco e andares superiores, recursos audiovisuais e 
de cenografia de ponta. 

  



 

 

 

EIXO 5 
RELIGIOSO E
 

 

O Turismo Religios

economia do turismo mund

por consolidar grandes roteir

A oferta deste segmen

pelo conjunto arquitetônico 

busca espiritual; além de b

tradições e consagrações de d

Apesar da ocupação

colonização branca pautou 

católica. Apesar de ainda exis

estão apresentadas no Eix

apresentadas apenas as de or

O conjunto de oferta 

como a Catedral de Santo A

Divino, da Paixão de Cristo e d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSO E SACRO 

ligioso é um dos segmentos mais represe

o mundial, responsável por mobilizar milhões de 

des roteiros e destinos em todos os lugares do mund

te segmento é determinada pelos bens materiais, ca

itetônico de igrejas, templos, espaços sagrados e d

lém de bens imateriais como eventos religiosos, 

ações de determinada religião. 

ocupação inicial ter sido predominantemente 

a pautou a tradição religiosa piracicabana, major

 ainda existirem tradições religiosas de matriz africa

s no Eixo de Cultura Caipira e Afro, neste c

as as de origem cristã, por conta da sua ampla oferta

de oferta religiosa em Piracicaba agrega importan

e Santo Antônio e a Igreja Metodista, assim com

e Cristo e da Festa de São João. 
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 representativos na 

ilhões de visitantes e 

s do mundo. 

ateriais, caracterizada 

rados e destinados à 

eligiosos, cerimônias, 

temente indígena, a 

na, majoritariamente 

triz africana, as quais 

, neste capítulo são 

pla oferta. 

 importantes igrejas, 

ssim como festas do 



 

 

 

Fonte: http://www.expositorcristao.c

 

Nome IGR
ME

Endereço R. Go

Tombamento Tom

Descrição Foi c
arqu
Meto

 

 

 

 

 

 

orcristao.com.br/catedral-metodista-de-piracicaba-celebra-137

IGREJA METODISTA CENTRAL (
METODISTA) 

R. Gov. Pedro de Toledo, 1417 

Tombamento - Decreto nº 9.750 de 2002; CODEPA

Foi construída entre os anos de 1922 e 1928, poss
arquitetônico Eclético e é de posse da Associaçã
Metodista 
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137-anos-de-missao/ 

 (CATEDRAL 

2; CODEPAC 

1928, possui um estilo 
 Associação da Igreja 



 

 

 

Fonte: http://www.diocesedepiracica

 

Nome PAS
SÃO

Endereço Rua 

Tombamento Tom
Arqu
Cons
(COD
Reso
Insc

Descrição O Pa
repr
1873
devo

Funcionamento Segu

 

 

 

depiracicaba.org.br/capa.asp?n=663  

PASSO DO SENHOR DO HORTO (PASSO DA
SÃO VICENTE DE PAULO) 

Rua Prudente de Moraes, 804. Centro.  

Tombamento - Conselho de Defesa do Patrimôn
Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDE
Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de
(CODEPAC). Processo de Tombamento: nº
Resolução: 11 de abril de 1972, D.O.E. 12 de ab
Inscrição: nº 121. Livro de Tombo Histórico: nº 12

O Passo do Senhor do Horto é um antigo local de
representa os 12 passos da Paixão da Via Sacr
1873, é um dos poucos remanescentes de constru
devoção religiosa do período Imperial do Estado d

Segunda à sexta das 08h às 11:30 e das 13h às 17h
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O DA VIA SACRA 

 Patrimônio Histórico, 
 (CONDEPHAAT). - 
ultural de Piracicaba 
ento: nº 8639/69. 
 12 de abril de 1972. 
rico: nº 12, pág. 20.  

go local de devoção e 
Via Sacra. Erguido em 
de construção ligado à 

do Estado de São Paulo. 

3h às 17h. 



 

 

 

Fonte: https://mapio.net/pic/p-2500

 

Nome C
ALE

Endereço Rua 

Tombamento Tom

Descrição Trat
poss
entr
Neo

 

25000199/ 

CAPELA DE SÃO PEDRO NO BAIRRO D
ALEGRE 

Rua Mario Bortolazzo, s/n 

Tombamento - Decreto nº 5.458 de 1991; CODEPA

Trata-se de uma réplica de uma igreja existente
possui em seu interior afrescos de Alfredo Volpi
entre os anos de 1937 e 1938, possui o estilo a
Neo-românico e sua posse é privada.  
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RO DE MONTE 

1; CODEPAC 

 existente na Itália, e 
olpi. Construída 

o estilo arquitetônico 
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Nome FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE PIRACICABA 

Endereço Irmandade do Divino Espírito Santo de Piracicaba;  

Ocorrência Primeira quinzena de Julho. 

Entidades que 
promovem 

SEMACTUR; CODEPAC 

Descrição É uma celebração de caráter religioso, sendo uma das mais 
importantes da região de Piracicaba. Acontece desde 1826 e 
atualmente é realizada na primeira quinzena de julho, com a 
duração de uma semana. Durante a festa, ocorrem muitas 
manifestações como as supracitadas cururu e a congada. A 
festa surgiu com características populares de devoção, sendo 
posteriormente apropriada pela igreja católica. 

 



 

 

 

 

Nome PAI

Ocorrência Sem

Contato (19)

Descrição É um
de J
29 a
pela
ence

 

 

PAIXÃO DE CRISTO DE PIRACICABA 

Semana Santa 

(19) 3375.5198 

É uma encenação teatral que conta a estória dos 
de Jesus Cristo, sua crucificação e ressurreição. 
29 anos em Piracicaba durante a semana santa e
pela Associação Cultural e Teatral Guarantã. Com
encenada na ESALQ em 1990 e contava com 50 ato
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tória dos últimos dias 
urreição. Acontece há 
na santa e é realizada 
rantã. Começou a ser 

com 50 atores. 
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Nome FESTA DE SÃO JOÃO DO TUPI 

Ocorrência Em junho  

Descrição A festa de São João do Tupi é datada de 1922 e começou como 
uma festa familiar realizada na casa do senhor Pedro Lodovico 
Basso, próxima à capela de São José. Em 1934, a festa foi 
oficializada na praça Marcelino Boaretto. 

A festa ocorre em junho no distrito de Tupi e é uma 
homenagem ao santo padroeiro local. É semelhante à uma 
festa junina tradicional, com quadrilha, show de sertanejo e 
pagode, barracas de comidas e bebidas, entre outros pontos. 
Além disso, o caráter religioso continua a fazer parte das 
celebrações: a festa se inicia com uma missa em homenagem 
ao santo e, na madrugada do dia 24, ocorre a queima de fogos 
e a tradicional passagem pelas brasas da fogueira, acesa no 
início das festas, simbolizando a devoção dos fiéis. 

Entidades que 
promovem 

SEMACTUR 
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Nome CATEDRAL DE SANTO ANTÔNIO 

Endereço Praça da Catedral, s/nº - Centro 

Contato (19) 3422-8489 

Descrição Padroeiro da cidade de Piracicaba desde alguns anos após sua 
fundação, com a criação da diocese, em 1944, Santo Antônio é 
considerado também seu padroeiro. A partir de 1988, o santo 
popular tornou-se padroeiro também da diocese, atendendo 
pedido de Dom Eduardo Koaik e do presbitério diocesano, o 
Papa João Paulo II, em 2 de janeiro de 1988, através do Breve 
Apostólico “Notum est”, declarou Santo Antônio PATRONO 
JUNTO DE DEUS DA DIOCESE DE PIRACICABA. 
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Nome IGREJA DOS FRADES "PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS" 

Endereço R. São Francisco de Assis, 640 – Centro 

Contato (19) 3422-3827 

Descrição Inaugurada em 1895 e chamada de "Igreja dos Frades", 
simboliza com exuberância, a arte sacra com reserva de 
acervo de artistas locais e estrangeiros ao longo de sua 
existência. Tombada pelo CODEPAC. 
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Nome IGREJA BOM JESUS DO MONTE 

Endereço Largo do Bom Jesus, s/n - Bairro Alto 

Contato (19) 3422-3949 

Descrição A paróquia é a mais antiga da cidade e sua história teve 
origem em 1857. Os Salesianos de Dom Bosco assumiram a 
paróquia em 1972 e a administram com grande zelo pastoral 
desde então. 



 

 

 

EIXO 6 
LAZER E 
ENTRETENIM

 

Além de ocupar uma p

como sede regional do Aglom

também é um importante 

importantes eventos e uma a

O Salão Internacional

dos destaques deste destino r

de toda a região em um grand

A cidade ainda conta c

e passeios, como pedalinho, 

artesanato, zoológico, e um 

Festival de Circo. 

 

 
TENIMENTO 

par uma posição de destaque na economia e na inf

l do Aglomerado Urbano de Piracicaba, a cidade de

portante complexo de Lazer e Entreteniment

s e uma agenda cultural regional. 

rnacional de Humor, que já acontece a mais de 40

e destino regional. Sua Parada do Orgulho LGBT, atr

 um grande evento musical e social no Engenho Cen

da conta com uma oferta organizada de equipamen

edalinho, trilha, passeio de barco pelo Rio Piracica

um calendário de eventos, como a Festa das
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ia e na infraestrutura, 
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imento, sediando 

ais de 40 anos, é um 

 LGBT, atrai visitantes 

enho Central. 

quipamentos de lazer 

racicaba, feira de 

Festa das Nações e o 
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Fonte:http://www.piracicaba.sp.gov.br/46+salao+internacional+de+humor+abre+inscricoes+e+anuncia+pre
mio+original+derwent.aspx 

 

Nome SALÃO INTERNACIONAL DE HUMOR DE PIRACICABA 

Entidades que 
promovem 

SEMACTUR; Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia do 
Estado de São Paulo.  

Ocorrência Ocorre entre os meses de agosto, setembro e outubro. 

Descrição O Salão Internacional de Humor de Piracicaba surgiu como 
uma resposta à ditadura militar, em 1974, transfigurando a 
crítica política em representações humorísticas, como charges 
e caricaturas. Conhecidos cartunistas brasileiros contribuíram 
para a transformação do Salão de Piracicaba num dos mais 
importantes encontros do humor gráfico do Brasil e exterior, 
entre eles: Ziraldo, Fortuna, Millôr, Zélio, Henfil, Jaguar, Luis 
Fernando Veríssimo, Paulo e Chico Caruso, Miguel Paiva, 
Angeli, Laerte, Glauco, Edgar Vasques, Jaime Leão, Gual e Jal. 
Realizado a 44 anos e considerado um dos Salões mais 
importantes do mundo no universo das artes gráficas, 
continua cumprindo seu papel na valorização da arte do 
desenho de humor: um espaço de reflexão e fruição do belo, 
revelando talentos, mostrando os profissionais consagrados e 
resgatando autores e obras históricas. 



 

 

 

Fonte: http://www.lideresportes.com

 

Nome ESP

Entidades que 
promovem 

Espo
UNIO

Ocorrência Os jo
de fu

Descrição O Es
“XV 
cida
de do
em t
hino
títul
já co
cam
1967
Cam
Nhô
torc

ortes.com/time-feminino-do-xv-encerra-as-atividades/ 

ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO 

Esporte Clube XV de Novembro; RAIZEN; UNIM
UNIODONTO; NUTRIPLUS; JEFER; PLANT HEALTH

Os jogos seguem os calendários dos campeonatos
de futebol disputa.  

O Esporte Clube XV de Novembro, conhecido tam
“XV de Piracicaba”, é o único clube de futebol pro
cidade. Foi fundado em 15 de novembro de 1913 c
de dois clubes de bairro de Piracicaba. O clube é 
em todo o Estado de São Paulo e tem particularida
hino popular, que brinca com o sotaque do pirac
título mais expressivo foi o vice-campeonato em 1
já conquistou vários títulos, dentre os quais se de
campeonatos paulistas da segunda divisão de 
1967, 1983 e também de 2011. O XV conquistou
Campeonato Brasileiro da Série C de 1995. O seu 
Nhô Quim, criado por Edson Rontani, e retra
torcedor piracicabano descendente de italianos.
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ZEN; UNIMED,  FMC; 
T HEALTH 

peonatos que o time 

hecido também como 
utebol profissional da 
 de 1913 com a junção 
O clube é reconhecido 
rticularidades como o 

e do piracicabano. Seu 
nato em 1976. O clube 
quais se destacam os 

visão de 1947, 1948, 
conquistou também o 
95. O seu mascote é o 
i, e retrata o típico 
alianos. 



 

 

 

Fonte: http://guiaturisticopiracicabas

 

Nome FEI

Entidades que 
promovem 

SEM

Ocorrência Ao lo

Descrição A F
difer
loca
em 
sobr
tece
linha
fruta
arte
salg
Uma
para
coca
degu

 

iracicabasp.blogspot.com/2013/07/feira-de-artesanato-de-piraci

FEIRA DE ARTESANATO  

SEMACTUR; Casa do Artesão 

Ao longo do ano 

A Feira de Artesanato na praça José Bonifácio
diferentes opções de confeccionados por artista
locais, o conjunto em exposição e venda conta co
em cerâmica, tecido, porcelana, aerografia made
sobre tela, entalhe em madeira, trabalhos em cour
tecelagem, tapetes em arraiolo, crochê, bordados, 
linhas, telas, velas decorativas, modelagem de dur
frutas em parafinas, biscuit, cestaria de jornal,
artesanais, bonecas de pano, trabalhos em latão
salgados, pães e doces em compota, entre outro
Uma praça de alimentação com salgados e com
para todos os gostos, como acarajé, salgados e 
cocadas e quitutes da culinária brasileira 
degustados. 
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piracicaba.html 

 Bonifácio conta com 
or artistas e artesãos 

da conta com: pinturas 
rafia madeiras e óleo 
s em couro, tapeçaria, 

bordados, trabalho em 
em de durepox, flores, 
de jornal, cosméticos 
s em latão, bijuterias, 
ntre outros produtos. 
dos e comidas típicas 
lgados e doces como 

rasileira podem ser 



 

 

 

Fonte:  https://deubo.com.br/raj-

 

Nome PAR

Endereço Av. M

Contato 55 1

Descrição Entr
imer
tamb
mor
part

Funcionamento 
 
Segu
Sába
Dom
Feri

 

 

 

-esse-e-o-nome-do-tigre-siberiano-do-zoologico-de-piracicab

PARQUE DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL 

Av. Marechal Castelo Branco, 426 

55 19 3421.3425 

Entre os locais que o visitante pode conhecer está
imersão. No local é possível observar as aves bem
também os leões junto com as onças pintadas e 
morador, um tigre siberiano. Os macacos são um
parte, que há anos fazem sucesso. 

 
Segunda a sexta das 7h às 16h. 
Sábado das 7h às 17h. 
Domingo das 8h às 17h. 
Feriado das 07h às 17h. 
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piracicaba/ 

hecer está o recinto de 
s aves bem de perto e 
intadas e o mais novo 
os são uma atração à 
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Fone: Facebook Prefeitura Municipal de Piracicaba, 2018 

 

Nome PARADA DO ORGULHO LGBT DE PIRACICABA 

Percurso Percurso dos trios elétricos: da Av. Independência ao Engenho 
Central 

Descrição A parada é organizada pelo Centro de Apoio e Solidariedade à 
Vida (CASVI) e SEMACTUR, sempre com um tema de 
sensibilização social, circuito de trios elétricos, partindo do 
cruzamento da Av. Independência com Av. 31 de Março, e 
concentrando shows musicais e de humor no Engenho 
Central. O evento do ano de 2018 teve um público médio de 
35 mil pessoas, atraindo visitantes de diversos municípios na 
região. 

Ocorrência Acontece na segunda semana de novembro. 
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Passeios 

 

Fonte: Facebook, 2019 

Passeio de barco pelo Rio Piracicaba 
Embarque no Pier Municipal, localizado na Rua 
do Porto 
www.passeiodebarcopiracicaba.com.br 
(19) 99747-4545 
juliana.nsilveira@yahoo.com.br 

O passeio parte do Píer Municipal, custa R$ 
13,00 por pessoa. Ocorre aos finais de semana, 
feriados e pontes de feriado 
Tempo médio de visitação: de 15 minutos 

 

 

Fonte: Eduardo Zambianco, 2019 

Passeio de Trenzinho 
Saída do Casarão do Turismo, localizado na 
Rua do Porto 
Telefones: (19) 3493-1804 / (19) 99615-4303 
E-mail: mariafumacardp@hotmail.com 
O passeio segue um roteiro pelos pontos 
turísticos da cidade, com auto-guia que 
apresenta aspectos históricos da cidade. Os 
ingressos custam R$ 8,00, com desconto para 
públicos específicos e gratuidade para crianças 
de até 3 anos. O veículo tem capacidade para 
50 passageiros. 
Sábados, domingos e feriados – a partir das 10 
horas 
Tempo médio de visitação: 30 minutos 

 

 

Fonte: SEMACTUR, 2019 

Pedalinho 
Lago no Parque da Rua do Porto 
Telefone: (19) 99615-4303 
No lago que fica no Parque da Rua do Porto há 
disponibilidade de pedalinhos temáticos de 
cisnes, onde cada passeio com duração de 15 
minutos custa R$ 8,00 e tem capacidade para 2 
pessoas. A atração adota como medidas de 
segurança o uso obrigatório de colete salva-
vidas e a proibição de crianças menores de 2 
anos ou de crianças menores de 12 anos sem 
acompanhante. 
Sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h 
Tempo médio de visitação: 15 minutos 
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Fonte: http://www.rotatirolesa.com.br/galeria.html 

Rota Tirolesa 
Site: 
http://www.rotatirolesa.com.br/index.html 
Telefone: (19) 99185-8268 
O passeio tem como base a fundação dos 
bairros de Santana e Santa Olímpia, formados 
pela imigração Tirolesa em Piracicaba, onde se 
conversa tradições da cultural desta região 
Tirol-Trentino, localizada entre a Itália e a 
Áustria. O passeio completo inclui: 
- Apresentação histórica dos bairros Santana 

e Santa Olímpia com visita aos monumentos 
acompanhada de guias locais;  

- Passeio de trenzinho para conhecer os 
atrativos culturais e naturais e a história da 
Colônia Tirolesa de Piracicaba;  

- Visita e degustação do vinho colonial 
produzido na colônia;  

- Almoço típico (polenta, frango ao molho, 
stragolapretti, arroz, saladas e sobremesa);  

- Café Tirolês (café com porção de grostòi, o 
tradicional pastelzinho doce tirolês) servido 
no Café Tirol;  

- Integração com danças folclóricas. 
Tempo médio de visitação: Dia inteiro (9h30 às 
15h30) 

 

 
Fonte: Nas Nuvens Turismo, 2019 

Trilha do Horto Florestal de Tupi 
Estrada Rissieri Furlan, s/n - Tupi, Piracicaba 
www.nasnuvensturismo.eco.br 
O passeio oferece aos participantes a 
oportunidade de conhecer o espaço do Horto 
de Tupi e suas variadas paisagens, realizando 
uma atividade saudável de caminhada aliada à 
importante ação de educação ambiental. 
Trekking de nível leve. Trilha de 8 km com 
duração de 02h30, em ambiente de floresta. 
Saídas semanais, com agendamento pelo site. 
Tempo médio de visitação: 2h30 

 

  



 

 

 

MEIOS DE 
HOSPEDAGE

 

Em levantamento rea

obteve-se a informação de 

nacional. No sentido de inv

município, este produto busc

de marketplace de hospeda

informações da Diretoria de T

Piracicaba possui uma

desde opções econômicas, co

conforto. Com 21 estabeleci

unidades habitacionais – 

4.875 hóspedes, considerand

base na oferta média de quar

A maioria dos hotéis

prestadores de serviços turís

registram as informações dos

Hóspedes (FNRH). 

 

 

 DE  
DAGEM 
mento realizado em outubro de 2020 no portal d

ação de 11 meios de hospedagem registrados n

do de inventariar a real oferta de meios de hosp

duto buscou outras fontes para sua identificação, co

e hospedagem e sites de operadores de turism

etoria de Turismo municipal. 

ossui uma rede hoteleira diversificada, com categor

ômicas, como hostels, até hotéis de alto padrão e

estabelecimentos de hospedagem, a cidade conta

 UH’s, chegando a uma capacidade de aproxi

nsiderando a média de até 3 hóspedes por aparta

ia de quartos duplos e quádruplos. 

os hotéis possui registro no Cadastur, que é o c

viços turísticos, do Ministério do Turismo, e praticam

ações dos hóspedes por meio da Ficha Nacional de
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istrados no cadastro 

s de hospedagem no 

ificação, como portais 

de turismo, além de 

m categorias que vão 

 padrão em categoria 

ade conta com 1.625 

 de aproximadamente 

or apartamento, com 

que é o cadastro de 

 e praticamente todos 

acional de Registro de 



 

 

 

3.1. Categoria conforto 
 

Fonte: Trivago, 2019 

 

Fonte: Trivago, 2019 

 

Fonte: Trivago, 2019 

 

 

 

 

 

Antonio`s Palace Hotel 

Hotel de categoria 4 estrela, 
hóspedes comodidades com
academia, restaurante, estacionam
para eventos, wi-fi. O valor médio d
R$ 210,00. Possui 94 apartamentos

Av. Independência, 2805 

antonios.com.br 

(19) 3417 6000 

 

Arco Hotel by Ibis Styles Piracic

Pertence à rede internacional Ac
conta com wi-fi, ar condiciona
estacionamento, entre outras c
Estabelecimento registrado no Ca
diárias no valor médio de R$ 13
174 apartamentos. 

Avenida Saldanha Marinho, 1515

www.accorhotels.com 

(19) 3373-3000 

 

Beira Rio Palace Hotel 

Hotel de alto padrão, categoria
Conta com infraestrutura com
comodidades como piscina, resta
academia, estacionamento. O valo
uma diária é de R$ 267,00. Esta
com registro no Cadastur. P
apartamentos. 

Rua Luiz de Queiroz, 51 

www.beirariopalacehotel.com.br

(19) 3401-1000 
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estrela, oferece aos 
es como piscina, 
stacionamento, espaço 
or médio da diária é de 
rtamentos. 

racicaba 

cional Accor. O hotel 
ondicionado, piscina, 
outras comodidades. 
do no Cadastur. Tem 
de R$ 139,00. Possui 

o, 1515 

categoria 4 estrelas. 
tura completa, com 
ina, restaurante, bar, 
to. O valor médio de 
7,00. Estabelecimento 
dastur. Possui 139 

l.com.br 



 

 

 

Fonte: Booking.com 2020 

 

Fonte: Trivago, 2019 

 

Fonte: Trivago, 2019 

 

 

Class Hotel 

Hotel de alto padrão, categoria
Conta com infraestrutura com
comodidades como piscina, resta
academia, estacionamento. O valo
uma diária é de R$ 170,00. Esta
com registro no Cadastur. P
apartamentos. 

Av. Centenário, 152 – São Dima

www.classhotel.com.br 

(35)98862-0588  

 

Nacional Inn Piracicaba 

Com infraestrutura completa, 
categoria 3 estrelas oferece w
estacionamento, permite an
condicionado, restaurante, acad
outras comodidades. A diária m
135,00. Estabelecimento regi
Cadastur. Possui 160 apartamentos

Rua do Rosário, 1358 

www.nacionalinn.com.br 

(19) 3428 4000 

 

Royal Park Hotel 

Hotel de categoria 3 estrelas, con
de lazer com piscina, além de rest
academia, estacionamento, ar c
wi-fi, entre outras comodidades. 
diária está na média de R$ 189,0
apartamentos. 

Rua Saldanha Marinho, 555 

royalparkhotel.com.br 

(19) 3433 6955 
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categoria 4 estrelas. 
tura completa, com 
ina, restaurante, bar, 
to. O valor médio de 

. Estabelecimento 
dastur. Possui 118 

s 

mpleta, o hotel de 
ferece wi-fi, piscina, 
ite animais, ar 
te, academia, entre 

 diária média é R$ 
registrado no 

rtamentos. 

relas, conta com área 
m de restaurante, bar, 
to, ar condicionado, 

odidades. O valor da 
 R$ 189,00. Possui 48 



 

 

 

3.2. Categoria apart hotel
 

Fonte: Trivago, 2019 

 

Fonte: Kayak, 2019 

 

Fonte: Trivago, 2019 

 

rt hotel 

 

New Life Piracicaba Apart Hotel

Apart hotel de alto padrão, com in
de lazer que oferece piscina, bar, 
estacionamento, ar condicionado
valor médio das diárias é de 
Estabelecimento com registro n
Possui 156 apartamentos. 

Rua Morais Barros, 555 

www.newlifepiracicaba.com.br

(19) 3301-6800 

 

Occitano Apart Hotel 

Apart hotel de alto padrão, ofer
condicionado, estacionamento, 
bar, academia, entre outras comodi
médio da diária de R$ 206,00. Esta
registrado no Cadastur. P
apartamentos. 

Rua Marcelo Vacchi 100 

www.occitanohotel.com.br 

(19) 3429-0029 

 

Center Flat 

Hotel de categoria 3 estre
comodidades como wi
estacionamento, ar condicionad
manhã, restaurante, bar e acade
média em torno de R$ 158,00. Pos
de 60 apartamentos. 

Rua José Pinto Almeida, 877 

www.centerflatservice.com.br 

(19) 3403 6400 
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Hotel 

ão, com infraestrutura 
cina, bar, restaurante, 
dicionado e wi-fi. O 
as é de R$ 209,00. 

o no Cadastur. 

om.br 

rão, oferece wi-fi, ar 
amento, restaurante, 
as comodidades. Valor 
6,00. Estabelecimento 
stur. Possui 119 

3 estrelas possui 
wi-fi, piscina, 

ndicionado, café da 
r e academia. Diária 
58,00. Possui um total 

 



 

 

 

3.3. Categoria econômico
 

Fonte: Booking, 2020 

 

Fonte: Booking, 2019 

 

Fonte: Trivago, 2019 

 

 

 

 

nômico 

 

Asa Hotel 

Categoria econômico, o 
estacionamento, wi-fi, café da m
localização central. O valor médio
de R$ 160,00. Estabelecimento p
no Cadastur. Possui 58 apar
capacidade total de 116 hóspedes.

Rua Voluntários de Piracicaba, 4

www.asahotel.com.br 

(19) 3432-3622 

 

Hostel La Casa de Pedra 

Categoria hostel, o empreendime
wi-fi, piscina, estacionamento e b
médio da diária é de R
Estabelecimento possui registro n
Possui 8 apartamentos e capacidad
hóspedes. 

Av. João Flávio Ferro, 1201 

www.hostellacasadepedra.com.br

(19) 3424-2665 

 

i Hotel 

Hotel de categoria 3 estrelas, o
estacionamento, ar condicionado
animais. Diária média no valor
Possui 114 apartamentos. 

Rua Moraes Barros, 1140 

ihotelpiracicaba.com.br 

(19) 3418 1200 
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 hotel oferece 
manhã, e possui 

lor médio da diária é 
mento possui registro 

8 apartamentos e 
óspedes. 

429 

preendimento oferece 
mento e bar. O valor 
 de R$ 114,00. 
registro no Cadastur. 

 capacidade total de 62 

a.com.br 

strelas, oferece wi-fi, 
dicionado e permite 

o valor de R$ 141,00. 



 

 

 

Fonte: Accor Hotéis, 2019 

 

Fonte: Trivago, 2019 

 

Fonte: Booking, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibis Budget Piracicaba 

Hotel cadastrado no Cada
classificação de 1 estrela, perte
internacional e possui diária no va
R$ 125,00. Conta com comodidade
estacionamento e permissão pa
Possui 88 apartamentos. 

Rua Armando Dedini, 155 

www.accorhotels.com 

(19) 3372-5150 

 

Ibis Piracicaba 

Hotel de categoria 2 estrelas, par
internacional de hotelaria
comodidades básicas, como ar co
restaurante e wi-fi. O valor médio 
de R$ 185,00. Estabelecimento r
Cadastur. Possui 100 apartamentos

Rua Armando Dedini, 125 

www.accorhotels.com 

(19) 2105 5200 

 

LodgeHostel 

Em categoria hostel, o estabelecime
comodidades básicas, como wi-
estacionamento e café da manhã. 
Empreendimento com registro no C
Possui 9 apartamentos. 

Samuel Neves 

www.lodgehostel.com 

(19) 3422-3133 
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o Cadastur, com 
ela, pertence a rede 
ária no valor médio de 
modidades como wi-fi, 

issão para animais. 

relas, parte de cadeia 
hotelaria, oferece 

omo ar condicionado, 
or médio das diárias é 
imento registrado no 
rtamentos. 

tabelecimento oferece 
-fi, 

 manhã. 
gistro no Cadastur. 



 

 

 

Fonte: Trivago, 2019 

 

Fonte: Trivago, 2019 

 

Fonte: Trivago, 2019 

 

 

Colina Park 

Hotel de categoria 2 estrelas oferec
estacionamento e ar condicionado.
médias no valor de R$ 96,00. Possu
apartamentos. 

Av. Dr. Paulo de Moraes, 460 

www.colinaparkhotel.com.br 

(19) 3422 1555 

 

Hotel Princeton 

Hotel de categoria 3 estrelas, com c
simples, como wi-fi e estacionamen
média no valor de R$ 123,00. Possu
apartamentos. 

Rua Prudente de Moraes, 543 

hotelprincetonpiracicaba.site 

(19) 3433-9277 

 

Hotel Copacabana Piracicaba

Hotel de categoria 3 estrelas, possu
estacionamento e ar condicionado.
da diária de R$ 136,00. Possui 51 
apartamentos. 

Rua Prudente de Moraes, 1123 

www.hotelcopacabanapiracicaba.c

(19) 3422 8962 

Hotel São João 

Hotel de categoria 2 estrelas, com c
básicas, como ar condicionado, wi
estacionamento. Valor médio de diá
113,00. Possui 18 apartamentos

Rua São João, 1051 
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elas oferece wi-fi, 
icionado. Diárias 
,00. Possui 29 

elas, com comodidades 
cionamento. Diária 
,00. Possui 22 

ba 

elas, possui wi-fi, 
icionado. Valor médio 

ossui 51 

 

racicaba.com.br 

s, com comodidades 
nado, wi-fi e 

de diária R$ 
mentos 



 

 

 

Fonte: Facebook, 2019 

 

Fonte: Trivago, 2019 

 

Fonte: Trivago, 2019 

 

 

(19) 2537 1737 

 

Hotel 1000 

Hotel de categoria 3 estrelas, oferec
comodidades básicas como estacio
condicionado e wi-fi. O valor médio
é de R$ 148,00. Possui 57 apartame

Rua São João, 1530 

www.hotel1000.tur.br 

(19) 2533 1100 

 

Oly Plaza 

Hotel de categoria 3 estrelas, oferec
comodidades básicas como ar cond
wi-fi. O valor médio das diárias é de
Possui 75 apartamentos. 

Rua 15 de Novembro, 1159 

(19) 3402 8325 
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elas, oferece 
o estacionamento, ar 

alor médio das diárias 
 apartamentos 

s, oferece 
o ar condicionado e 
iárias é de R$ 132,00. 
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ALIMENTOS E BEBIDAS 
 

A cidade de Piracicaba possui uma oferta gastronômica bastante 

diversificada, com opções culinárias de diversas partes do mundo. O município 

conta com mais de 250 estabelecimentos, segundo levantamento da SEMACTUR, 

caracterizando-se como uma cidade globalizada e de avançado desenvolvimento 

econômico e cultural. 

A fim de apresentar a oferta gastronômica como uma importante 

infraestrutura de suporte ao turismo, mas também como um importantíssimo 

atrativo turístico, considerando a relevância do complexo gastronômico da Rua do 

Porto, este inventário apresenta uma categorização e uma seleção de alguns 

estabelecimentos. 

O critério de categorização da oferta gastronômica seguiu a organização 

previamente estabelecida pela SEMACTUR, divulgada em seu site oficial. Porém, no 

sentido de simplificar a apresentação, algumas categorias foram mescladas, 

conforme a semelhança em suas características. 

Em 2017 a SEMACTUR publicou um edital convidando os estabelecimentos 

gastronômicos interessados em publicar seus restaurantes no site oficial da 

secretaria que enviassem as informações básicas solicitadas, resultando em 

centenas de estabelecimentos relacionados. 

A seleção dos restaurantes apresentados tomou como base os 

estabelecimentos já apresentados no site da SEMACTUR, além de novos 

estabelecimentos levantados pela consultoria. Já o destaque e foto dos 

estabelecimentos apresentados teve como critério a avaliação dos usuários no 

portal de avaliações TripAdvisor, classificando os estabelecimentos por nota de 

avaliação, para os estabelecimentos com mais de 100 avaliações. 

Com base em informações da Diretoria de Turismo do município, dentre as 

receitas típicas de Piracicaba os destaques são para as seguintes iguarias: 

• Pamonha de Piracicaba - nacionalmente conhecido, este quitute é de 

herança indígena, produzido à base de milho. A receita conta com um 
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formato particular de embrulho e leva complementos como recheios 

de queijo, doce de leite, goiabada, entre outros. 

• Cachaça Piracicabana - como uma das bases econômicas, a cana de 

açúcar também é a estrela da produção de cachaças no município, 

que conta com produção industrial, mas o destaque fica para a 

produção artesanal em alambiques na zona sul do município. 

• Cervejas artesanais - em uma tradição mais recente, três cervejarias 

artesanais incluíram esta nova cultura na gastronomia da cidade, 

inclusive duas dessas cervejarias contam com passeios guiados para 

visitação e degustação em suas fábricas. 

• Peixe na brasa - às margens do Rio Piracicaba, os restaurantes da 

Rua do Porto seguem a tradição histórica de servir peixe assado e 

derivados de águas doces e salgadas, consolidando como prato típico 

piracicabano. 

• Vinho Trentino de Piracicaba - Os bairros de Santana e Santa 

Olímpia, de colonização européia, concentram cerca de 24 

produtores de vinho. Organizados em cooperativa, a produção local 

consegue chegar a mais de 20 mil litros de vinho por ano, nas 

variedades Merlot, Cabernet Sauvignon, Moscatel e Bordeux. 

 

Além do levantamento e publicação dos estabelecimentos gastronômicos da 

cidade previamente realizados pela SEMACTUR, a secretaria também criou em 

2016 o Selo Turístico Gastronômico. O objetivo do Selo é indicar ao turista e 

morador os restaurantes que garantem a qualidade dos produtos e serviços, por 

meio das seguintes categorias: segurança alimentar; atendimento e serviços; 

infraestrutura; alta gastronomia; e sustentabilidade. 
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4.1. Complexo Gastronômico Rua do Porto 

 

A Rua do Porto reúne o que há de mais tradicional na gastronomia 

piracicabana, com restaurantes que servem pescados e frutos do mar há mais de 

40 anos. O complexo está localizado à margem do Rio Piracicaba, em um amplo 

calçadão, com infraestrutura de estacionamento, ciclovia e espaços de 

permanência e apreciação da paisagem. 

Os restaurantes ocupam edificações históricas em um lado do calçadão e 

um deck sobre a margem do rio no lado oposto, onde clientes podem apreciar a 

gastronomia local e apreciar a paisagem do rio e da riquíssima diversidade de aves. 

Aos finais de semana a Rua do Porto ainda conta com uma feirinha de 

artesanatos e com o funcionamento do Casarão do Turismo, que possui exposições 

permanentes e temporárias, além de informações turísticas. 

A Rua do Porto também está interligada ao Parque da Rua do Porto, que aos 

finais de semana oferece aos visitantes as opções de passeio de trenzinho e de 

passeio de pedalinho no lago do parque, consolidando uma opção de passeio 

turístico de dia inteiro e para toda a família. 

 

  



 

 

 

Restaurantes da Rua do Porto

 

 

 

 

 

a do Porto: 

 

Arapuca Restaurante 

Avenida AlidorPecorari, 1671 

(19) 3422-3621 

Bar e restaurante oferece peixes g
brasa e o famoso cuscuz de peixe co

 

Cais do Porto 

Avenida AlidorPecorari, 1643 

(19) 3434-0987 

Restaurante ao ar livre, oferece div
assados na brasa, pratos à la carte
rodízio de peixe contem
estabelecimento. 

 

Canto´s Restaurante e Petiscaria

Avenida AlidorPecorari, 1849 

(19) 3432-6067 

Cantos restaurante oferece varieda
de água doce e salgada na bras
agradável com deck na beira do Ri
e na área externa com vista para o p
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e peixes grelhados na 
de peixe com camarão. 

ferece diversos peixes 
 à la carte e opção de 

contemplam o 

scaria 

ce variedade de peixe 
 na brasa. Ambiente 
eira do Rio Piracicaba 
ta para o parque.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Capitão Gancho 

Avenida AlidorPecorari, 1879 

(19) 3422-7361 

www.capitaoganchoruadoporto.co

As margens do rio com amplo de
harmonizados, os tradicionais pe
na brasa, variedades em cuscuz, 
carte e o famoso bolinho de 
parmesão.  

 

Chevett 

Avenida AlidorPecorari, 1785 

(19) 3432-4415 

Com 25 anos de tradição o 
Chevette oferece variados peixes
brasa, cuscuz, porções na beira do r

 

Dezoito´s Restaurante 

Avenida AlidorPecorari, 1917 

(19) 3434-6225 

Destaque no Top Quality Maste
segmento de restaurantes. 
tradicional peixe na brasa, porções
beira do rio.  

 

Petiscos & Cia 

Avenida AlidorPecorari, 33 

(19) 3432-4414 | 3433-7232 

Restaurante tocado pela terceira
família de pescadores.. Alguns pr
espeto de pintado, a piapara na bra
o chicletes de camarão, a parmegia
o especial 7 em 1 e o filé bale são 
pedidos entre os clientes.  
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oporto.com 

 amplo deck, cardápio 
ionais peixes assados 
 cuscuz, pratos à la 

inho de tilápia com 

dição o Restaurante 
os peixes assados na 
 beira do rio.  

lity Master 2016 no 
rantes. Oferece o 
a, porções e o cuscuz a 

a terceira geração de 
Alguns pratos como o 
ara na brasa, a gazeta, 
 parmegiana de peixe, 
 bale são um dos mais 



 

 

 

 

 

 

 

 

Porto das Águas 

Avenida AlidorPecorari, 1557 

(19) 3434-8377 

Restaurante popular de peixes
servidos ao ar livre e em salão de
familiar a beira do rio. 

 

Porto da Praia Restaurante e Ba

Avenida AlidorPecorari, 1621 

(19) 3434-0987 

Típico peixe assado na brasa, cusc
sabores, porções de peixes. Infraes
criança, deck com mesa à be
Piracicaba.  

 

Porto do Sol 

Avenida AlidorPecorari, 1537 

(19) 3422-5019 | 3402-6414 

Oferece o típico peixe assado na b
de vários sabores, porções de peixe
beira do rio Piracicaba.  

 

Porto Seguro Restaurante/Petis

Avenida AlidorPecorari, 1803 

(19) 3434-7278 | 3434-9883 

Tradicional peixe assado na bras
cuscuz à beira do rio Piracicaba. 
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e peixes grelhados 
 salão descontraído e 

e e Bar 

rasa, cuscuz de vários 
es. Infraestrutura para 
esa à beira do rio 

sado na brasa, cuscuz 
e peixes, também à 

Petiscaria 

o na brasa, porções e 
cicaba.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Roda dos Ventos 

Avenida AlidorPecorari, 1351 

(19) 3422-3499 

Típico restaurante de pescados 
Porto, com mesas no deck com vist
Piracicaba 

 

Tambor 

Avenida AlidorPecorari, 1933 

(19)3432-9400 

Gastronomia familiar em rancho 
braseiro de costela de tambaqui 
peixes de água doce 

 

Vila Porto Culinária Japonesa

Avenida AlidorPecorari, 1815 

(19) 3377-9565/(19) 3377-9567

Comida japonesa em rodízio ou à l
bebidas e sobremesas, em ambient
familiar 
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pescados da Rua do 
k com vista para o Rio 

 rancho boêmio com 
ambaqui entre outros 

esa 

9567 

ízio ou à la carte, com 
 ambiente tranquilo e 



 

 

 

4.2. Cervejarias, bares e balad

 

 

 

 

 

baladas 

 

Toca da Coruja 

Avenida Independência, 2853, Inde

(19) 3434 3089 

Bar com diversas opções de lanche
pratos, como filé à parmegiana.

 

Enjoy Public House 

Avenida Carlos Botelho, 756, São D

(19) 3302-9991 

Um bar ideal para acompanh
esportivas pela TV degustando a e
da casa, hambúrgueres artesanais.

 

Dama Bier 

Av. Rio das Pedras , 104, Piracicam

(19) 3411-7006 

www.damabier.com.br 

Bar e fábrica de cerveja no mesm
separados por um vidro, o c
apreciar diversos tipos de 
acompanhar a produção ao mesmo

 

Vilinha Chopp Botecaria 

Rua Regente Feijó, 208 – Centro

(19) 3432-6778 

Tradicional boteco da cidade, co
descontraído, o bar é conhecido po
melhor coxinha da cidade, além d
de feijão e de carne seca. 
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2853, Independência 

 de lanches, beirutes e 
giana. 

56, São Dimas 

acompanhar partidas 
stando a especialidade 
rtesanais. 

Piracicamirim 

 no mesmo ambiente, 
o, o cliente pode 

os de cerveja e 
ao mesmo tempo. 

Centro 

idade, com ambiente 
nhecido por oferecer a 
de, além de caldinhos 



 

 

 

 

 

Outros estabelecimentos nesta cat

 

Água Doce Cachaçaria 

Rua Dona Lídia, 40 – Vila Rezende

(19) 3413-6040 

www.aguadoce.com.br 

 

Alferes Music Bar e Restaurante

Rua Alferes José Caetano, 889 –

(19) 3302-5638 

 

Bar do Gel 

Rua Bernardino de Campos, 270

Alta 

(19) 3402-6951 

 

Bar Cruzeiro 

Rua Moraes Barros, 1321 – Alto

(19) 3422-7449 

 

 

 

Mão de Vaca 

Av. Beira Rio 1041 

(19) 3377-1620 

www.maodevacachopperia.com

Bar com música ao vivo, nos gên
Rock, serve chopp e comidas de bo

 

Primo Luiz Espeto Bar 

Rua Alferes José Caetano, 1170 

(19) 3377-8830 

www.primoluiz.com 

O bar serve espetos diversos e é a
música ao vivo de diversos gêneros

 nesta categoria: 

 Rezende 

aurante 

– Centro 

mpos, 270 – Cidade 

Alto 

Bento Brasil 

Avenida Carlos Botelho, 800 

(19) 97406-5309 

 

Bem DitoGastro Bar e Espetari

Rua Bom Jesus, 1663 – Alto

(19) 3371-3836 

 

Boteco Rosário 

Rua do Rosário, 226 – Centro

(19) 3375-3779 

 

Boteco São Bernardo 

Rua do Rosário, 247 – Centro

(19)  3371-2341 

 

Coisas de Buteco 

Rua Alferes José Caetano, 1232

(19) 2533-2133 
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Centro 
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Entre Cortes 

Avenida Dona Francisca, 844 – Vila Rezende 

(19) 3927-2800 

www.entrecortes.com.br 

 

Estação Cultural 

Rua Benjamin Constant, 1880 – Centro 

(19) 3402-4781 

www.e-cultural.com.br 

 

Manga Rosa 

Avenida Carlos Botelho, 894 – São Dimas 

(19) 3432–4008 

 

Na Casa Dela 

Avenida Independência, 1572 – Alto 

(19)3411 – 8066 

www.barnacasadela.com.br 

 

On The Rocks Bar 

Rua Regente Feijo, 502 – Centro 

(19) 3374-3001 

 

Piracicabano Music Bar 

Avenida Carlos Botelho, 877 – São Dimas 

(19) 97403-4455 

 

Saldanha Boteco 

Avenida Saldanha Marinho, 1393 – Alemães 

(19) 2534-2316 

 

Santa Hora Music Bar 

Rua Luiz de Queiroz, 225 – Centro 

(19) 3377-4063 

Seu Bar 

Rua São José, 421 – Centro 

(19) 3374-5824 

www.seubarpiracicaba.com.br 

 

 

Taberna Grill & Bar 

Avenida Independência, 1472 – Alemães 

(19) 3301-7257 

 

Via Vergueiro 

Rua do Vergueiro, 664 – Centro 

(19) 3375-5314 

 

Villa Chicken Balde 

Travessa da Saudade, 83 – Alto 

(19) 3377-6399 

 

Celeiro Bar 

Rua Bom Jesus, 33 – Alto 

(19) 3377-0771 

www.celeirobarpiracicaba.com.br 

 

A Marcenaria 

Rua Cristiano Cleopath, 449 – Centro 

(19) 3375-3779 

 

E-Dub 

Av. Comendador Luciano Guidotti, 1245 – 

Caxambu 

(19) 3411-0506 

www.edub.com.br 

 

Mr. Dandy 

Av. Saldanha Marinho, 1422 – Alemães 

(19) 3433-1855 

www.mrdandy.com.br 

Belíssimo 

Rua Luiz de Queiroz, 539 – Centro 

(19) 3374-6507 

 

Cevada Pura 

Av Rui Barbosa, 389 – Vila Rezende 

(19) 3413 – 6069 

www.cevadapura.com.br 
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Fritz Cervejaria Artesanal 

Av. Independência, 2634 – Alto 

(19) 3377-7337 

www.choppdofritz.com.br 

 

Grisotto Choperia 

Av. Rui Barbosa, 730 – Vila Rezende 

(19) 3421-0475 

 

Maravilhoso Chopp Bar 

Rua Luiz de Queiroz, 539 – Centro 

(19) 3402-5947 

 

 

 

 

Quiosque Brahma 

Av. Carlos Botelho, 541 – São Dimas 

(19) 3927-6500 

www.quiosquechoppbrahma.com 

 

Santa Carolina Chopp e Beer 

Av. Carlos Botelho, 792 – São Dimas 

(19) 98156-6040 

 

Scenarium Choperia 

Av. Centenário, 658 – São Dimas 

(19) 3375-6076 

 

Villa Chopp 

Rua Campos Salles, 2132 – Independência 

(19) 3434-9242 

 

  



 

 

 

4.3. Lanchonetes e comidinha

 

 

 

 

 

comidinhas 

 

Barbaro Hamburgueria 

Avenida Independência, 1505 –

(19) 3434-6224 

Embalado ao som ambiente que 
blues, a casa serve diversas 
hambúrgueres tradicionais 

 

Caipira Gastronomia na Rua 

Avenida Independência, 3330 

(19) 3371-4714 

Tradicional trailer que serve ha
artesanais 

 

Let´s Eat – Hamburgueria 
Mexicana 

Avenida Maria Elisa, 44 – Vila Reze

(19) 2534-3804 

www.letseat.com.br 

A casa possui um cardápi
combinando comida mexic
hambúrgueres, petiscos e sorvetes.

 

Emporio Santa Therezinha Pira

Avenida Limeira 722, Shopping Pir

(19) 3413-4645 

O empório faz parte de um rede
comercializar produtos espec
refeições, doces e comidinhas, co
variado. 
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Vila Rezende 
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 Piracicaba 

pping Piracicaba 
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s especiais, serve 
dinhas, com cardápio 



 

 

 

 

 

Outros estabelecimentos nesta cat

 

Açaí no Ponto 

Av. Limeira, 722 – Shopping Piraci

 

Açaizeiro Piracicaba 

Rua Luiz de Queiroz, 245 – Centro

(19) 3371-8478 

 

Bro’sWaffles 

Rua Governador Pedro de Toled

Centro 

(19) 3042-9636 

www.broswaffles.com.br 

 

Casa do Bagel 

Rua José Ferraz de Camargo, 495 

(19) 3375-3442 

www.bagelhouse.com.br 

 

 

Madero 

Avenida Limeira, 722 – Shopping P

(19) 3413-8306 

www.restaurantemadero.com.br

Conhecia cadeia brasileira de hamb

 

Bem Bahia Tapiocaria 

Endereço 1 – Rua Alfredo Guedes, 3

(19) 3375-7634 

Endereço 2 – Rua Saldanha Marinh

(19) 3371-3875 

Endereço 3 – Rua Dona Francisca, 3

(19) 3371-6297 

www.bembahiapiracicaba.com.br

Ambiente relaxado, que serve

iguarias do tabuleiro baiano, como 

 nesta categoria: 

g Piracicaba 

Centro 

 de Toledo, 2221 – 

rgo, 495 – São Dimas 

Country Potatoes 

Av. São João, 9 – São Judas 

(19) 3422 – 8890 

www.batatadeliciosa.com.br

 

Creps 

Avenida Limeira, 722 – Shoppi

(19) 3413-7566 

 

Empório da Batata 

Rua Alferes José Caetano, 687 

(19) 3422-4488 

www.emporiodabatata.com.br

 

Fábrica di Pamonha 

Praça Alfredo Cardoso, 1336 

do Mercado Municipal 

(19) 3377-2285 

www.fabricadipamonha.com.b
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.com.br 

Shopping Piracicaba 

tano, 687 – Centro 

ta.com.br 

so, 1336 – Centro – box 

nha.com.br 



 

 

79 

 

 

Piraçaí 

Rua Barão do Piracicamirim, 1419 – São 

Dimas 

(19) 3402-5794 

www.piracai.wix.com/piracai– 

 

Seu Batata 

Avenida Brasil, 917 – Cidade Jardim 

(19) 3433-4559 

www.seubatata.com.br 

 

Roasted Potato 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3421-8376 

 

Big Jack 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3421-4317 

www.bigjackhamburgueria.com.br 

 

Classic Burguers& Co. 

Avenida Torquato da Silva leitão, 505 – São 

Dimas 

(19) 3927-0990 

www.classicburgers.com.br 

 

Claudinho’s 

Endereço 1: Rua XV de Novembro, 2154 – 

Centro 

(19) 3302-9258 

Endereço 2: Av. Carlos Botelho, 189 – São 

Dimas 

(19) 3433-6627 

 

Dna Natural 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3413-3115 

www.dnanatural.com.br 

 

Expresso Dog Lanches 

Avenida Alberto Vollet Sachs, nº 2.441 – Vila 

Monteiro 

(19) 3426-5772 

 

Fassina Lanches 

Endereço 1 – Av. Torquato da Silva Leitão, 

336 – São Dimas 

(19) 3433-3611 | 3402-9335 

Endereço 2 – Av. Limeira, 722 – Shopping 

Piracicaba 

(19) 3421-2651 | 3421-2250 

Endereço 3 – Av. Carlos Botelho, 870 – São 

Dimas 

(19) 3434-4472 | 3433-7376 

www.fassinalanches.net 

 

Kero Lanches 

Rua Moraes Barros, 654 – Centro 

(19) 3422-0600 

www.kerolanches.com 

 

Rei do Mate 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3412-5585 

 

OldDogDogueria 

Rua Dona Eugênia, 402 – São Dimas 

(19) 3375-9773 

 

Senadinho Sanduicheria 

Avenida Saldanha Marinho, 1907 – Alemães 

Fone: (19)3433 – 5633 | 3371-5805 

 

Suco Bagaço 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3413-5505 
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4.4. Churrascarias 

 

 

 

 

 

 

Sal e Grill Churrascaria 

Rua Campos Salles, 230, Centro

(19) 3402-1477 

www.salegrillchurrascaria.com.br

Churrascaria com serviço de buffet
variedade de pratos, além de rodízi

 

Outback 

Avenida Limeira, 722 – Shopping P

(19) 3413-0245 

www.outback.com.br 

Cadeia internacional de 
australiana 

 

Monte Sul Churrascaria 

Av Dom João Bosco 219, Vila Rezen

(19) 3413-1300 

R. Santo Antônio, 710, Centro 

(19) 3433-6743 

Churrascaria com serviço de buffet
rodízio de carnes 

 

Cupim do Tchê 

Avenida Independência, 1086. Alto

(19) 3411-4445 | 3411-1100 

Churrascaria com rodízio de car
com variedade de acompanh
sobremesas 
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 de rodízio de carnes 

hopping Piracicaba 

de churrascaria 

Vila Rezende 

 de buffet variado e 

1086. Alto 

io de carnes e buffet 
acompanhamentos e 



 

 

 

 

Outros estabelecimentos nesta cat

 

AppreciateChurascaria 

Rua Prudente de Morais, 767 –

(19) 3422-9670 

 

Barracão 

Rua Joana D´arc, 350 – Nova Piraci

(19) 3423-2166 | 3413-8350 | 342

 

Carro de Boi 

Avenida Carlos Botelho, 287 – São

(19)3422-5476 

 

Costela Gaúcha 

Avenida Pádua Dias, 587 

Independência 

(19) 3433-2863 

 

Garrote 

Rua XV de Novembro, 1490 –  Alto

(19) 3436-0055 

 

Intersul Churrascaria 

Rua Moraes Barros, 994 – Centro

(19) 3434-5863 / 3422-6353 

 

 

 

 

Parrilla Restaurante Monte Aleg

Via Comendador Pedro Morganti, 4
Alegre 

(19) 3371-6926 

Churrascaria com referência argen
à la carte, conta com espaço extern
para área verde 

ta categoria: 

– Centro 

ova Piracicaba 

8350 | 3421-5968 

São Dimas 

s, 587 – Vila 

Alto 

Centro 

 

Montana Steaks 

Rua Alferes José Caetano, 1312

(19) 3422-9411 

www.montanasteaks.com.br

 

Montesul Churrascaria 

Endereço 1: Rua Santo Antonio

(19) 3432-9156 | 3433-6743

Endereço 2: Avenida Juscelin

764 – Vila Rezende 

(19) 3413-1300 

www.montesul.com.br 

 

Picanha Grill Churrascaria 

Rua Frei Evaristo de Santa Úrs

Piracicaba 

(19) 34337-3322 

 

Restaurante e Churrascaria do

Avenida Corcovado, 229 – Sant

(19) 3927-9080 | 3927-9081

www.tchechurrascariaepizzari

 

Sal & Grill Churrascaria 

Rua Campos Sales, 230 – Centr

(19) 3433-8097 / 3402-1417

www.salegrillchurrascaria.com
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iaepizzaria.com.br 

Centro 
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4.5. Pizzas e massas 

 

 

 

 

Outros estabelecimentos nesta cat

 

Avenida Brasil 

Av. Brasil, 1277 – Cidade Jardim

(19) 3434-7929 

www.avbrasilpira.com.br 

 

Coliseu 

Avenida Rio das Pedras, 479 – 

(19) 3411–1046 

www.pizzariacoliseu.com.br 

 

 

 

Casaretto Pasta & Vinho 

Rua Aquilino Pacheco , 412 – Alemã

(19) 3433-6785 

www.grupocasaretto.com.br 

Tradicional cantina italiana na cida
opções de massas e vinhos 

 

Babbo Giovanni 

Rua Luiz de Queiroz, 670 – Centro

(19) 3374-4444 

www.babbogiovanni.com.br 

 

Forlen 

Avenida Comendador Luciano Gu
Jardim Elite 

(19) 3411-0005 

www.forlen.com.br 

 nesta categoria: 

 Jardim 

 Piracicamirim 

 

Engenho & Pizza 

Rua Aquilino Pacheco, 120 

(19) 3422-3838 

www.grupocasaretto.com.br

 

Europoint 

Rua Regente Feijó, 1348 – Alto

(19) 3432-9789 | 3402-3151
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Alto 

3151 
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Florença 

Rua José Pinto Almeida, 485 – Centro 

(19) 3433-6485 

www.florencapizzas.com.br 

 

Forno de Barro 

Rua Regente Feijó, 513 – Centro 

(19) 3422-6919 | 3433-6480 

 

Micheluccio 

Avenida Torquato da Silva Leitão, 467 – São 

Dimas 

(19) 3433-6969 

 

Piemonte Pizzas 

Rua João Botene, 111 – Vila Monteiro 

(19) 3435-1227 | 3382-9470 

www.piemontepizzas.com 

 

 

 

 

 

Pizza Hut 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3421-4001 

 

Pizzaria e ChopperiaNonnoGiotti 

Travessa Imaculada Conceição, 70 – Santa 

Olímpia 

(19) 3425 – 0695 | 99180-2812 

 

Red Box Pizzaria – Delivery 

Avenida Torquarto da Silva Leitão, 962 – São 

Dimas 

(19) 2534-1111 | 2534-2222 

www.redboxfood.com.br 

 

Santa Pizza 

Rua Alferes José Caetano, 1312 – Centro 

(19) 3422-9411 

www.montanasteaks.com.br 

 

Torre D’Pizza 

Rua Voluntários de Piracicaba, 609 – Centro 

(19) 3377-3982 | 3377–3983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.6. Cozinha das Nações 

 

 

 

 

 

Giardino Ristorante 

Rua Marechal Deodoro, 2328 – 

(19) 3433-7066 

www.grupocasaretto.com.br 

Elegante restaurante com especiali
culinária italiana e mediterrânea

 

Casa Pavanelli 

Rua Riachuelo, 798 – Centro 

(19) 3433-5929 | (19) 3434-9813

O empório reúne comércio d
especiais e importados, além
restaurante no piso superior, 
culinária italiana. 

 

Bravíssimo Ristorante 

Rua Gomes Carneiro, 1080 – Centro

(19) 3402-6336 

sofisiticado restaurante de culinári
italiana 
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 especialidade em 
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Centro 

e culinária tradicional 



 

 

 

 

 

 

 

Outros estabelecimentos nesta cat

 

Libanês 

Av. Independência, 156 – Centro

(19) 3433-5162 

 

Chinês 

 

China in Box 

Av. Independência, 1634 – Alemãe

 

Empório Santa Clara 

Rua Dom Pedro I, 615 – Centro 

(19) 3402-8462 

www.emporiosc.com.br 

Cozinha moderna com influência m
harmonizada com vinhos importad

 

Fassbier 

Rua Cap. José Pinto Siqueira, 280 

(19) 3424-2488 

www.restaurantefassbier.com.br

Restaurante de comida típica alemã
pratos tradicionais e modernos, alé
festivais específicos como o Festiva
Alcachofra 

 

Vila Itália Bar e Restaurante 

Via Comendador Pedro Morganti, 4
Alegre 

(19) 3377-3378 

vilaitaliarestaurante@gmail.com

Restaurante de culinária italiana, lo
tradicional bairro de origem italian

 nesta categoria: 

Centro 

Alemães 

(19) 3426-0001 

www.chinainbox.com.br 

 

Hong Kong China 

Rua Fernando Febeliano da 

Vila Independência 

(19) 3433-5118 
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Jin-Jin Wok 

Av. Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3421-4540 

 

Go China 

Rua Marechal Deodoro, 1221 – Alto 

(19) 3377-8667 

 

Espanhol 

 

Barceloneta Bar y Tapas 

Rua Dom Pedro I, 670 – Centro 

(19) 3927-2812 

 

Italiano 

 

Babbino Italian Street Food Italiano 

Av. Torquato da Silva Leitão, 962 

(19) 2534-1111 

www.babbino.com.br 

 

Trattoria Di Piero 

Rua Dona Eugênia, 2239 – Vila 

Independência 

(19) 3433-5451 

 

Japonês 

 

California Sushi House 

Avenida Torquato da Silva Leitão, 505 – São 

Dimas 

(19) 3301-3087 

californiasushihouse.wordpress.com 

 

Cheri Sushi Piracicaba 

Rua Bom Jesus, 659 – Alto 

(19) 2532-2490 

www.cherisushi.com.br 

 

 

 

Gendai 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3413-7190 

 

Ithiban 

Avenida Saldanha Marinho, 1442 – Alemães 

(19) 3371-9665 

www.ithiban.com.br 

 

Makis Place 

Endereço 1: Rua Dona Eugênia, 402 – loja 4 – 

São Dimas 

(19) 3302-8382 

Endereço 2: Av. Limeira, 722 – Shopping 

Piracicaba 

www.makisplace.com.br 

 

Okabe Sushi Restaurante 

Av. Independencia, 1582 – Alto 

(19) 3411-5492 

www.okabesushibar.com.br 

 

Spaço Sushi 

Rua Cristiano Cleopath, 1467 – Alemães 

(19) 2533-1156 

 

Sushidô 

Rua Santa Cruz, 53 – Alto 

(19) 3434-8348 

www.sushidorestaurante.com.br 

 

Sushi Gohan 

Av. Limeria, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3421-1512 

www.sushigohan.com.br 

 

Temakear 

Rua Saldanha Marinho, 2006 – Alemães 

(19) 3422-1372 



 

 

88 

 

 

Toro Sushi 

Praça da Catedral, 1051 – Centro 

(19) 3435-1483 

 

Vila Porto Culinária Japonesa 

Avenida AlidorPecorari, 1815 

(19) 3422-9279 

 

Watashi Sushi 

Av. Carlos Botelho, 568 – São Dimas 

(19) 3434-1382 

www.watashisushi.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

Peruano 

 

Sr. Saldanha 

Avenida Saldanha Marinho, 1525 – Bairro 

dos Alemães 

(19) 3374-6146 

 

Português 

 

Português 

Rua Boa Morte, 1403 – Centro 

(19) 3377-7544 

 

Tirolês 

 

Cantina Tirolesa 

Rua São Benjamin, 1150 – Santana 

(19) 3425-0067 

 

 

  



 

 

 

4.7. Pescados e frutos do mar

 

 

 

 

os do mar 

 

Navegantes Restaurante 

Avenida Cruzeiro do Sul, 320
Piracicaba 

(19) 3421-1302 

www.navegantesrestaurante.com.b

Especializado em frutos do mar
mediterrânea, o restaurante é o
avaliado na cidade 

 

Dourado`s 

Avenida Cruzeiro do Sul, 306
Piracicaba 

(19)3413-7474 

Restaurante de pescados, típico
localizado em outro ponto do Rio
fora da Rua do Porto 

 

Kobu Sushi 

Rua Alferes José Caetano, 1410 

(19) 3927-2660 

Restaurante simples de culinária ja

 

Sushi Bamboo 

Rua Alferes José Caetano, 1312 

(19) 3432-2820 

www.sushibamboo.com.br 

Restaurante sofisticado de culinári
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4.8. Cafés, Doces e sorvetes

 

 

 

 

 

Outros estabelecimentos nesta cat

 

orvetes 

 

FrutaGurt 

Avenida Saldanha Marinho, 2015 

(19) 3433–7321 

Sorveteria sofisticada de gelatos
iogurtes frozen 

 

 

Assaggio 

Rua Boa Morte, 2129 – Centro 

(19) 3422-3433 

www.assagio.com.br 

Café e doceria, com receitas de tort
salgados, além da famosa coxinha d

 

Metrópolis Café 

Rua Alferes José Caetano, 1048 

(19) 3434-1649 

www.metropoliscafe.com.br 

O café está instalado em um edifício
serve opções de lanches, hambúrgu
milkshakes. 

 

Café Tirol 

Rua Santa Olímpia, 160 – Santa Olím

(19) 3422-0658 

www.cafetirol.com.br 

Café localizado no bairro de Santa O
reduto de imigrantes europeus, con
receitas de doces tradicionais da
austríaco-italiana do Tirol 

 nesta categoria: 

90 

o, 2015 –  Alemães 
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Ice by Nice 

Av. Independência, 3130 – Vila 

Independência 

(19) 3435-3418 

 

Bolo da Madre 

Avenida Armando Salles de Oliveira, 1467 – 

Centro 

(19) 2533-0861 

 

Café do Ponto 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

 

Casa do Pão de Queijo 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

 

Empório do Vovô 

Rua Bom Jesus, 74 – Alemães 

(19) 3422-7001 

 

Grão Café 

Rua São João, 864 – Alto 

(19) 3374-0083 

 

Mamma Itália 

Rua 13 de maio, 797, loja 3 – Centro 

(19) 3434-3797 

 

Padaria do Vovô 

Endereço 1: Avenida Saldanha Marinho, 1433 

– Cidade Alta 

Endereço 1: Avenida Armando Césare Dedini, 

444 – Nova Piracicaba 

Endereço 2: Avenida Uriel Odas, 33 – loja 10 

– Terras do Piracicaba 

(19) 3421-0083 

www.padariadovovo.com.br 

 

 

Rivana Delicatessen 

Avenida Independência, 1281 – Alto 

(19) 3422-0806 

www.padariarivana.com.br 

 

Sr. Café 

Rua Voluntários de Piracicaba, 257 – Centro, 

(19) 2532-2480 

 

Starbucks 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3412-5448 

www.starbucks.com.br 

 

Bolo Art 

Rua Dr. Alvim, 883 – São Dimas 

(19) 3402-7814 

www.boloart.com.br 

 

Bolo da Madre 

Avenida Armando Salles de Oliveira, 1467 – 

Centro 

(19) 2533-0861 

 

Brasil Cacau 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3421-3544 

 

Cacau Show 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3421-7494 

www.cacaushow.com.br 

 

Casa de Bolos 

Endereço 1: Rua Prudente de Moraes, 515 – 

Centro 

(19) 3035-4082 

Endereço 2: Avenida Carlos Martins 

Sodero,115 – Vila Independência 

(19) 2534-0028 
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Endereço 3: Avenida Rui Barbosa, 107 – Vila 

Rezende 

(19) 3035-4082 

Endereço 4: Rua Boa Morte, 1480 – Centro 

(19) 2534-3880 

www.casadebolos.com.br 

 

Chocoflama 

Avenida Dona Lídia, 623 – Vila Rezende 

(19) 3421-5827 

www.chocoflama.com.br 

 

Doce Arte 

Praça José Bonifácio, 1020 – Centro 

(19) 3434-3189 

www.zuleikasdoces.com.br 

 

Godiva 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3413-0677 

 

Kopenhägen 

Endereço 1: Av. Limeira, 722 – Shopping 

Piracicaba 

Endereço 2: Av. Armando Salles de Oliveira 

1415 – Centro 

(19) 3432-7626 | 3421-9794 

 

MellaBellaDoceria 

Avenida Saldanha Marinho, 1534 – Alemães 

(19) 3433-1836 

 

Olha o Churros 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

 

Pamonhas de Piracicaba 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

 

 

 

Pasticceria 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3413-6678 | 3421-5988 

 

Sodiê Doces 

Endereço 1: Av. Armando de Salles Oliveira, 

1646 – Centro 

(19) 3432-4976 

Endereço 2: Rua  LuizRazera, 1357 – Nova 

América 

(19) 2532-1412 

Endereço 3: Rua Manoel Conceição, 820 – 

Vila Rezende 

(19) 3421-2999 

 

Bembolado 

Endereço 1 – Rua Antônio Lourenço do 

Canto, 55 – Nova América 

(19) 3426-0613 

Endereço 2 – Av. Independência, 1072 – 

Higienópolis 

(19) 2533-1414 

Endereço 3 – Av. Doutor Paulo de Moraes, 

984 – Paulista 

(19) 2533-1418 

Endereço 4 – Av. Dona Jane Conceição, 1718 

– Paulista 

(19) 3433-1113 

 

Chiquinho Sorvetes 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3412-5565 

 

Cocão Sorveteria 

Rua São João, 116 – São Judas 

 

Frutos do Brasil 

Rua Moraes Barros, 1354 – Alto 

(19) 3402-8077 
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Los Paleteros 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3413-5784 

 

Paris Sorveteria 

Rua Santa Cruz, 393 – Alto 

(19) 3422-7927 

 

PerfettoGelato 

Rua Dona Eugênia, 852 – São Dimas 

(19) 3433-2117 

 

Spumone 

Rua São João, 1033 – Alto 

(19) 3433-1615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.9. Veganos e vegetarianos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarianos 

 

Tomate Seco 

Rua Santa Cruz, 796 – Centro 

(19) 3422-8787 

www.restaurantetomateseco.com.b

Restaurante com opções vegetarian
veganas diversificadas entre refeiçã
hambúrgueres, em ambiente integr
natureza, com jardim e horta. 

 

Nampin 

Rua Boa Morte, 1224 – Centro 

(19) 3432-2888 

www.restaurantenampin.com.br

Restaurante vegetariano com recei
origem oriental 
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4.10 Alimentação geral 

 

 

 

 

 

Portal do Engenho 

Endereço 1: Rua Luiz de Queiroz, 1

Endereço 2: Avenida Beira Rio, 109

(19) 2532-1009 

www.restauranteportaldoengenho

O restaurante oferece uma ampla v
pratos, que vão desde mo
parmegianas 

 

Angatu 

Estrada Jorge Jacob Diehl, 230 –

(Antiga Rodovia Piracicaba/Tupi, K

(19) 3414-1025 

www.restauranteangatu.com.br

Restaurante especialista em comid
fogão a lenha, com animais de
charrete, em ambiente rural com
árvore gigante. 

 

Claudinho’s 

Endereço 1: Rua XV de Novembro, 

(19) 3302-9258 

Endereço 2: Avenida Carlos Botelh
Dimas 

(19) 3433-6627 

Com aclamado bife à parmegiana, a
vasto cardápio de pratos e sabores
ambiente descontraído 
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ovembro, 2154 – Alto 
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 e sabores, com 



 

 

 

 

 

Outros estabelecimentos nesta cat

 

Antares Restaurante 

Avenida Carlos Botelho, 148 – Alto

(19) 3422-0009 

 

Aquarius Restaurante 

Praça José Bonifácio, 1004 – Centr

(19) 3434-1235 

 

Banchetto Restaurante 

Rua Alferes José Caetano, 502 , Cen

(19) 3433-4370 | 3402-4426 

 

Bemdito Gourmet 

Rua Alferes José Caetano, 1588 

(19) 3377-7525 

 

Bonifácio 

Rua Santo Antonio, 583 – Centro

(19) 3435-3871 

 

 

 

Campanello 

Rua Bernardino de Campos, 52 

(19) 3302-0788 

A cozinha variada em buffet genero
inclui iguarias japonesas e sobreme
chamativas em espaço informal

 

Porto do Norte 

Rua do Rosário, 350 – Centro 

(19) 3377-7410 

www.portodonorte.com.br 

Escondidinhos, frango caipira e sar
de saladas e chopes, em boteco nor
artesanato 

 nesta categoria: 

Alto 

Centro 

, 502 , Centro 

, 1588 – Centro 

Centro 

 

Café Real 

Rua Governador Pedro de T

Centro 

(19) 3432-2591/ (19) 3432

 

Cambuquira 

Rua Dom Pedro I, 1004 – Centr

(19) 3374-2280 | 3374-2282

 

Divino Fogão 

Avenida Limeira, 722 – Shoppi

(19) 3423-2949 

 

Dona Amélia 

Avenida Limeira, 722 – Shoppi

(19) 3421-2851 

 

Frigideira Caipira 

Rua do Rosário, 2517 – Paulist

(19) 3402-9646 
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Frios Paulista 

Rua do Rosário, 2286 – Paulista 

(19) 3422-6233 

 

Galileu Grill 

Rua Prudente de Moraes, 821 – Centro 

(19) 3432-9896 

 

Germann 

Avenida Pádua Dias, 11 – São Dimas – ESALQ 

(19) 3435-9256 

 

Hermann´s Restaurante 

Rua XV de Novembro, 1512 – Centro 

(19) 3433-6329 

 

Lisboa Premier 

Rua do Rosário, 500 – Centro 

(19) 3435-5714 

 

Master Grill Restaurante 

Rua Benjamin Constant, 589, Centro 

(19) 3402-3388 

 

Marrom Glacê Restaurante, Rotisserie e 

Buffet 

Rua Dona Eugênia, 673 – São Dimas 

(19) 3433-8623 | 3434-6928 

www.marromglace.com.br 

 

Multi Sabor 

Rua José Ferraz Camargo, 455 – São Dimas 

(19) 3433-2242 

 

Sete Lagos Restaurante & Eventos 

Avenida das Ondas, 7401 – Ondinhas 

(19) 3427-3397 (sáb. e dom.) / (19) 99761-

9763 (ter. à dom.) 

www.setelagosrestaurante.com.br 

 

Tempero Manero 

Rua Dom Pedro I, 858 – Centro 

(19) 3434-1753 

 

Toque Brasileiro 

Avenida Independência, 3574 – Vila 

Independência 

(19) 3375-4426 

 

Sassicaia 

Rua das Arapongas, 30 – Nova Piracicaba 

(19) 3377-4960 | 99755-8562 

 

Terra Europa 

Av. Ruy Teixeira Mendes, 255 – Terras de 

Piracicaba 

(19) 3302-0112 

www.terraeuropa.com.br 

 

Avenida Brasil 

Avenida Brasil, 1277 – Cidade Jardim 

(19) 3434-7929 

www.avbrasilpira.com.br 

 

Degusta 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3412-5455 

 

Gonça Comida Caseira 

Avenida Dona Maria Elisa, 48 – Vila Rezende 

(19) 3413-1200 

 

Gramado Fast Food 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3377-1065 

 

Maresias 

Av. Saldanha Marinho, 1822 – Alemães 

(19) 3433-5500/(19) 3042-9330 

www.maresiasrestaurante.com.br 
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Parmegiana´s 

Avenida Armando Cesare Dedini, 360 – Nova 

Piracicaba 

(19) 3413-4601 

www.parmegianas.com.br 

 

Portal Grill Restaurante 

Rua XV de Novembro, 1110 – Alto 

(19) 3435-9365 

 

Tambatajá 

Rua XV de Novembro, 1756 – Centro 

(19) 3433-7468 

www.tambatajarestaurante.com.br 

 

Toca da Coruja 

Avenida Independência, 2853 – Vila 

Independência 

(19) 3434-3089 

 

Vecchio Cancian 

Rua Luiz de Queiroz, 511 – Centro 

(19) 3422-2235 

www.vecchiocancian.com.br 

 

Via Canova 

Avenida Limeira, 722 – Shopping Piracicaba 

(19) 3413-7655 

www.viacanova.com.br
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OUTROS SERVIÇOS 

TURÍSTICOS E 

INFRAESTRUTURA DE APOIO 
 

Esta categoria reúne um conjunto de infraestrutura de suporte ao turismo 

no município, o que inclui estrutura de atendimento e informações ao turista; 

infraestrutura de transporte; agências locadoras de veículos; agências de receptivo 

turístico; guias de turismo cadastrados na Diretoria de Turismo; casas de câmbio; e 

passeios. 

A cidade de Piracicaba conta com 5 pontos de informação e atendimento ao 

turista, sendo o Casarão do Turismo, localizado na Rua do Porto; o Núcleo de 

Educação Ambiental, localizado no Parque do Mirante; o Elevador Turístico; além 

de um painel de informações na rodoviária; e da Secretaria Municipal de Ação 

Cultural e Turismo, que reúne diversas informações e em seu site disponibiliza um 

canal de atendimento ao turista. 

A infraestrutura de transporte conta com terminal rodoviário conectado a 

diversas cidades no estado de São Paulo, em outros estados brasileiros e até com 

linhas que se conectam a outros países na América do Sul. A cidade também possui 

uma ampla rede de táxis, com centrais de atendimento telefônico. Além de várias 

agências locadoras de veículos. 

Quanto ao receptivo turístico no município, há um rol de agências 

preparadas, além de mais de uma dezena de guias turísticos profissionais 

cadastrados na Diretoria de Turismo. A cidade também conta com passeios 

regulados pela SEMACTUR, concedidos à iniciativa privada, dinamizando o turismo 

na cidade. 
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6.1. Informações ao turista 

 

 

Fonte: Planisa, 2019 

Casarão do Turismo 
Calçadão da Rua do Porto, 1433 
(19) 3422-5115 
turismo.piracicaba@gmail.com 
Localizado na área central da cidade, com 
diversas vagas de estacionamento, o casarão 
do século XIX abriga o Centro de Atendimento 
ao Turista (CAT), onde o visitante pode obter 
informações para passeios, atrativos e serviço, 
encontrando à sua disposição os folhetos dos 
roteiros turísticos bilíngues da cidade. 
Sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 
17h30 

 

 
Fonte: http://piradigital.com.br/cidade/parque-do-

mirante-passa-por-manutencao-completa 

Núcleo de Educação Ambiental NEA - 
Parque do Mirante 
Av. Maurice Allain, S/N 
(19) 3403-2635 
O NEA fica localizado no Parque do Mirante, 
onde há um mirante sobre o Rio Piracicaba, 
ideal para apreciar a força de suas quedas 
d`água. O edifício também possui uma vista 
panorâmica envidraçada e conta em sua 
estrutura com anfiteatro e foyer para 
exposições. Neste endereço também se localiza 
o Aquário Municipal. O visitante vai encontrar 
folhetos informativos sobre o turismo no 
município além de equipe disponível para 
maiores informações. 
Sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 
17h30 

 

 

Fonte: 

http://guiaturisticopiracicabasp.blogspot.com/p/bl

og-page_13.html 

Elevador Turístico "Alto do Mirante" 
Ponte Caio Tabajara Esteves de Lima 
Telefone: (19) 3403.2635 
Um dos ícones da cidade, este Centro de 
Atendimento do Turista (CAT) também é uma 
atração por si só. O elevador está localizado 
sobre o Rio Piracicaba e possui um terraço 
panorâmico a mais de 24 metros de altura, com 
capacidade para até 200 pessoas, onde há um 
café. O uso do elevador é gratuito e o espaço 
conta com uma equipe de monitores e painel 
com folhetos informativos sobre o turismo no 
município. 
Sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 
17h30 

 

 



 

 

 

 

Fonte: https://rodoviaria.site/

piracicaba-sp 

 

Fonte: TripAdvisor, 2019 

 

 

 

viaria.site/rodoviaria-de-

Terminal Rodoviário Intermuni
Rua Armando Salles de Oliveira, 22
(19) 3403-1272 
O Terminal Rodoviária de Piracicab
sua estrutura um espaço destinado
atendimento ao visitante e turista, 
disponibilização de folhetos bilíngu
roteiros e mapas da cidade. Verifica
equipe disponível no local e qual a 
informação. 
Diariamente, das 13h às 19h. 

 

Secretaria Municipal da Ação Cu
Turismo 
Avenida Maurice Allain, 454, Vila R
Prédio da Administração do Engenh
http://www.setur.piracicaba.sp.go
semac@piracicaba.sp.gov.br 
3403-2600 / 3403-2635 
A Secretaria articula as ações de go
organizações da sociedade civil e d
empresários dos segmentos de cult
turismo, também é responsável pel
de eventos e concessão de espaços 
equipamentos públicos. O órgão tam
atende a solicitação de grupos para
pontos turísticos e fornece informa
site sobre passeios, atrativos, hotéi
restaurantes, agências e demais ser
suporte ao turista. 
Segunda a sexta-feira, das 08h30 às
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6.3. Infraestrutura de transporte 

 

Táxi Bairro Centro/Rua Boa Morte – (19) 3422-4174 

 

Táxi Bairro Alto – (19)  3422-5454 

 

Táxi Bairro Paulista – (19) 3422-3547 

 

Cooperativa de Taxistas de Piracicaba – (19) 2532-9700/3382-9230 

(http://ctpiracicaba.com.br) 

 

6.4. Agências de turismo 

 

Agência de Viagem e Turismo Monte Alegre 

Rua Alferes José Caetano, 1339 – Centro 

(19) 3437-4900 

www.agenciamontealegre.com.br 

 

Benetton Turismo 

Rua Tiradentes, 386 – Centro 

(19) 3434-4311 / 3434-4592 

 

Flymartour Viagens  

Avenida Dois Córregos, 2.299 – Dois Córregos 

(19) 99988-0922 

 

Nas Nuvens Turismo 

Endereço sob agendamento 

(19) 98127-8879 

www.nasnuvensturismo.eco.br 

 

Planeje Turismo Agência de Viagens, Eventos e Representativo 

Rua Prudente de Moraes, 931, Centro 
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(19) 3302-7701 

www.planejeturismo.com.br 

 

Ponta Verde Viagens e Turismo 

Rua Prudente de Moraes, 1129 – Bairro Alto 

(19) 3402-2667 / 3402-2993 

www.pontaverdeturismo.com.br 

 

Torres Turismo 

Av. Beira Rio, 1001 

(19) 3417-2300 ou 3417-2301 

www.torresturismo.com.br 

 

6.5. Guias de turismo profissionais 

 

Amanda Martim Fedatto – (19) 3493-3329 / (19) 99772-6052 

Ana Inês Negri (Bilingue-italiano) – (19) 98225-0001 

Elaine Silva – (19) 99691-0057 

Érica Camargo Di Iorio (francês – inglês) – (19) 99308-8175 

Helena Oliveira – (19) 3411-9740 / (19) 99718-0920 

Ismael Rufino – (19) 99782-8852 

Keli Cristina – (19) 3042-6695 / (19) 98165-2498 

Luis Augusto Casarini – (19) 3433-2989 / (19) 99137-0410 

Mario AntonioCavicchioli (inglês – espanhol – italiano) – (19) 3493-1885 / (19) 

99889-1693 / (11) 99769-1693 

Noradir Rolim – (19) 3432-2209 / (19) 99133-9698 

Sandra Moda – (19) 3433-5570 / (19) 99794-2676 

Sandra Zotelli – (19) 3301-2147 / (19) 99829-3935 

 

6.6. Agências locadoras de veículos 

 

Alugue Brasil 

Rua Saldanha Marinho, 1568 – São Judas 
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(19) 3435-5222 

www.aluguebrasil.com.br 

 

Avis Rent a Car 

Av. Doutor Cássio Paschoal Padovani, 1300 – Morumbi 

(19) 3124-8000 

www.avis.com.br 

 

Hertz 

Av. Doutor Paulo de Moraes, 639 – Centro 

(19) 3412-5005 

www.hertz.com.br 

 

Localiza Rent a Car 

Rua Edu Chaves, 1804 – Vila Independência 

(19) 3434-4949 

www.localiza.com 

 

Morada Locadora de Veículos 

Av. Independência, 2627 – Centro 

(19) 3433-2344 

 

Unidas Aluguel de Carros 

Av.Pádua Dias, 1200- Vila Independência 

(19) 3422-1678 e 3435-9363 

www.unidas.com.br 

 

6.7. Casas de câmbio 

 

Confidence Câmbio 

Av. Limeira, 722 – Shopping Piracicaba   

(19) 3413-5557 

www.confidencecambio.com.br 
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Fast Câmbio 

Rua Regente Feijó, 823/825 (dentro do Hipermercado Extra) 

(19) 3377-3222 

www.fastcambiopiracicaba.com.br 

 

Flexchange 

Av. Comendador Luciano Guidotti, 520 – Higienópolis   

(19) 9296-4254  / 3041-1818 

www.flexchange.com.br 

 

Lastro Piracicaba 

Av. Independência, 350 – sala 151 – Centro 

(19) 3432-3614 / 3422-4712 

www.lastro.com.br 

 

K20 Tour 

Av. Torquato da Silva Leitão, 505 – sala 3 – São Dimas 

(19) 3377-0020 

www.k20cambio.com.br 

 

Viptur 

Av. Saldanha Marinho, 1277- Alemães 

(19) 3434-1822 
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Apresentação	

	

O	 turismo	 é	 um	 dos	 setores	 com	 maior	 representatividade	 na	 economia	

mundial.	 Responsável	 pela	 mobilização	 de	 riquezas	 entre	 diversos	 segmentos,	

geração	 de	 renda,	 desenvolvimento	 social,	 e	 preservação	 cultural,	 histórica	 e	

ambiental.	 Planejar	 o	 desenvolvimento	 deste	 setor	 contribui	 para	 sua	

sustentabilidade	no	território	e	evita	ameaças	sociais	e	degradação	do	ambiente.	

O	Plano	Diretor	de	Turismo	é	a	ferramenta	básica	da	Política	Municipal	de	

Turismo,	a	qual	estabelece	estratégias	que	articulam	o	poder	público	e	entidades	da	

sociedade	para	ações	que	organizam	a	oferta	turística,	direcionam	o	marketing	para	

demandas	 específicas,	 melhoram	 a	 infraestrutura	 urbana	 e	 contribuem	 para	 o	

desenvolvimento	sustentável	e	inclusão	social.	

A	 sustentabilidade	 é	 uma	 das	 premissas	 do	Ministério	 do	 Turismo	 desde	

2004	e	foi	incorporada	à	Agenda	Global	até	2030	da	Organização	das	Nações	Unidas	

como	um	dos	17	objetivos	de	desenvolvimento	sustentável.	

Dessa	 forma,	 o	 fortalecimento	 da	 economia	 local	 está	 diretamente	

relacionado	 com	 o	 ordenamento	 territorial	 das	 atividades	 socioeconômicas,	

ambientais	 e	 culturais.	 Nesse	 sentido,	 o	 Plano	 Diretor	 é	 imprescindível	 para	 o	

desenvolvimento	sustentável	do	turismo,	pois	promove	políticas	de	fortalecimento	

e	estruturação	da	gestão	territorial,	de	práticas	participativas	e	democráticas	e	de	

mecanismos	voltados	à	articulação	das	partes	envolvidas.	
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1. Caracterização	territorial	

 

1.1. Território	e	demografia	

	

Piracicaba	 é	 uma	 das	 cidades	 mais	 populosas	 do	 estado	 de	 São	 Paulo,	

ocupando	a	17a	posição,	segundo	estimativa	do	IBGE	(2017).	Apesar	da	extensão	

territorial	do	município	 ser	 tão	grande,	 conforme	 indicado	no	quadro	a	 seguir,	 a	

maior	 parte	 do	 seu	 território	 (98%)	 é	 zoneado	 como	 de	 uso	 rural,	 e	 98,17%	da	

população	vive	na	macrozona	urbana.	

	

Quadro	1	Território	e	demografia	

Dados	 																																																						Demografia	

Área	(2019)	 1.378,07	km2	

População	(2019)	 404.142	hab	

Densidade	demográfica	(2019)	 281,20	hab/km2	

Taxa	geométrica	de	crescimento	anual	da	população	(2010/2019)	 0,69	%	a.a.	

Grau	de	urbanização	(2019)	 98,17	%	

Fonte:	SEADE,	2019	

	

Contudo,	a	densidade	demográfica,	ou	seja,	o	total	da	população	pelo	total	da	

área	urbana,	é	muito	alta,	quando	comparado	com	os	demais	municípios	paulistas.	

Mesmo	 na	 comparação	 com	 a	 Região	 Metropolitana	 de	 Campinas	 e	 com	 a	

Aglomeração	Urbana	de	Piracicaba,	 o	município	de	Piracicaba	apresenta	a	maior	

taxa	de	densidade.	

	

Figura	1	Densidade	demográfica	(hab/km2)de	Piracicaba,	entorno	e	estado	de	São	Paulo	(2019)	

	
Fonte:	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	–	IBGE,	2019,	elaborado	por	SEADE	
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A	faixa	etária	da	população	piracicabana	é	concentrada	em	adultos	jovens,	na	

faixa	 de	 25	 a	 44	 anos,	 representando	 uma	 grande	 participação	 de	 população	

economicamente	ativa,	que	produz	riquezas,	o	que	contribui	para	o	financiamento	

do	 desenvolvimento	 social.	 Esta	 curva	 demográfica	 representa	 um	 ideal	 de	

sustentabilidade	 social,	 pois	 não	 apresenta	 desequilíbrios	 entre	 baixas	 taxas	 de	

natalidade	e	 elevado	 índice	de	velhice,	 o	que	 comprometeria	o	 financiamento	da	

seguridade	social.	

	

Gráfico	1	Faixa	etária	da	população	de	Piracicaba	

	
Fonte:	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	–	IBGE,	2019	

	

O	 censo	 do	 IBGE	 (2010)	 indicou	 que	 a	 população	 de	 Piracicaba	 é	

majoritariamente	 composta	 por	 pessoas	 autodeclaradas	 de	 cor	 de	 pele	 branca,	

representando	cerca	de	72%.	A	população	de	cor	de	pele	parda	e	preta	representam	

apenas	cerca	de	27%.	Enquanto	a	população	de	pele	amarela	representa	menos	que	

1%	do	geral.	O	destaque	fica	para	o	número	de	população	indígena	levantada	pela	

pesquisa,	 que	 identificou	 246	 pessoas.	 Com	 base	 em	 artigo	 de	 Fábio	 Bragança	

(2016)1,	os	índios	da	etnia	Paiaguás	eram	a	população	nativa	da	área	onde	hoje	se	

situa	a	cidade	de	Piracicaba.	

 
1	Artigo	publicado	por	Fábio	Bragança	em	14/08/2016,	disponível	no	site:	
https://www.aprovincia.com.br/memorial-piracicaba/especial/a-formacao-do-povo-piracicabano-1923/	
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Gráfico	2	Etnias	em	Piracicaba	

	
Fonte:	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	–	IBGE,	2010	

	

1.2. Condições	de	vida	e	IDH	

 

Viver	em	Piracicaba	representa	viver	na	92a	cidade	com	melhor	qualidade	de	

vida	 no	 Brasil,	 segundo	 ranking	 do	 Programa	 das	 Nações	 Unidas	 para	 o	

Desenvolvimento	 (PNUD,	 2014)2.	 Esse	 resultado	 tem	 como	 base	 o	 Índice	 de	

Desenvolvimento	 Humano	 Municipal	 (IDHM),	 que	 coloca	 Piracicaba	 em	 uma	

posição	elevada,	conforme	é	apresentado	no	quadro	a	seguir.	

	

Quadro	2	Condições	de	vida	e	IDHM	

Informação		 																														Dados	/	Valores	

Índice	de	Desenvolvimento	Humano	Municipal	IDHM	(2010)	 0,785	(elevado)	

Índice	 Paulista	 de	 Responsabilidade	 Social	 IPRS	 –	 dimensão	 riqueza	

(2014)	

48	(muito	alto)	

Índice	 Paulista	 de	 Responsabilidade	 Social	 IPRS	 –	 dimensão	

longevidade	(2014)	

70	(regular)	

Índice	 Paulista	 de	 Responsabilidade	 Social	 IPRS	 –	 dimensão	

escolaridade	(2014)	

62	(alto)	

Índice	Paulista	de	Responsabilidade	Social	IPRS	–	índice	geral	(2014	 Grupo	1*	(muito	alto)		

Índice	de	Gini	(2010)	 0,52	

 
2	Ranking	PNUD	(2014),	disponível	em	http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ranking	
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Informação		 																														Dados	/	Valores	

Renda	média	domiciliar	(2010)							 R$	1.143,20	

Domicílios	particulares	com	renda	per	capita	até	¼	do	salário	mínimo	

(2010)	

5,40	%	

Domicílios	particulares	com	renda	per	capita	até	½	do	salário	mínimo	

(2010)	

13,58	%	

Taxa	de	mortalidade	infantil	por	mil	nascidos	vivos	(2017)	 9,59	(baixo)	

Fonte:	SEADE,	2019	

*	municípios	com	nível	elevado	de	riqueza	e	bons	níveis	nos	indicadores	sociais	
	

A	pesquisa	de	domicílio	 é	 a	que	apresenta	 com	maior	 fidelidade	os	dados	

socioeconômicos	no	Brasil,	sendo	a	última	realizada	em	2010,	pelo	IBGE.	A	pesquisa,	

sistematizada	pelo	Atlas	Brasil3,	indicou	que	a	renda	média	domiciliar	na	cidade	de	

Piracicaba	 teve	uma	 taxa	média	de	crescimento	anual	de	2,49%,	passando	de	R$	

716,25	em	1991	para	R$	1.143,20	em	2010.	

Com	 o	 objetivo	 de	 mensurar	 o	 grau	 de	 desenvolvimento	 humano	 dos	

municípios	paulistas,	o	Índice	Paulista	de	Responsabilidade	Social	(IPRS),	através	de	

uma	cooperação	entre	a	Fundação	SEADE	e	a	Assembleia	Legislativa	de	São	Paulo,	

analisa	 diversos	 elementos	 de	 sociais	 de	 desenvolvimento.	 Na	 avaliação	 geral,	 o	

município	de	Piracicaba	 faz	parte	do	Grupo	1,	 ou	 seja,	 dos	municípios	 com	nível	

elevado	de	riqueza	e	bons	níveis	nos	indicadores	sociais.	

Apesar	dos	bons	 índices	de	desenvolvimento	humano,	ainda	há	desafios	a	

serem	enfrentados,	 como	cerca	de	19%	de	 famílias	que	vivem	com	até	½	salário	

mínimo.	 Assim	 como	 a	 distribuição	 de	 renda,	 considerando	 que	 o	 nível	 de	

desigualdade	do	município	em	2010,	medido	pelo	índice	de	Gini	foi	de	0,52,	ou	seja,	

o	município	encontra-se	em	posição	mediana	de	desigualdade,	 considerando	que	

quanto	 mais	 perto	 de	 1	 maior	 desigualdade;	 e	 quanto	 mais	 perto	 de	 0	 menor	

desigualdade4.	

 
3	 Atlas	 Brasil,	 acessado	 em	 23/04/2019,	 disponível	 em:	
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/piracicaba_sp#renda	

4	PNUD	2013,	disponível	em:	http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/piracicaba_sp#caracterizacao	
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Figura	2	Evolução	do	índice	de	Desenvolvimento	Humano	Municipal	IDHM	(2010)	

	

Fonte:	 Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	–	 IBGE.	Censo	Demográfico,	2010,	elaborado	por	PNUD,	

2013	

	

1.3. Educação	e	Cultura	

 

Ao	analisar	os	dados	de	população	jovem,	abaixo	de	25	anos,	verificamos	que	

a	 cidade	 possui	 uma	 boa	 cobertura	 educacional,	 considerando	 que	 a	 taxa	 de	

analfabetismo	da	população	de	até	15	anos	é	muito	baixa,	e	que	a	taxa	de	população	

entre	18	e	25	anos	com	ensino	médio	completo	é	alta.	

	

Quadro	3	Educação	

Dados	 																						Valores	

Taxa	de	analfabetismo	da	população	de	15	anos	e	mais	(2010)	 3,10	%	(muito	baixo)	

População	de	18	a	24	anos	com	ensino	médio	(2010)	 57,49	%	(alto)	

Fonte:	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	–	IBGE.	Censo	Demográfico,	2010	

	

Atualmente	(2010)	a	taxa	de	pessoas	com	mais	de	25	anos	que	possuem	nível	

superior	 completo	 chega	 a	 15,7%.	 Segundo	 levantamento	 analisado	 pelo	 PNUD	

(2013),	 esta	 taxa	 evoluiu	 de	 9,2%	 em	 1991	 para	 10,8%	 em	 2000,	 chegando	 até	

15,7%	da	população	com	nível	superior	completo	em	2010.	Este	dado	pode	indicar	

um	incremento	de	mão	de	obra	qualificada	no	mercado	de	trabalho	em	Piracicaba.	
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Figura	3	Escolaridade	da	população	de	25	anos	ou	mais	(2010)	

	 	

Fonte:	 Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	–	IBGE.	Censo	Demográfico,	2010.	Elaborado	por	PNUD,	

2013	

	

Segundo	levantamento	realizado	pela	Semactur,	para	o	Plano	Municipal	de	

Cultura,	a	infraestrutura	deste	setor	conta	com	2	teatros	administrados	pelo	poder	

público	 municipal	 e	 cinco	 teatros	 de	 grupos	 privados;	 além	 de	 7	 museus	 em	

funcionamento.	Um	equipamento	de	destaque	é	o	 complexo	do	Engenho	Central,	

que	além	de	patrimônio	arquitetônico,	possui	em	sua	estrutura	o	Teatro	Municipal	

Erotides	 de	 Campos,	 Centro	 Nacional	 de	 Humor	 Gráfico,	 Salão	 Internacional	 de	

Humor	 e	 sala	 de	 exposições	 na	 galeria	 da	 sede	 administrativa.	 Futuramente	 o	

Engenho	ainda	ganhará	o	Museu	da	Cana.	

Quadro	4	Infraestrutura	cultural	de	Piracicaba	

Cultura	

Teatros	 Museus	

Teatro	Municipal	“Dr.	Losso	Netto”	(municipal)	
Teatro	 Municipal	 “Erotides	 de	 Campos”	
(municipal)	
Teatro	Unimep,		
Teatro	do	Sesi,		
Teatro	do	Sesc,		
Teatro	Canagro	“José	Coral”	
Teatro	São	José,		
Salão	Nobre	do	Colégio	Piracicabano.	

Museu	da	Água;		
Museu	da	Santa	Casa;		
Pinacoteca	Municipal	
Museu	 da	 Faculdade	 de	 Odontologia	 da	
Unicamp;		
Museu	da	Esalq	-	Escola	Superior	de	Agronomia	
Luiz	de	Queiroz,		
Museu	 “Jair	 de	 Araujo	 Lopes”	 –	 do	 Centro	
Cultural	Martha	Watts,		
Museu	 Histórico	 e	 Pedagógico	 “Prudente	 de	
Moraes”;		
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Cultura	

Teatros	 Museus	

Museu	de	Santa	Olímpia	
Fonte:	Plano	Municipal	de	Cultura,	Semactur	2019	

	

1.4. Localização	inserção	regional	

 

Piracicaba	está	localizada	na	região	central	do	estado	de	São	Paulo,	a	164km	

da	capital.	É	a	sede	da	Aglomeração	Urbana	de	Piracicaba	(AUP),	instituída	com	base	

na	Lei	Complementar	Estadual	1.178/2012,	que	reúne	23	municípios,	totalizando	

uma	 população	 de	 1.481.652	 habitantes	 (IBGE,	 2018).	 Com	 as	 demais	 regiões	

metropolitanas	do	estado,	Piracicaba	 faz	parte	da	Macrometrópole	Paulista5,	 que	

concentra	75%	da	população	do	estado.	

	

Figura	4	Mapa	de	localização	de	Piracicaba	no	estado	de	São	Paulo	

	
Fonte:	https://pt.wikipedia.org/wiki/Piracicaba#/media/File:SaoPaulo_Municip_Piracicaba.svg,	2019	

	

A	 região	 da	 AUP	 está	 em	 processo	 de	 elaboração	 do	 seu	 Plano	 de	

Desenvolvimento	 Urbano	 Integrado	 (PDUI)6,	 através	 da	 Empresa	 Paulista	 de	

Planejamento	 Metropolitano	 (EMPLASA),	 extinta	 em	 maio	 de	 2019.	 Dentre	 as	

 
5 Unidade de planejamento territorial definida pela EMPLASA. Disponível em: https://www.emplasa.sp.gov.br/MMP 
6 PDUI AUP disponível em https://www.pdui.sp.gov.br/piracicaba/?month=mar&yr=2019 
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propostas	apresentadas	pelo	poder	público,	estão	a	implantação	de	um	aeroporto	

regional	e	uma	linha	de	trem	regional	para	passageiros.	

A	cidade	está	posicionada	de	forma	privilegiada	entre	importantes	rodovias	

no	estado,	como	a	Rodovia	dos	Bandeirantes	(SP-348)	e	as	rodovias	federais	BR-050	

(Rodovia	Anhanguera),	BR-364	(Marechal	Rondon),	BR-373	e	SP-310	(Washington	

Luís),	que	articulam	a	cidade	aos	principais	eixos	de	desenvolvimento	do	estado	de	

São	Paulo.	

Apesar	de	a	cidade	contar	com	um	aeródromo	público	(Pedro	Morganti),	este	

não	 possui	 voos	 comerciais.	 No	 entanto,	 Piracicaba	 está	 a	 apenas	 80	 km	 do	

Aeroporto	 Internacional	de	Viracopos	e	a	177	km	do	Aeroporto	 Internacional	de	

Guarulhos.	

	

Figura	5	Mapa	de	redes	de	transporte	na	área	de	Piracicaba	

	
Fonte:	DATAGEO-SP,	2019	

	

1.5. Região	turística	

 

A	Região	Turística	da	Serra	do	Itaqueri	é	composta	por	13	municípios,	sendo	

eles:	 Águas	 de	 São	 Pedro,	 Analândia,	 Brotas,	 Charqueada,	 Corumbataí,	 Ipeúna,	

Itirapina,	Piracicaba,	Rio	Claro,	Limeira,	Santa	Maria	da	Serra,	São	Pedro	e	Torrinha.	

Aeródromos do Estado de São
Paulo - ANAC 2013

Limite Municipal SP (IGC)

Malha Rodoviária DER -
Departamento de Estradas e
Rodagem
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A	formação	geomorfológica	da	Região	é	composta,	predominantemente	em	

sua	parte	norte,	por	um	relevo	de	rios	e	vales,	reconhecida	como	“mares	de	morros”,	

que	 forma	 exuberantes	 paisagens,	 corredeiras	 e	 cachoeiras,	 dando	 à	 Região	 um	

potencial	natural	para	 a	prática	de	 esportes	 radicais	 e	 ecoturismo,	 a	 exemplo	de	

atividades	 como	 rafting,	 boia	 cross,	 canoagem,	 stand	 up	 paddle,	 esqui	 aquático,	

tirolesas,	 arvorismo,	 trilhas	 e	 pesca	 esportiva.	 Já	 na	 parte	 sul	 da	 Região	 há	 uma	

formação	linear	de	planícies,	com	poucas	depressões.	

Destaca-se	a	ampla	oferta	turística,	especialmente	pelo	ecoturismo,	turismo	

rural,	cultural,	social,	de	natureza,	de	saúde,	gastronômico,	religioso,	de	aventura,	

esportivo,	 de	 estudos	 e	 intercâmbio,	 pesca,	 náutico,	 sol	 e	 praia,	 e	 o	 turismo	 de	

negócios	e	eventos.	

O	 Plano	 Regional	 de	 Turismo	 da	 Região	 Turística	 Serra	 do	 Itaqueri-RTSI	

(2017)	 apresenta	 a	 diversidade	 turística	 da	 região	 em	 seus	 aspectos	 natural	 e	

cultural,	enfatizando	principalmente	a	gastronomia	local	e	seu	contexto	histórico,	

tendo	a	cultura	caipira	preservada	e	valorizada.	

O	plano	traz	uma	importante	pesquisa	de	demanda	de	todos	os	municípios	

da	Região	da	Serra,	que	busca	entender	o	perfil	do	turista	e	excursionistas,	traçando	

suas	principais	motivações,	gastos	financeiros,	nível	socioeconômico	e	expectativas	

em	relação	aos	produtos	e	serviços	consumidos	durante	a	estadia	do	visitante,	sendo	

possível	 traçar	 as	 segmentações	 turísticas	 da	 região,	 direcionando	 ações	 para	 o	

desenvolvimento	da	atividade.	O	resultado	da	pesquisa	mostrou	que	a	maior	parte	

dos	turistas	externos	que	visitam	a	região	são	provenientes	de	São	Paulo,	seguidos	

Campinas;	e	que	a	maioria	dos	visitantes	passa	1	dia	(41%)	na	região,	seguido	pelos	

visitantes	que	permanecem	de	2	a	3	dias	(37%).	

Com	 base	 na	 perspectiva	 de	 integração	 e	 regionalização	 do	 turismo	 pelo	

Ministério	do	Turismo	e	Secretaria	de	Turismo	do	Estado	de	São	Paulo,	o	plano	conta	

com	diretrizes	que	visam	organizar	a	atividade	turística,	entendendo	e	trabalhando	

as	características	locais,	fundamentalmente	importantes	para	o	desenvolvimento	do	

turismo	em	Piracicaba	e	região,	detalhadas	a	seguir:	

	

• DIRETRIZ	 ESTRATÉGICA	 1:	 Sensibilizar	 a	 população	 sobre	 a	

importância	do	Turismo	Sustentável;	
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• DIRETRIZ	ESTRATÉGICA	2:	Promover	qualificação	da	Governança,	do	

Setor	 Público,	 Iniciativa	 Privada	 e	 Sociedade	 Civil	 por	 meio	 de	

parcerias	público-privadas;	

• DIRETRIZ	ESTRATÉGICA	3:	Incentivar	os	municípios	da	RT	Serra	do	

Itaqueri	para	desenvolver	o	turismo	como	política	pública;	

• DIRETRIZ	 ESTRATÉGICA	 4:	 Melhorar	 a	 infraestrutura	 de	 apoio	 e	

serviço	ao	turista;	

• DIRETRIZ	ESTRATÉGICA	5:	Elaborar	um	Plano	de	Marketing	para	a	

Região	Turística	Serra	do	Itaqueri;	

• DIRETRIZ	 ESTRATÉGICA	 6:	 Transformar	 atrativos	 em	 produtos	 e	

roteiros	turísticos;	

• DIRETRIZ	ESTRATÉGICA	7:	Criar	um	Plano	de	Identidade	Ambiental	

utilizando	o	turismo	como	ferramenta	de	proteção	ao	meio	ambiente.	

Conforme	o	Plano	RTSI	(2017,	p.	324),	os	projetos	em	andamento	no	período	

foram:	

• Projeto	 de	 gastronomia	 da	 Serra	 do	 Itaqueri:	 O	 projeto	 tem	 o	

objetivo	 de	 fortalecer	 os	 serviços	 gastronômicos	 como	 atrativos	

turísticos	na	Serra	do	Itaqueri,	por	meio	de	diagnósticos,	capacitações,	

eventos	e	desenvolvimento	dos	empreendimentos.	

• Mapa	turístico	regional:	O	projeto	tem	o	objetivo	de	desenvolver	um	

material	gráfico	da	Região	Turística	Serra	do	Itaqueri	para	utilização	

em	feiras	estaduais,	visando	atrair	turistas	para	os	municípios	que	a	

compõem.	

• Workshop	 regional:	 O	 projeto	 tem	 o	 objetivo	 de	 apresentar	 os	

principais	 atrativos	 e	 serviços	 turísticos	 da	 região	 para	 público	

formador	de	opinião	e	para	possíveis	parceiros.	A	primeira	edição	foi	

realizada	 em	 2015	 na	 cidade	 de	 Águas	 de	 São	 Pedro,	 com	 a	

participação	da	cidade	anfitriã,	além	de	Brotas	e	São	Pedro.	

• Press	Trip	da	RT	 Serra	do	 Itaqueri:	 O	 projeto	 tem	o	 objetivo	 de	

realizar	uma	Press	Trip	com	até	10	(dez)	jornalistas	de	pelo	menos	6	

(seis)	veículos	de	imprensa	de	São	Paulo	para	promover	a	divulgação	

da	Região	Turística	Serra	do	Itaqueri.	
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Dos	 municípios	 turisticamente	 mais	 difundidos,	 destaca-se	 Brotas,	 com	

diversas	nascentes	d´água,	piscina	natural	de	águas	cristalinas	e	areia	branca	que	

“canta”	ao	sofrer	atrito,	emitindo	um	som	similar	ao	da	cuíca.	A	cidade	ainda	possui	

um	 complexo	 de	 cachoeiras	 do	 Alto	 da	 Serra/Represa	 do	 Rio	 Jacaré	 Pepira	 com	

infraestrutura	completa	de	lazer.	

Outro	 município	 destaque	 é	 São	 Pedro	 com	 atrativos	 do	 Alto	 da	 Serra,	

podendo	avistar	toda	a	natureza	do	entorno	e	as	cidades	de	Piracicaba,	Charqueada	

e	Americana,	oferecendo	rampa	de	voo	livre,	além	dos	passeios	de	balão	avistando	

o	encontro	do	Rio	Piracicaba.	

Águas	de	São	Pedro	é	uma	estância	turística	que	oferece	banhos	de	águas	com	

propriedades	medicinais,	possibilitando	melhoria	na	saúde	e	bem-estar.	Possui	três	

tipos	 de	 águas	 medicinais	 –	 Juventude,	 Gioconda	 e	 Almeida.	 Conta	 com	 o	 SPA	

Thermal	 Fontanário	 Municipal,	 podendo	 ser	 consumida	 no	 local	 e	 o	 Parque	

Municipal	Dr.	Octávio	Moura	Andrade	(Bosque	Municipal).	

	

Figura	6	Mapa	da	Região	Turística	da	Serra	do	Itaqueri	

	
Fonte:	SEMACTUR,	2019	

	

Importante	destacar	o	município	de	Piracicaba	na	Região,	pois	assume	um	

papel	 estratégico	 e	 estruturador,	 além	 de	 possuir	 uma	 diversidade	 cultural	 e	

histórica	 de	 valor	 reconhecido.	 Com	 uma	 infraestrutura	 de	 suporte	 e	 malha	

rodoviária	 que	 articula	 os	 municípios	 vizinhos,	 a	 cidade	 assume	 um	 papel	
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estruturante	 na	 consolidação	de	 um	destino	 regional	 turístico	 fortalecido	 e	mais	

competitivo.	 Piracicaba	 oferece	 opções	 de	 hospedagem,	 alimentos	 e	 bebidas	 e	

serviços	 turísticos	ao	nível	de	especialização	de	grandes	cidades,	o	que	dá	um	ar	

cosmopolita	a	esta	cidade	no	interior	paulista.	Além	disso,	as	suas	tradições	culturais	

e	 sua	 ininterrupta	 agenda	 de	 salões	 de	 arte,	 faz	 dela	 uma	 das	 cidades	 mais	

importantes	no	roteiro	cultural	e	artístico	do	estado.	

	

1.6. Mapa	do	Turismo	Brasileiro	2019	

O	Ministério	do	Turismo,	por	meio	da	Secretaria	Nacional	de	Estruturação	do	

Turismo,	 como	 parte	 do	 seu	 Programa	 de	 Regionalização	 do	 Turismo	 validou	 a	

cidade	 de	 Piracicaba	 entre	 uma	 das	 2.694	 cidades	 selecionadas	 para	 o	Mapa	 do	

Turismo	Brasileiro	2019.	O	Mapa	apresenta	uma	radiografia	atualizada	da	situação	

do	 turismo	 em	 cada	 região	 e	 município	 validado,	 subsidiando	 a	 aplicação	 de	

recursos	e	realização	de	campanhas.	

O	 mapa	 categoriza	 os	 municípios	 de	 “A”	 a	 “E”,	 sendo	 “A”	 os	 mais	 bem	

avaliados	em	infraestrutura,	gestão	e	potencial.	Essa	classificação	é	um	instrumento	

de	acompanhamento	do	desempenho	turístico	de	cada	município.	Por	meio	dessa	

categorização	é	possível	 indicar	a	prioridade	de	 investimentos	em	 infraestrutura	

turística,	 qualificação	 profissional	 e	 promoção	 dos	 destinos,	 observando	

características	peculiares	de	demanda	e	vocação	turística.	

Com	 base	 em	 publicação	 de	 Portaria	 n.	 144	 de	 27	 de	 agosto	 de	 2019,	

Piracicaba	 foi	 avaliada	 na	 categoria	 “B”,	 como	 resultado	 dos	 seguintes	 números:	

201.805	 turistas	 domésticos,	 9.267	 turistas	 internacionais,	 28	 estabelecimentos,	

373	empregos	e	R$	5.002.148,00	em	arrecadação	de	impostos.	O	que	reconhece	e	

fortalece	a	vocação	deste	destino	no	turismo	brasileiro.	
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2. Caracterização	ambiental	

 

2.1. Cobertura	vegetal	

 

Piracicaba	possui	uma	cobertura	vegetal	em	escala	bastante	reduzida	no	seu	

território,	 tendo	 o	 predomínio	 de	 Floresta	 Estacional	 Sem	decidual,	 além	da	 sua	

vegetação	secundária,	e	de	formações	arbóreas	ao	longo	do	Rio	Piracicaba.	

A	Floresta	Estacional	Sem	decidual	é	uma	vegetação	de	referência	do	bioma	

da	Mata	Atlântica,	comum	na	região	mais	central	do	Brasil	onde	se	faz	a	transição	

com	o	Cerrado.	 Sua	estacionalidade	deve-se	ao	 clima,	dividido	em	dois	períodos,	

tendo	 uma	 estação	 chuvosa	 no	 verão,	 seguida	 por	 uma	 temporada	 de	 estiagem	

(IBGE,	1992).	A	semidecidualidade,	deve-se	à	perda	moderada	de	suas	folhas,	em	

torno	 de	 20%	a	 50%,	 dependendo	das	 temperaturas	 e	 volume	de	 chuvas	 (IBGE,	

1992).	

	

Figura	7	Mapa	de	cobertura	vegetal	na	área	de	Piracicaba	

	
Fonte:	DATAGEO-SP,	2019	

	

Outra	vegetação	em	destaque	em	Piracicaba	é	a	formação	arbórea	ao	longo	

do	 Rio	 Piracicaba,	 que	 além	 da	 função	 ambiental	 também	 reserva	 um	 aspecto	

LEGENDA

Mapa elaborado a partir de informações disponíveis em 
http://datageo.ambiente.sp.gov.br 

DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000
SISTEMA DE COOORDENADAS GEOGRÁFICAS
ESCALA GRÁFICA

N

Cobertura Vegetal

6km420

DATA :14/02/2019

ELABORADO POR:

Inventário Florestal 2010

Limite Municipal SP (IGC)



27 

	

paisagístico	e	de	conforto	climático	para	a	cidade.	Esta	vegetação	se	desenvolve	de	

acordo	 com	 a	 disponibilidade	 de	 água,	 seja	 pelas	 cheias	 dos	 rios	 ou	 pelos	

empoçamentos	 constantes,	 por	 isso	 a	 sua	 vastidão	 ao	 longo	 do	 principal	 rio	 do	

município	 e	 onde	 se	 localizam	 alguns	 importantes	 parques,	 como	 o	 Parque	

Ecológico	de	Piracicaba,	o	Parque	do	Bosque,	o	Parque	do	Mirante,	Engenho	Central	

e	Rua	do	Porto,	além	do	Complexo	do	Parque	Linear	Beira	Rio,	definido	pelo	Plano	

Diretor,	 criando	um	corredor	que	 articula	9	parques	municipais	 ao	 longo	do	Rio	

Piracicaba.	

	

Figura 8 - Imagem de satélite de uso do solo de Piracicaba 

	
Fonte:	Atlas	Rural	de	Piracicaba,	2004	

	

De	 acordo	os	 estudos	do	Plano	Municipal	 de	Gestão	de	Recursos	Hídricos	

(PIRACICABA,	2010,	p.	224),	55%	das	Áreas	de	Proteção	Permanentes	encontram-

se	preservadas,	além	de	cerca	de	9%	que	se	encontra	em	regeneração	natural	(áreas	

sem	uso	antrópico),	apontando	bons	indicadores	quanto	à	conservação	ambiental.		
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Figura	9	Vegetação	arbórea	ao	longo	do	Rio	Piracicaba	

	
Fonte:	Planisa	2019	

	

Um	destaque	importante	é	para	a	Formação	Pioneira	com	Influência	Fluvial,	

presente	 no	 bairro	 rural	 de	 Tanquã,	 conhecido	 como	 Pantanal	 Paulista,	 com	

presença	 de	 espécies	 aquáticas	 ou	 tolerantes	 a	 encharcamentos,	 em	 lagoas	

formadas	 pelas	 cheias	 e	 inundação	 das	margens	 do	 Rio	 Piracicaba	 (SÃO	 PAULO,	

2018).	

	

2.2. Altitude	e	clima	

 

A	altitude	média	da	cidade	é	de	528	metros	acima	do	nível	do	mar,	variando	

entre	a	altitude	mais	baixa	de	420	metros	e	a	mais	alta	de	780	metros,	estando	o	

município	localizado	em	uma	área	com	bastante	declividade	(BARRETO,	2006).	O	

clima	é	tropical	de	altitude,	o	que	proporciona	verões	quentes	e	chuvosos	e	invernos	

secos	e	pouco	frios.	Em	2018	as	maiores	temperaturas	foram	registradas	em	março,	

chegando	à	máxima	de	32,8	°C;	e	as	menores	temperaturas	em	julho,	chegando	a	

mínima	de	10,1	°C	(ESALQ,	2019).	
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A	 diferenciação	 entre	 o	 período	 chuvoso	 e	 seco	 é	 bastante	 extrema	 em	

Piracicaba.	 Segundo	 levantamento	 da	 ESALQ,	 no	 ano	 de	 2018	 as	 chuvas	 se	

concentraram	entre	os	meses	de	outubro	e	março,	tendo	seus	picos	pluviosidade	em	

novembro	(241	mm)	e	janeiro	(225	mm).	O	período	seco	vingou	de	abril	a	setembro,	

com	destaques	de	escassez	em	junho	(8	mm)	e	julho	(2	mm).	

	

Figura	10	Mapa	de	modelo	digital	de	elevação	na	área	de	Piracicaba	

	
Fonte:	Atlas	Rural	de	Piracicaba,	2004	

	

2.3. Hidrografia	

 

A	bacia	do	rio	Piracicaba	é	gerenciada	pelo	Comitê	das	Bacias	Hidrográficas	

dos	Rios	Piracicaba,	Capivari	e	Jundiaí	(PCJ),	primeiro	comitê	de	bacias	criado	no	

estado	de	São	Paulo,	por	meio	da	Lei	Estadual	7.663/917.	As	Bacias	PCJ	englobam	76	

municípios,	sendo	71	em	São	Paulo	e	5	em	Minas	Gerais,	em	uma	área	de	15.378	

km2.	Sua	sede	executiva	fica	na	cidade	de	Piracicaba.	

O	Rio	Piracicaba	é	o	maior	afluente	do	Rio	Tietê,	em	volume	hídrico	 (SÃO	

PAULO,	2018),	além	de	ser	um	dos	responsáveis	pelo	abastecimento	de	água	nas	

regiões	metropolitanas	 de	 Campinas	 e	 de	 São	 Paulo.	 O	 rio	 nasce	 da	 confluência	

 
7	http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhpcj/apresentacao	
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Jaguari/Atibaia,	no	município	de	Americana,	e	tem	seu	encontro	com	o	Rio	Tietê	na	

altura	do	município	de	Barra	Bonita,	percorrendo	115	km	de	distância.	

	

Figura	11	Mapa	das	Bacias	Hidrográficas	dos	Rios	Piracicaba,	Capivari	e	Jundiaí	

	
Fonte:	SIGRH,	2019	

	

Conforme	 estudos	 do	 Plano	 Municipal	 de	 Gestão	 de	 Recursos	 Hídricos	

(PIRACICABA,	 2010),	 das	 bacias	 hidrográficas	 existentes	 no	 município	 de	

Piracicaba,	 55%	 são	 genuinamente	 piracicabanas,	 isto	 é,	 nascem	 e	 deságuam	 no	

território	de	Piracicaba,	 e	 apresenta	a	maior	 talvegue,	ou	 seja,	 trecho	com	maior	

profundidade,	no	rio	Piracicaba.	

Ainda	 de	 acordo	 com	 o	 Plano	 Municipal	 de	 Gestão	 de	 Recursos	 Hídricos	

(PIRACICABA,	2010,	p.	215),	o	uso	do	solo	da	bacia	do	Rio	Piracicaba	é	composto	

predominantemente	 pela	 cana-de-açúcar,	 com	46%	de	 toda	 a	 área,	 seguido	 pela	

floresta	remanescente,	com	22%.	A	mancha	urbana	cobre	8,66%	da	área	da	bacia.	

Esta	porção	do	município	foi	uma	das	que	mais	apresentou	expansão	imobiliária	nos	

últimos	anos.	
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Figura 12 - Mapa de hidrografia de Piracicaba 

	
Fonte:	Atlas	Rural	de	Piracicaba,	2004	

	

Na	foz	do	Rio	Piracicaba,	antes	da	Represa	de	Barra	Bonita,	há	uma	formação	

de	área	de	alagamento,	 com	 lagoas	e	baías,	 semelhante	ao	bioma	pantaneiro,	em	

uma	 área	 denominada	 Tanquã,	 conhecida	 como	 Pantanal	 Paulista.	 A	 área	 reúne	

grande	diversidade	de	 fauna,	como	 lontras,	 ratões	de	banhado	e	 jacarés,	além	de	

inúmeras	 espécies	 de	 aves8.	 O	Conselho	Estadual	 de	Meio	Ambiente	 (CONSEMA)	

aprovou	em	2018	a	criação	de	duas	áreas	de	proteção	ambiental	que	englobam	este	

pantanal	paulista9,	APA	Tanquã-Rio	Piracicaba	e	APA	Barreiro-Rico.	

 
8	https://www.bioventura.com.br/project/tanqua_piracicaba	

9	 Resolução	 SMA-138/2018.	 Disponível	 em:	
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/GatewayPDF.aspx?link=/2018/executivo%20secao%20i/outubro/2
5/pag_0043_f82675bbebcb0bae1fcbf0cecea34959.pdf.	Acessado	em	25/02/2019	
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Figura	13	Tanquã	-	pantanal	paulista	

	
Fonte:	https://www.facebook.com/tanquatanqua	

	

No	que	se	refere	à	qualidade	dos	recursos	hídricos	de	Piracicaba,	com	base	

em	 levantamento	 de	 análises	 realizadas	 pela	 CETESB,	 as	 águas	 superficiais	 de	

Piracicaba	tiveram	sua	avaliação	como	de	Classe	2.	Segundo	Resolução	do	CONAMA	

357/2005,	 corpos	 hídricos	 de	 água	 doce	 de	 classe	 2	 são	 de	 boa	 qualidade,	

considerando	que	a	classificação	vai	de	1	a	5,	sendo	1	de	excelente	qualidade	e	5	de	

péssima	qualidade.	
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Figura	14	Mapa	de	hidrografia	na	área	de	Piracicaba	

	
Fonte:	DATAGEO-SP,	2019	
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3. Caracterização	histórico-cultural	

A	ocupação	da	localidade	onde	hoje	é	a	cidade	de	Piracicaba	foi	iniciada	no	

século	 XVII,	 nas	 proximidades	 do	 Rio	 Piracicaba,	 como	 ponto	 de	 apoio	 às	

embarcações	que	desciam	para	os	Rio	Tietê	e	Paraná.	O	seu	nome	tem	origem	no	

tronco	tupi-guarani,	em	que	Piracicaba	significa	“lugar	onde	o	peixe	para”,	fazendo	

referência	ao	local	de	quedas	do	rio,	onde	acontece	a	piracema.10	(IBGE,	2019)	

Sua	primeira	sesmaria	consta	de	1693,	entretanto	a	aglomeração	somente	se	

intensificou	 entre	 1740	 a	 1748,	 servindo	 como	 parada	 para	 desbravadores	 que	

seguiam	a	Cuiabá/MT,	onde	reconheciam	a	fertilidade	do	solo	da	região	que	atraia	

lavouras.	O	povoamento	de	Piracicaba	aconteceu	como	consequência	de	punições	

de	degredo11	pelos	capitães	Moraes	de	Itu	e	Porto	Feliz,	que	mandavam	seus	súditos	

em	desagrado	para	essa	localidade,	então	denominada	–	sertão.	(MARQUES,	1952,	

pag.	199)	

Figura	15	Leito	do	Rio	Piracicaba	(sec.	XX)	

Fonte:	IHGP,	2019	

 
10	Piracema	é	o	período	de	desova	dos	peixes	que	ocorre	entre	os	meses	de	outubro	a	março.	Os	peixes	reofílicos	
(peixes	 que	 migram	 para	 reprodução)	 precisam	 nadar	 contra	 a	 correnteza	 em	 uma	 subida	 árdua	 até	 as	
cabeceiras	dos	rios,	para	se	reproduzirem.	

11	pena	de	desterro	ou	exílio	imposta	judicialmente	em	caráter	excepcional	como	punição	de	um	crime	grave,	
constituindo	uma	forma	de	banimento.	
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A	povoação	de	Piracicaba	foi	fundada	por	ordem	do	capitão	geral	da	capitania	

Luís	Antônio	de	Sousa,	em	1	de	agosto	de	1767,	na	margem	direita	do	rio,	localizado	

onde	 futuramente	 se	 situaria	 o	 Engenho	 Central	 e	 partes	 da	 Vila	 Rezende,	 em	

decorrência	de	seu	papel	como	entreposto	de	gêneros	alimentícios	e	canoas	e,	com	

o	 intuito	 de	 defender	 as	 fronteiras	 brasileiras	 de	 posses	 espanholas	 no	 Forte	 de	

Iguatemi.	

Porém,	 segundo	estudos	do	 IPPLAP,	a	 cidade	deveria	 ter	 sido	 fundada	em	

outro	local,	por	indicação	do	capitão	Antônio	Correa	Barbosa,	em	uma	área	que	era	

habitada	pelos	índios	Paiaguás,	onde	já	haviam	se	fixado	alguns	posseiros,	à	margem	

direita	do	salto,	a	90	quilômetros	da	foz	do	rio.	(IPPLAP,	2019)	

Por	volta	de	1769,	a	pedido	do	capitão	geral	da	capitania,	ordenou	que	fosse	

criada	a	estrada	de	ligação	com	os	territórios	da	margem	do	Paraná,	promovendo	o	

crescimento	da	povoação	e	articulação	comercial	regional.	

Em	 1784,	 Piracicaba	 foi	 transferida	 para	 a	margem	 esquerda	 do	 rio,	 logo	

abaixo	do	salto,	onde	os	melhores	terrenos	favoreciam	sua	expansão.	A	freguesia	foi	

consolidada	 em	 1770	 ao	 nome	 de	 Santo	 Antônio	 de	 Piracicaba,	 sendo	 elevada	 à	

condição	de	vila	em	1823,	com	o	curioso	nome	de	Vila	Nova	da	Constituição	–	em	

homenagem	à	constituição	que	era	desenvolvida	no	reino	de	Portugal.	Somente	em	

1856	 chegou	à	 categoria	de	 cidade	e,	 em	1877,	Prudente	de	Moraes	por	uma	 lei	

provincial	alterou	o	nome	de	Vila	Nova	da	Constituição	para	o	de	Piracicaba,	como	

era	popularmente	(e	originalmente)	conhecida.	(MARQUES,	1952,	pg.	197-198).	

A	estrutura	econômica	dessa	fase	tem	por	base	o	cultivo	da	cana-de-açúcar,	

contando	com	diversas	fazendas,	tornando-se	um	dos	principais	de	produção	tendo	

sua	notoriedade	a	nível	nacional.	Em	1847	Nicolau	Pereira	de	Campos	Vergueiro	

(Senador	Vergueiro),	foi	pioneiro	em	adotar	a	mão-de-obra	imigrante	assalariada,	

fazendo	a	substituição	dos	escravos	africanos,	por	famílias	suíças	e	alemãs.	
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Figura	16	Composição	do	núcleo	antigo	de	Piracicaba	(1823)	

	
Fonte:	IHGP,	2019	

	

Entre	 os	 inúmeros	 engenhos	 que	 funcionaram	 em	 Piracicaba,	 o	 de	maior	

importância	 foi	 o	 Engenho	 Central	 de	 Piracicaba.	 Fez	 parte	 do	 programa	 de	

incentivo	 do	 Governo	 Imperial	 para	 construção	 e	 modernização	 de	 engenhos,	

emprego	 de	 aparelhos	 e	 processos	 modernos,	 incentivo	 ao	 trabalho	 livre	 e	

escoamento	de	produtos	por	vias	 férreas.	Sob	o	comando	de	Barão	de	Rezende	e	

acionistas,	o	Engenho	Central	foi	fundado	em	1881.	Depois,	sob	a	gerência	do	grupo	

francês	 Societé	 Sucrérie	 Bresilienne,	 este	 empreendimento	 colaborou	 para	 o	

desenvolvimento	 industrial	 de	 Piracicaba,	 chegando	 a	 ser	 o	 maior	 produtor	 de	

açúcar	do	Estado	no	ano	de	1900.	

Próximo	à	virada	do	século,	as	 fábricas	que	funcionavam	neste	período	de	

destaque	foram	a	de	Tecidos	Santa	Francisca,	depois	Arethusina	e	Boyes.	Em	1876,	

Luiz	de	Queiroz	fundou	a	primeira	fábrica	de	tecidos	da	cidade,	considerada	durante	

muitos	 anos	 uma	 das	maiores	 do	 interior	 paulista.	 Além	 da	 fábrica,	 este	 grande	

empreendedor	brasileiro	contribuiu	muito	para	o	desenvolvimento	da	cidade,	com	

a	instalação	de	linhas	telefônicas	e	de	iluminação	elétrica.			
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Vale	 ressaltar	 que	 em	 1877	 a	 cidade	 foi	 contemplada	 por	 uma	 ligação	

ferroviária	 com	 Itu	 e	 Jundiaí,	 promovida	 pela	 Companhia	 Ytuana	 de	 Estrada	 de	

Ferro.	Em	1900,	Piracicaba	era	reconhecida	como	um	dos	maiores	polos	econômicos	

do	Estado	de	São	Paulo,	contando	com	redes	de	telefone	e	eletricidade,	bem	como	

com	a	construção	da	Escola	Superior	de	Agricultura	Luiz	de	Queiroz	da	Universidade	

de	São	Paulo.	

Dentre	 seus	 apelidos,	 é	 importante	 ressaltar:	 Atenas	 Paulista,	 Pérola	 dos	

Paulistas,	Florença	Brasileira,	pois	a	cidade	é	reconhecida	por	seu	pioneirismo	na	

educação	e	por	sua	vitalidade	artística	e	cultural.	Dessa	forma,	contava	com	grande	

número	de	escolas	e	era	a	de	maior	em	número	de	alfabetizados	em	toda	a	Província.		

	

Figura	17	Estação	Ferroviária	de	Piracicaba	(1940)	

	
Fonte:	IHGP,	2019	

	

Em	 1922,	 apos	 45	 anos	 Piracicaba	 passou	 a	 ter	 um	 ramal	 da	 Companhia	

Paulista	de	Estradas	de	Ferro.	Com	o	fim	do	ciclo	do	café	e	a	queda	constante	de	

preços	 do	 açúcar,	 a	 economia	 piracicabana	 começou	 a	 estagnar.	 Na	 tentativa	 de	

reversão	do	cenário,	a	cidade	 tornou-se	uma	das	primeiras	a	se	 industrializar	no	

país,	 com	 a	 abertura	 de	 plantas	 fabris	 ligadas	 ao	 setor	 metalomecânico	 e	 de	

equipamentos	 destinados	 a	 produção	 de	 açúcar.	 A	 industrialização,	 ainda	muito	
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baseada	no	ciclo	da	cana-de-açúcar,	animou	a	economia,	mas	não	 foi	o	suficiente	

para	evitar	a	estagnação	e	a	crise	do	período.	

As	transformações	urbanísticas	na	cidade	ocorreram	entre	o	final	dos	anos	

1950	e	 início	de	1960,	de	modo	que	prédios	 antigos	deram	 lugar	 aos	modernos,	

alargamento	 de	 ruas	 e	 avenidas,	 pavimentação	 asfáltica;	 abertura	 de	 grandes	

avenidas.	Assim,	nesta	fase,	Piracicaba	foi	considerada	uma	das	cinco	cidades	mais	

progressistas	do	Brasil.		

A	 partir	 da	 década	 de	 1970,	 foram	 tomadas	 iniciativas	 para	 alavancar	 a	

economia	 piracicabana.	 Foi	 construída	 a	 Rodovia	 do	 Açúcar,	 ligando	 a	 cidade	 à	

Rodovia	 Castelo	 Branco,	 o	 que	 serviu	 como	 uma	 nova	 rota	 de	 escoamento	 da	

produção,	bem	como	garantiu	a	manutenção	da	influência	de	Piracicaba	na	região	

de	Capivari.	 A	Rodovia	 Luiz	 de	Queiroz	 foi	 duplicada	 até	 a	Rodovia	Anhanguera,	

melhorando	o	acesso	à	cidade	e	a	ligando	com	a	principal	rodovia	do	interior	de	São	

Paulo.	Foram	criados	distritos	industriais	e	a	atração	de	novas	empresas.	

A	criação	do	programa	federal	denominado	Pró-álcool,	que	incentivava	o	uso	

automotivo	 de	 álcool	 combustível	 a	 partir	 da	 cana-de-açúcar,	modernizou	 o	 seu	

cultivo	 e	 ajudou	 a	 revigorar	 a	 produção	 canavieira,	 com	 destaque	 para	 a	 antiga	

indústria	 Bioagri,	 atual	 Raizen.	 Além	 disso,	 a	 tendência	 pela	 diversificação	

econômica	contribuiu	para	a	retomada	de	crescimento	da	cidade,	por	meio	de	novos	

investimentos	no	segmento	da	biotecnologia	e	industrial,	a	exemplo	da	fábrica	da	

Hyundai.	

Por	fim,	é	importante	expor	que	desde	o	século	XX,	Piracicaba	é	reconhecida	

por	sua	excelência	cultural	e	artística.	Para	este	reconhecimento	foi	 importante	o	

papel	da	Sociedade	de	Cultura	Artística	 (atual	Associação	de	Cultura	Artística	de	

Piracicaba)	 e	 da	 Escola	 de	Música	 (atual	 Escola	 de	Música	 de	 Piracicaba	 “Ernest	

Mahle”).	 Nas	 artes	 plásticas,	 elevadas	 pelo	 reconhecimento	 de	 Almeida	 Júnior,	

Miguel	Dutra	e	demais	artistas	piracicabanos,	a	cidade	tornou-se	a	Meca	de	artistas	

plásticos.	 A	 música	 foi	 fortemente	 estruturada,	 especialmente	 com	 a	 Orquestra	

Sinfônica	de	Piracicaba.	
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4. Caracterização	socioeconômica	

 

4.1. Economia	

 

Segundo	dados	do	IBGE,	o	Produto	Interno	Bruto	do	município	de	Piracicaba	

atingiu	o	acumulado	de	R$	21,5	bilhões	em	2016,	o	que	representava	1,05%	do	PIB	

do	Estado	de	São	Paulo,	sendo	o	14º	maior	PIB	dos	645	municípios	desta	Unidade	

da	Federação	e	o	37º	maior	do	Brasil.	

	

Figura	18	Evolução	do	PIB	de	Piracicaba	2002-2016	(milhares	de	R$/ano)	

	
Fonte:	SEADE,	2019	

	

A	produção	municipal	é	concentrada	no	setor	de	serviços,	com	66,63%	do	

PIB,	seguido	da	indústria	e	da	agropecuária,	que	representam	32,04%	e	0,96%	do	

PIB,	respectivamente.	Em	termos	per	capita,	o	PIB	piracicabano	é	de	R$	54,66	mil,	

valor	superior	ao	PIB	per	capita	do	Estado,	que	é	de	aproximadamente	R$47	mil.	São	

15.229	 empresas	 atuantes	 na	 cidade,	 o	 que	 representa	 o	 13º	maior	 número	 do	

Estado.	

	

Quadro	5	Economia	

Dados		 																						Valores	

Produto	Interno	Bruto	PIB	–	em	milhares	 R$	21.557.591,52	

PIB	per	capita	 R$	54.656,57	

Participação	da	agropecuária	no	PIB	 0,96	%	

Participação	da	indústria	no	PIB	 32,40	%	

Participação	dos	serviços	no	PIB	 66,63%	

Participação	no	PIB	do	estado	 1,05	%	

Fonte:	IBGE,	2016	
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4.2. Emprego	e	rendimentos	

 

Assim	como	no	PIB,	os	empregos	em	Piracicaba	têm	maior	concentração	no	

setor	de	serviços,	responsável	por	39,64%	dos	122.896	mil	empregados	formais	da	

cidade.	Porém,	a	indústria	e	o	comércio	também	ocupam	posições	de	destaque	na	

geração	 de	 emprego	 municipal,	 com	 30,73%	 e	 24,13%	 de	 participação,	

respectivamente.	 Segundo	 o	 IBGE,	 aproximadamente	 63%	 dos	 empregos	

correspondem	a	trabalhos	formais	regularizados,	acima	das	proporções	tanto	para	

o	Estado	de	São	Paulo	quanto	para	o	Brasil.	

	

Quadro	6	Participação	dos	empregos	formais	do	total	de	empregos	

Dados		 Valores	

Serviços		 39,64	%	

Indústria		 30,73	%	

Comércio		 24,13	%	

Construção	 3,97	%	

Agropecuária	 0,80	%	

Outros	 7,50%	

Fonte:	Ministério	do	Trabalho	e	Emprego	–	MTE.	Relação	Anual	de	Informações	Sociais	–	RAIS,	2017	

	

Segundo	a	RAIS	de	2017,	o	salário	médio	mensal	do	trabalhador	formalizado	

em	Piracicaba	corresponde	a	R$	3.261,96,	acima	da	média	nacional	de	R$	2.973,23.	

O	setor	industrial,	segundo	maior	empregador	do	município,	possui	o	maior	salário	

médio,	 de	 R$	 4.044,21,	 maior,	 inclusive	 do	 que	 a	 média	 estadual	 do	 setor	 (R$	

3.796,28).	

	

Quadro	7	Rendimento	médio	

Dados		 Valores	
	

Agropecuária	 R$	1.881,28	

Indústria	 R$	4.044,21	

Construção	 R$	2.395,72	

Comércio	 R$	2.254,67	

Serviços	 R$	3.379,97	

Rendimento	médio	do	total	de	empregos	formais	 R$	3.261,96	

Fonte:	Ministério	do	Trabalho	e	Emprego	–	MTE.	Relação	Anual	de	Informações	Sociais	–	RAIS,	2017	
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4.3. Produção	agrícola	

 

Apesar	 da	 pouca	 representatividade	 em	 termos	 de	 emprego	 e	 PIB,	 com	

participação	de	apenas	0,96%,	a	agricultura	acaba	sendo	o	motor	da	indústria	de	

Piracicaba.	A	forte	relação	histórica	da	cidade	com	a	produção	de	cana-de-açúcar	

transformou	a	cidade	em	importante	polo	da	agroindústria	nacional,	a	exemplo	da	

Escola	Superior	de	Agricultura	“Luiz	de	Queiroz”	(ESALQ)	da	Universidade	de	São	

Paulo,	sediada	no	município.	Em	2016,	a	produção	piracicabana	de	cana-de-açúcar	

chegou	a	representar	quase	a	metade	da	produção	do	Estado	de	São	Paulo.	

A	cana-de-açúcar	ocupa	mais	de	90%	da	área	plantada	do	município	e	sua	

comercialização	atingiu	o	valor	de	R$	224,9	milhões	em	2017,	a	18ª	maior	produção	

do	 Estado	 de	 São	 Paulo	 (IBGE,	 2017).	 O	 cultivo	 de	 laranja	 e	milho	 também	 são	

importantes	para	a	economia	local;	enquanto	a	produção	de	laranja	corresponde	a	

R$	31,7	milhões	 e	2.100	hectares;	 a	de	milho	vale	R$	4,7	milhões	 e	ocupa	1.720	

hectares.	

	

Quadro	7	Produção	Agrícola	

Produtos	agrícolas	 Valor	 da	 produção	

(R$	mil)	

Quantidade	 produzida	

(toneladas)	

Área	 plantada	

(hectares)	

Cana-de-açúcar	 224734	 3185000	 49000	

Laranja	 31721	 66780	 2100	

Melancia	 5400	 9000	 300	

Milho	(em	grão)	 4751	 11150	 1720	

Mandioca	 3615	 3300	 150	

Soja	(em	grão)	 1159	 1200	 500	

Tangerina	 1062	 1800	 90	

Batata-doce	 957	 1088	 68	

Banana	(cacho)	 840	 1500	 50	

Feijão	(em	grão)	 205	 117	 140	

TOTAL	 274848	 	3281342	 54161	

Fonte:	Produção	Agrícola	Municipal	–	IBGE,	2017	

	

Apesar	de	representar	apenas	1,72%	no	valor	total	da	produção	agrícola	do	

município,	a	área	plantada	de	milho	e	o	seu	papel	na	origem	e	na	cultura	da	cidade	

são	 extremamente	 significativos.	 Além	 de	 ser	 conhecida	 nacionalmente	 pela	

produção	das	Pamonhas	de	Piracicaba,	a	cidade	sedia	uma	das	mais	 importantes	



42 

	

festas	do	milho	no	estado	de	São	Paulo,	a	Festa	do	Milho	de	Tanquinho,	no	Centro	

Rural	de	Tanquinho.	Em	2019	foi	realizada	a	45a	edição	da	Festa,	que	contou	com	7	

dias	de	comemorações,	com	mais	de	25	atrações	musicais,	cerca	de	30	toneladas	de	

milho	e	mais	de	35	mil	visitantes.	

	

4.4. Produção	industrial	

 

Como	citado	na	seção	anterior,	a	economia	local	tem	forte	relação	histórica	

com	 o	 setor	 sucroalcooleiro,	 influenciando	 também	 a	 indústria	 da	 cidade	 na	

fabricação	 de	 açúcar	 que	 deu	 base	 para	 a	 industrialização	moderna.	 A	 estrutura	

produtiva	da	cidade	se	formou	em	torno	da	produção	açucareira,	principalmente	no	

gênero	metalomecânica	para	produzir	equipamentos	que	beneficiaram	o	complexo	

canavieiro	 (TAKEMI,	 MENDES,	 2017)	 e	 responsável	 pela	 2ª	 maior	 produção	 do	

Estado	no	segmento,	assim	como	na	produção	de	biocombustíveis,	ocupando	a	10ª	

posição	na	produção	do	Estado.	

Também	 no	 ramo	 de	 metalomecânica,	 em	 2012	 foi	 inaugurado	 o	 Parque	

Automotivo	de	Piracicaba.	O	parque	forma	um	conglomerado	de	empresas,	liderado	

pela	sul-coreana	Hyundai,	para	a	produção	automotiva	com	capacidade	de	150	mil	

veículos	por	ano.	Em	2016,	o	setor	de	veículos	automotores,	reboques	e	carrocerias	

de	 Piracicaba	 representou	 7,2%	 da	 produção	 estadual,	 à	 frente	 de	 regiões	

importantes	como	Sumaré	e	Sorocaba.	Em	2018	o	complexo	passou	do	total	de	um	

milhão	de	unidades	produzidas	desde	a	sua	inauguração	(SEMGOV).	

Ainda	relacionado	ao	setor	industrial-agrícola,	pode-se	destacar	a	indústria	

de	produtos	alimentícios,	levando	a	cidade	de	Piracicaba	à	16ª	maior	produção	do	

setor	no	Estado.	

	

Quadro	8	Estabelecimentos	industriais	

Dados		 Valores	
	

Mecânica	 39	

Metalurgia	 24	

Matérias	plásticas	 9	

Produtos	alimentares	 7	

Química	 5	

Minerais	não-metálicos	 4	

Material	elétrico	e	de	Comunicações	 2	
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Dados		 Valores	
	

Papel	e	Papelão	 2	

Têxtil	 2	

Madeira	 1	

Fonte:	Secretaria	de	Finanças	do	Município	de	Piracicaba,	2012	

	

4.5. Comércio	e	serviços	

 

O	setor	 terciário	da	 cidade	de	Piracicaba	 é	 o	 setor	que	 concentra	 a	maior	

parcela	do	PIB	municipal,	como	apresentado	na	seção	4.1.		

O	 comércio	 piracicabano	 é	 composto	 por	 4.370	 estabelecimentos,	

empregando	 formalmente	 29.562	 pessoas	 em	 comércios	 variados,	 sendo	 11%	

relacionados	a	veículos.	Já	os	serviços,	compreendem	4.387	estabelecimentos,	mas	

emprega	 formalmente	 um	 número	 expressivamente	 maior	 de	 pessoas,	 48.710.	

Dentre	os	estabelecimentos	de	serviços,	a	maior	movimentação	da	economia	local	é	

proveniente	do	segmento	de	Educação,	Saúde	Humana	e	Serviços	Sociais.	Destaque	

para	o	segmento	de	Alojamento	e	Alimentação,	importante	para	o	turismo	na	cidade,	

3º	maior	empregador	dentre	todos	os	segmentos	com	5.421	empregados	formais	

distribuídos	entre	762	estabelecimentos.	

	

Quadro	9	Comércio	e	Serviços	

Dados		 					Valores	
	

	 Número	 de	

estabelecimentos	

Empregos	formais	

Comércio	 4370	 29562	

Serviços	 4387	 48710	

Serviços	de	Alojamento	e	Alimentação	 762	 5421	

Fonte:	SEADE,	2017	

	

4.6. Elemento	humano,	qualificação	profissional	e	instituições	de	formação	

	

O	turismo	como	um	fenômeno	com	possibilidades	de	transformação	social,	

necessita	de	instrumentos	para	o	desenvolvimento	da	atividade.	A	localidade	deve	
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possuir	 um	 conjunto	 de	 recursos	 humanos	 para	 bem	 atender	 aos	 visitantes	 e	

turistas12.	

Consolidar	a	competitividade	e	a	sustentabilidade	de	um	destino	turístico	é	

o	objetivo	para	uma	boa	administração	local,	portanto,	tudo	passa	pela	qualidade	

dos	 serviços	 prestados	 a	 cada	 um	 dos	 visitantes.	 Dentre	 as	 ações	 destinadas	 a	

promover	 um	 relacionamento	 harmonioso	 entre	 turismo	 e	 desenvolvimento	

sustentável,	Ruschmann	(1993,	p.	64)	 recomenda:	 “que	se	capacitem	os	recursos	

humanos”.	(PAIXÃO;	GÂNDARA	2003,	p.	3)	

A	Organização	Mundial	do	Turismo	(1998,	p.	377)	destaca	a	importância	da	

formação	profissional,	ou	seja,	a	capacitação	dos	recursos	humanos	para	o	exercício	

de	uma	profissão,	assim	como	a	formação	dos	trabalhadores	no	âmbito	dos	demais	

segmentos	econômicos.	

Nesse	 sentido,	 é	 importante	 o	 papel	 dos	 agentes	 do	 poder	 público	 e	 da	

iniciativa	 privada,	 na	 promoção	 de	 recursos	 humanos	 e	 capacitação	 profissional	

para	incremento	da	qualidade	e	competitividade.	

A	 articulação	 de	 demandas	 e	 desenvolvimento	 profissional	 na	 cidade	 de	

Piracicaba	conta	com	a	atuação	da	Associação	Comercial	e	Industrial	de	Piracicaba	

(ACIPI),	 que	 além	 de	 promover	 eventos	 e	 agendas	 integradas	 entre	 os	 setores	

comercial,	industrial	e	governo,	promove	capacitação	profissional	nas	áreas	as	quais	

representa.	

Em	 levantamento	 realizado	 junto	 às	 instituições	 de	 ensino	 e	 capacitação	

profissional	 na	 cidade	 de	 Piracicaba,	 as	 instituições	 que	 oferecem	 formação	 na	

cadeia	do	turismo	são	as	seguintes:	

	

• Universidade	Metodista	de	Piracicaba	(UNIMEP);	

• Serviço	Nacional	de	Aprendizagem	Comercial	(SENAC)	

	

A	oferta	de	cursos	de	graduação	na	área	do	turismo	é	composta	pelo	curso	de	

gastronomia	na	UNIMEP.	

 
12	 Segundo	definição	 da	Organização	Mundial	 do	Turismo	da	Organização	 das	Nações	Unidas	 (OMT,	 1983),	
turista	é	todo	visitante	com	uma	permanência	no	local	visitado,	pelo	menos	de	24	horas	mas	não	superior	a	um	
ano	e	cujos	motivos	de	viagem	podem	ser	agrupados	em	prazer,	férias,	desportos	ou	negócios,	visita	a	parentes	
e	amigos,	missão,	reunião,	conferência,	saúde,	estudos,	religião.	
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Para	 os	 cursos	 de	 nível	 médio	 profissionalizante,	 o	 Serviço	 Nacional	 de	

Aprendizagem	 Comercial	 –	 SENAC,	 instituição	 de	 educação	 profissional	 aberta	 a	

toda	a	sociedade,	oferece	várias	categorias	de	cursos	para	a	capacitação	profissional	

nas	 mais	 diversas	 áreas	 do	 turismo,	 a	 saber:	 Cursos	 Livres	 (cursos	 rápidos)	 de	

Eventos	e	Lazer,	Gastronomia	e	Alimentação,	Gestão	e	Negócios;	Cursos	Técnicos	de	

Eventos	e	Lazer,	Hotelaria	e	Turismo;	Aprendizagem	Profissional	em	Comércio	de	

bens,	Serviços	e	Turismo;	Curso	Técnico	em	Guia	de	Turismo.	Nesse	sentido,	vale	

ressaltar	o	número	de	bolsas	que	a	instituição	SENAC	oferece	aos	piracicabanos	para	

a	capacitação	profissional	ofertando	90%	das	vagas	destinadas	aos	bolsistas.	

O	 Serviço	 Brasileiro	 de	 Apoio	 às	 Micro	 e	 Pequenas	 Empresas	 –	 SEBRAE	

oferece	 capacitação	 e	 promoção	 a	 micro	 e	 pequenas	 empresas,	 tendo	 como	

principais	 temas:	 empreendedorismo,	planejamento,	 finanças,	mercado	e	vendas,	

inovação,	cooperação,	pessoas,	organização	e	assuntos	governamentais.		
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5. Caracterização	da	infraestrutura	

 

5.1. Transporte	

 

A	caracterização	da	estrutura	de	transporte	é	relevante	para	compreender	

tanto	a	 infraestrutura	de	 serviços	de	 suporte	ao	 turista,	quanto	 suas	 implicações	

ambientais,	 no	 cenário	urbano	e	na	qualidade	de	 vida.	A	 complexidade	urbana	 e	

regional	 de	 Piracicaba	 exige	 a	 análise	 segmentada	 dos	 elementos	 de	 transporte	

público,	transporte	cicloviário	e	transporte	hidroviário.	

O	Plano	Diretor	de	Mobilidade	de	Piracicaba	(2006),	Lei	Municipal	187/2016,	

determinou	 como	 diretrizes	 para	 seu	 desenvolvimento	 a	 adoção	 de	 modelos	

sustentáveis	e	a	racionalização	do	uso	do	tempo	e	espaço,	a	fim	de	viabilizar	maior	

qualidade	 de	 vida	 à	 população.	 A	 mobilidade	 está	 diretamente	 articulada	 ao	

desenvolvimento	urbano,	como	a	implantação	de	parques	lineares	e	requalificação	

do	centro,	estimulando	atividades	de	lazer,	turismo,	educação	ambiental	e	modos	de	

transporte	calmos	e	não	motorizados.	

	

5.1.1. Transporte	público	

 

O	sistema	municipal	de	transporte	coletivo	por	ônibus	era	operado	em	2015	

por	 6	 empresas,	 através	 de	 uma	 frota	 de	 249	 veículos,	 segundo	 informação	 da	

SEMUTTRAN	(2018).	Em	2015,	a	rede	compreendia	99	linhas	que	se	conectavam	

através	 de	 6	 terminais	 urbanos	 de	 integração	 gratuita	 (SEMUTTRAN,	 2019).	

Atualmente	a	tarifa	do	sistema	de	transporte	por	ônibus	é	de	R$	4,90,	para	venda	a	

bordo	e	R$	4,30	no	bilhete	eletrônico13.	

O	Terminal	Rodoviário	de	Piracicaba,	 localizado	na	Av.	Armando	de	Salles	

Oliveira,	 é	 o	 principal	 equipamento	 de	 conexão	 com	 as	 demais	 cidades	 da	

Aglomeração	Urbana	de	Piracicaba	 (AUP),	 cidades	do	estado	de	São	Paulo	e	com	

cidades	de	outros	estados,	 como	Araraquara,	Botucatu,	Capivari,	Campinas,	Praia	

Grande,	Santos,	Rio	de	Janeiro,	São	Paulo,	Araçatuba,	Curitiba,	Maringá,	Rio	Claro,	

São	Carlos,	 Sorocaba,	Umuarama,	Cascavel,	Londrina,	Foz	do	 Iguaçu	e	Presidente	

Prudente	(SEMUTTRAN,	2018).	

 
13	https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2019/07/13/aumento-na-tarifa-do-transporte-publico-
passa-a-valer-neste-sabado-em-piracicaba.ghtml	
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5.1.2. Transporte	cicloviário	

	

Segundo	levantamento	realizado	para	a	revisão	do	Plano	de	Mobilidade	de	

Piracicaba	 (SEMUTTRAN,	 2018),	 a	 cidade	 conta	 com	 uma	 rede	 de	 ciclovias	 e	

ciclofaixas	 com	extensão	de	11.243	metros.	A	 rede	de	ciclovias	existente	cumpre	

regras	de	sinalização	e	segregação	de	tráfego	em	vias	exclusivas	para	ciclistas.	

O	Plano	Diretor	de	Mobilidade	(2006)	determinou	como	ação	a	implantação	

de	100km	de	macroestrutura	cicloviária	ao	longo	os	parques	lineares,	criando	uma	

trama	 articulada	 aos	 corredores	 e	 estações	 de	 transporte	 público,	 a	 fim	 de	

desempenhar	atividades	de	transporte	e	de	lazer.	

Figura	19	Fotos	de	ciclovia	e	ciclofaixa	ao	longo	de	parque	linear	em	Piracicaba	

	 	
Fonte:	Planisa,	2019	

	

5.1.3. Transporte	hidroviário	

 

Foi	apresentada	no	Plano	Diretor	de	Mobilidade	(2006)	uma	proposta	para	

implantação	 de	 24km	 de	 transporte	 público	 hidroviário,	 fazendo	 a	 ligação	 entre	

Ártemis	e	o	Largo	dos	Pescadores.	Retomar	a	navegação	no	rio	Piracicaba	não	é	uma	

novidade,	 considerando	 a	 existência	 de	 estudos	 contratados	 pelo	 Departamento	

Hidroviário	do	Estado	de	São	Paulo,	onde	apresentaram	um	plano	de	viabilidade	

para	a	navegação	no	rio,	inclusive	interligando-o	à	Hidrovia	Tietê-Paraná.	
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Apesar	 da	 utilização	 do	 transporte	 coletivo	 hidroviário	 ainda	 não	 estar	

efetivado,	há	passeios	de	barco	pelo	Rio	Piracicaba,	com	saídas	do	píer	municipal	até	

a	ponte	do	Morato14.	

	

5.2. Saneamento	

 

O	município	de	Piracicaba	conseguiu	universalizar	a	cobertura	dos	serviços	

de	 coleta	 de	 lixo,	 abastecimento	 de	 água	 e	 esgotamento	 sanitário.	 Inclusive,	 o	

município	 recebeu	 a	 premiação	 pelo	 1o	 lugar	 no	 ranking	 de	 universalização	 do	

saneamento,	promovido	pela	ABES	(Associação	Brasileira	de	Engenharia	Sanitária	

e	 Ambiental).	 Segundo	 informações	 levantadas	 pelo	 Sistema	 Nacional	 de	

Informações	 de	 Saneamento	 (SNIS),	 todos	 os	 domicílios	 do	 município	 possuem	

saneamento	básico.	Do	volume	total	de	esgoto	coletado,	100%	é	tratado.	

Em	 2010	 o	 município	 instituiu	 o	 seu	 Sistema	 de	 Gestão	 Sustentável	 de	

Resíduos	da	Construção	Civil	e	de	Resíduos	Volumosos,	além	do	Plano	Integrado	de	

Gerenciamento	 de	 Resíduos	 da	 Construção	 Civil,	 de	 acordo	 com	 o	 previsto	 na	

Resolução	CONAMA	Nº	307/02,	através	da	Lei	N.	6.962,	de	22	de	dezembro	de	2010.	

A	Lei	definiu	os	programas,	projeto	e	responsabilidades	pela	gestão	dos	resíduos	

sólidos,	 assim	 como	 disciplinou	 a	 geração,	 transporte,	 recepção	 e	 destino	 dos	

resíduos.	

Segundo	o	 levantamento	realizado	em	2016	(SNIS),	havia	no	município	59	

catadores	 de	 resíduos	 sólidos,	 organizados	 em	 uma	 cooperativa.	 A	 maioria	 dos	

domicílios	 (94,8%)	conta	com	coleta	de	resíduos	2	ou	3	vezes	na	semana,	e	uma	

pequena	parte	(5,2%)	é	atendida	por	coleta	diária.	Segundo	a	Secretaria	de	Defesa	

do	 Meio	 Ambiente	 de	 Piracicaba	 (SEDEMA)15,	 100%	 dos	 bairros	 urbanos	 são	

atendidos	 pelo	 serviço	 de	 coleta	 seletiva,	 a	 qual	 é	 responsável	 pela	 separação	

categorizada	 dos	 resíduos.	 Os	 resíduos	 coletados	 são	 destinados	 ao	 aterro	

Piracicaba	Ambiental	Ecoparque	localizado	na	Rodovia	Dep.	Laércio	Corte	-	SP	147	

-	KM	128.	

 

14	Referência	em	http://www.setur.piracicaba.sp.gov.br/site/index.php/passeios-turisticos/passeio-de-barco.	
Acessado	em	11/03/2019.	

15 Referência em http://www.sedema.piracicaba.sp.gov.br/?pag=texto&id=3. Acessado em 11/03/2019 
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O	 responsável	pelos	 serviços	de	 abastecimento	de	 água	 e	de	 esgotamento	

sanitário	na	cidade	de	Piracicaba	é	o	Serviço	Municipal	de	Água	e	Esgoto	(SEMAE),	

criado	em	30	de	abril	de	1969,	que	conta	com	uma	estrutura	de	três	estações	de	

captação,	sendo	duas	no	Rio	Piracicaba	e	uma	no	Rio	Corumbataí.	A	SEMAE	ainda	

atua	em	iniciativas	de	educação	ambiental,	como	a	Semana	da	Água	e	projetos	de	

recomposição	de	matas	ciliares.	

	

Quadro	8	Nível	de	atendimento	de	saneamento	básico	

Dados		 Valores	
	

População	atendida	por	coleta	de	lixo	(2016)	 385.950	

População	atendida	por	abastecimento	de	água	(2016)	 385.950	

População	atendida	por	esgotamento	sanitário	(2016)	 385.950	

Volume	de	esgoto	coletado	(2016)	 27.158,19	

Volume	de	esgoto	tratado	(2016)	 27.158,19	

Fonte:	SNIS,	2016	

	

	

5.3. Saúde	

 

Com	base	nos	dados	do	Ministério	da	Saúde	(DATASUS,	2016),	o	município	

de	Piracicaba	conta	em	sua	rede	pública	com	0,83	leitos	no	SUS	por	mil	habitantes,	

coeficiente	médio	em	comparação	ao	restante	do	estado	de	São	Paulo,	onde	a	taxa	é	

de	1,28	leito	por	mil	habitantes.		

No	 entanto,	 no	 que	 se	 refere	 ao	 atendimento	 de	 urgência	 e	 emergência,	

essencial	para	suporte	ao	turista,	o	município	possui	uma	estrutura	que	conta	com	

4	Unidades	de	Pronto	Atendimento	(UPAs);	1	Centro	de	Ortopedia	e	Traumatologia	

(COT);	 e	 Serviço	 de	 Atendimento	 Móvel	 de	 Urgência	 (SAMU),	 todos	 com	

funcionamento	 24	 horas.	 A	 cidade	 ainda	 conta	 com	 8	 hospitais	 e	 11	 postos	 de	

atendimento	da	atenção	básica.	

	

Quadro	9	Unidades	de	saúde	de	atendimento	de	urgência	e	emergência	

Unidade	de	emergência	 Endereço	 Telefones	

UPA	Piracicamirim	 Rua	Rio	Grande	do	Norte,	135	 3426-4973	 /	 3411-3100	 /	

3426-5973	

UPA	Vila	Cristina	 Rua	Presidente	Wenceslau	Braz,	69	 3434-2296	 /	 3434-9356	 /	

3402-2242	
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UPA	Vila	Rezende	 Av.	Conceição,	350	 3421-1439	/	3421-0676	

UPA	 Vila	 Sônia	 (Nestor	

Longatto)	

Rua	Brig.	Eduardo	Gomes,	106	–	V.	

Sônia	

3425-3284	 /	 3425-3598	 /	

3415-1450	

Centro	 de	 Ortopedia	 e	

Traumatologia	(COT)	

Rua	 Luis	 de	 Camões,	 3000	 –	

Piracicamirim	

3434-7823	 /	 3434-0324	 /	

3433-1686	

Serviço	 de	 Atendimento	

Móvel	de	Urgência	(SAMU)	

Av.	 Dr.	 Paulo	 de	 Moraes,	 2000	 –	

Paulista	

192	

	

Fonte:	 Secretaria	 Municipal	 de	 Saúde	 de	 Piracicaba,	 disponibilizado	 em:	

http://saude.piracicaba.sp.gov.br/urgencia-e-emergencia/.	Acessado	em	11/03/2019	

	

Além	da	estrutura	de	atendimento	de	urgência	e	emergência,	a	cidade	conta	

com	uma	rede	de	atendimento	especializado,	compreendendo	as	seguintes	clínicas	

específicas:	Centro	de	Atenção	a	Saúde	do	Adolescente	(CASAP);	Centro	de	Doenças	

Infecto	 Contagiosas	 (CEDIC);	 Centro	 de	 Especialidades	Médicas	 -	 reúne	médicos	

especialistas,	 laboratórios	 de	 exames,	 farmácia	 central	 e	 tratamentos;	 Centro	 de	

Especialidades	 Odontológicas	 (CEO);	 Centro	 Especializado	 em	 Saúde	 da	 Mulher	

(CESM);	 Centro	 de	 Referência	 em	 Saúde	 do	 Trabalhador	 (CEREST);	 Clínica	 de	

Atenção	 às	 Doenças	 Metabólicas	 (CADME);	 Clínica	 de	 Olhos;	 PAD	 (Programa	 de	

Assistência	Domiciliar);	e	Policlínica	Santa	Teresinha	“Dr.	Antônio	Haddad	Dib”.	

	

5.4. Segurança	Pública	

 

Criada	há	mais	de	100	anos,	a	Guarda	Municipal	 surgiu	em	25	de	abril	de	

1903,	por	meio	do	artigo	58	da	Lei	016,	de	13	de	novembro	de	189116.	Em	1990	a	

Guarda	Municipal	passou	a	ser	denominada	Guarda	Civil,	que	além	da	atuação	na	

segurança	 pública,	 também	 incorporou	 a	 Defesa	 Civil,	 na	 gestão	 de	 riscos	 e	 de	

desastres.	

A	Guarda	Civil	de	Piracicaba	conta	com	central	de	monitoramento	eletrônico,	

que	acompanha	em	tempo	real	o	que	acontece	na	cidade,	através	de	uma	rede	de	

110	 câmeras	 de	monitoramento;	 bases	móveis	 de	 atendimento,	 com	 4	 veículos;	

grupamento	 ciclístico;	 grupamento	 motociclístico;	 pelotão	 ambiental;	 patrulha	

Maria	da	Penha;	além	de	grupamentos	táticos	especializados.	A	GC	também	conta	

 
16	Informações	obtidas	em	http://guardacivil.piracicaba.sp.gov.br/sobre-a-guarda-municipal/.	Acessada	em	
11/03/2019	
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com	 uma	 central	 de	 atendimento	 telefônico	 e	 delegacia	 eletrônica	 online,	 que	

fornecem	atendimento	24	horas.	

	

Quadro	10	Estrutura	de	segurança	pública	

Dados	 Valores	

Delegacias	de	Polícia	 21	

Batalhão	de	Polícia	Militar	 9	

Batalhão	de	Guarda	Civil	Municipal	 1	

Batalhão	de	Corpo	de	Bombeiros	 1	

Fonte:	GCM,	2019	
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6. Caracterização	institucional	

 

A	execução	da	Política	Municipal	de	Turismo,	a	ser	proposta	por	este	Plano	

Diretor,	 requer	 uma	 rede	 de	 cooperação	 interinstitucional,	 que	 articule	 as	

capacidades	de	gestão	e	execução	dos	diversos	órgãos	municipais	transversais	ao	

turismo.	Nesse	sentido,	é	 indispensável	compreender	a	lógica	de	gestão	do	Poder	

Executivo	Municipal,	 no	 que	 se	 refere	 à	 sua	 estrutura	 administrativa,	 orçamento	

municipal,	organismos	de	controle	social	e	fundos	municipais	de	desenvolvimento.	

O	levantamento	das	informações	se	deu	por	meio	de	consultas	a	publicações	oficiais	

e	através	de	contatos	por	e-mail	com	as	secretarias.	

	

6.1. Poder	Executivo	

 

Neste	 item,	 buscou-se	 observar	 a	 estrutura	 de	 administração	 do	 poder	

executivo	municipal,	com	o	objetivo	de	identificar	os	órgãos	e	unidades	de	gestão	

que	 podem	 ter	 uma	 atuação	 transversal	 ao	 turismo.	 Essa	 análise	 contribuirá	 na	

definição	de	responsabilidades	compartilhadas	no	plano	de	ação	do	Plano	Diretor	

de	 Turismo,	 na	 tentativa	 de	 compatibilizar	 competências	 técnicas	 e	 orçamentos	

disponíveis.	 Por	 isso,	 tomou-se	 como	 referência	 para	 a	 análise	 estruturada	 a	 Lei	

Municipal	 N.	 9.097,	 de	 17	 de	 dezembro	 de	 2018,	 que	 orça	 as	 receitas	 e	 fixa	 as	

despesas	do	Município	de	Piracicaba	para	o	exercício	financeiro	de	201917,	além	das	

leis	 específicas	 que	 definem	 a	 organização	 e	 estrutura	 administrativa	 de	 cada	

secretaria	municipal.		

No	 sentido	 de	 compreender	 os	 órgãos,	 possivelmente	 articulados	 e	

transversais	 ao	 desenvolvimento	 do	 turismo,	 foi	 feita	 uma	 caracterização	 das	

seguintes	secretarias	e	autarquias	municipais:	

• Instituto	de	Pesquisa	e	Planejamento	de	Piracicaba	-	IPPLAP	

• Secretaria	Municipal	de	Ação	Cultural	e	do	Turismo	-	SEMACTUR	

• Secretaria	Municipal	de	Defesa	do	Meio	Ambiente	-	SEDEMA	

• Secretaria	Municipal	de	Esporte	Lazer	e	Atividades	Motoras	-	SELAM	

• Secretaria	Municipal	de	Governo	e	Desenvolvimento	Econômico	

• Secretaria	Municipal	de	Obras	

 
17	Disponível	em	http://www.financas.piracicaba.sp.gov.br/upload/kceditor/files/lei_loa_2019.pdf	
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• Secretaria	Municipal	de	Trabalho	e	Renda	-	SEMTRE	

• Secretaria	Municipal	de	Trânsito	e	Transportes	–	SEMUTTRAN	

	

6.1.1. Secretaria	Municipal	da	Ação	Cultural	e	do	Turismo	–	SEMACTUR	

 

Instituída	pela	Lei	nº	3.339,	de	15	de	outubro	de	1991,	a	Secretaria	Municipal	

de	Ação	Cultural	 possui	 uma	pasta	 com	atribuições	 específicas	 em	 atividades	 de	

incentivo	 ao	 setor	 cultural.	O	 setor	do	 turismo,	 originalmente	 criado	vinculado	à	

Secretaria	de	Esportes,	Lazer	e	Atividades	Motoras,	foi	absorvido	por	esta	secretaria	

de	 cultura	 em	 2017,	 assumindo	 hoje	 o	 status	 de	 diretoria	 de	 turismo.	 A	 Lei	

Complementar	 8.645/2017,	 norma	 em	 vigor,	 organizou	 e	 determinou	 à	 atual	

secretaria	as	seguintes	competências:	

	

Art.	32.	A	Secretaria	Municipal	da	Ação	Cultural	e	Turismo	é	o	órgão	da	

Prefeitura	que	tem	por	competência:	

I	 -	 a	 promoção	 do	 desenvolvimento	 cultural	 do	 Município,	 através	 do	

estímulo	às	artes	e	a	outras	manifestações	culturais,	contribuindo	para	a	

liberdade	 de	 pensamento	 e	 criação	 e	 para	 o	 incentivo,	 proteção	 e	 a	

integração	das	atividades	artísticas;	

II	 -	 o	 estudo,	 a	 proposição	 e	 a	 negociação	de	 convênios	 com	entidades	

públicas	 e	 privadas	 para	 a	 implementação	 de	 programas	 especiais	 de	

cultura	e	turismo,	em	articulação	com	outras	Secretarias	Municipais;	

III	 -	 as	ações	visando	o	 levantamento,	a	documentação	e	a	proteção	do	

patrimônio	arquivístico,	arquitetônico,	histórico	e	artístico;	

IV	 -	 a	 organização	 e	 a	 administração	 de	 teatros,	 centros	 culturais,	

bibliotecas	e	outros	espaços	e	equipamentos	voltados	para	a	preservação	

de	valores	históricos	e	para	o	fomento	de	atividades	culturais,	artísticas	e	

turísticas,	 sem	 qualquer	 restrição	 de	 natureza	 política,	 filosófica,	

ideológica,	étnica	ou	religiosa;	

V	 -	 a	 organização,	 divulgação	 e	 a	 promoção	 de	 festividades	 e	

acontecimentos	 relacionados	 com	 o	 calendário	 histórico,	 cultural	 e	

turístico,	oficial	e	popular,	bem	como	a	promoção	ou	o	apoio	à	realização	

de	feiras,	congressos,	seminários	e	demais	eventos	afins;	

VI	-	a	administração	do	Fundo	de	Apoio	à	Cultura;	

VII	-	a	promoção	e	implantação	de	programas	municipais	de	turismo	e	sua	

interface	com	a	região	de	Piracicaba;	
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VIII	 -	 a	análise	e	proposição	de	políticas	de	atração	de	 investimentos	e	

dinamização	do	turismo	local;	

IX	 -	 representação	do	Município	 nas	 atividades	 e	 programas	 turísticos,	

culturais	 e	 históricos,	 junto	 aos	 órgãos	 e	 entidades	 governamentais,	

municipal,	 estadual	 e	 federal,	 bem	 como	 junto	 a	 organismos	

internacionais	ligados	a	estas	áreas;	

X	 -	 representação	do	Poder	Público	Municipal,	mediante	 	 delegação	do	

Chefe	 do	 Poder	 Executivo,	 em	Comissões,	 Conselhos	 e	 organismos	 que	

venham	 a	 existir	 	 relacionados	 à	 cultura,	 ao	 turismo,	 à	 defesa	 do	

patrimônio	histórico	e	áreas	afins;	

XI	-	apoio	à	organização	e	ao	desenvolvimento	de	grupos,	associações	e	

empreendimentos	de	turismo	e	cultura	e	em	a	atividades	que	venham	a	

incrementar	essas	áreas	junto	ao	Mercosul;	

XII	 -	 coordenação	 de	 pesquisas	 relevantes	 ao	 turismo	 e	 cultura	 local	 e	

promoção	de	estudos	e	projetos	inovadores	para	conciliar	o	turismo	com	

a	proteção	ambiental	 e	 a	gestão	dos	espaços	públicos	 com	esta	mesma	

finalidade;	

XIII	-	tutelar,	administrar	e	dar	respaldo	ao	CODEPAC	na	preservação	dos	

imóveis	 do	 patrimônio	 municipal	 de	 interesse	 turístico,	 cultural	 e	

histórico;	

XIV	-	definir	os	valores	nos	quais	se	baseiam	o	turismo	sustentável	para	o	

Município;	

XV	-	o	desempenho	de	outras	atribuições	afins.	

Dentre	 os	 equipamentos	 públicos	 existentes	 em	Piracicaba,	 a	 presença	 da	

SEMACTUR	se	faz	em	diversos,	por	meio	da	gestão	direta	ou	indireta,	realização	de	

atividades	e	eventos,	apoio	institucional	ou	de	manutenção.	O	mapa	abaixo	relaciona	

os	equipamentos	públicos	de	interesse	turístico	onde	há	a	presença	da	SEMACTUR.	

	



55 

	

Figura 20 Mapa dos Equipamentos Públicos de Interesse Turístico em Piracicaba 
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Atualmente	 a	 organização	 administrativa	 da	 Secretaria	Municipal	 da	Ação	

Cultural	e	do	Turismo	se	divide	na	forma	como	descrito	no	quadro	abaixo:	

	

Gráfico	3	Organização	básica	da	Secretaria	Municipal	da	Ação	Cultural	e	do	Turismo	

	
Fonte:		Lei	nº	8645	de	29	de	maio	de	2017.	

	

6.1.2. Secretaria	Municipal	de	Esportes,	Lazer	e	Atividades	Motoras	(SELAM)	

 

Instituída	pelo	Lei	nº	3.339,	de	15	de	outubro	de	1991,	a	Secretaria	Municipal	

de	Lazer	e	Atividades	Motoras	(SELAM)	foi	criada	com	a	atribuição	de	incentivar	a	

realização	 de	 atividades	 de	 esporte	 e	 eventos	 relacionados.	 As	 relações	 entre	 as	

políticas	de	esporte,	lazer	e	atividades	motoras	com	o	turismo	são	inquestionáveis,	

uma	vez	que	o	esporte	se	enquadra	nas	estâncias	de	potencial	turístico.	

Após	 algumas	 mudanças	 em	 sua	 organização,	 a	 Lei	 Complementar	

4253/1997,	 norma	 em	 vigor,	 organizou	 a	 atual	 secretaria	 com	 as	 seguintes	

competências,	sendo	aqui	explanadas	as	de	referência	ao	turismo:	

Artigo	3º	-	A	Secretaria	Municipal	de	Esportes,	Lazer	e	Atividades	Motoras	

compete:	

I	–	promoção,	 implantação	de	programas	municipal	de	esportes,	 lazer	e	

atividades	motoras	e	sua	interface	na	região	metropolitana	na	qual	está	

inserida;	
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II	 –	o	 estudo,	 a	proposição	e	 a	negociação	de	 convênios	 e	parcerias	no	

Município,	 com	 entidades	 públicas	 e	 privadas	 para	 implementação	 de	

programas	e	atividades	esportivas,	de	lazer	e	atividades	motoras;	

III	–	a	organização	e	a	divulgação	do	Calendário	Esportivo	e	de	Lazer	do	

Município,	com	promoção	de	eventos	e	afins;	

IV	 –	 a	 análise	 a	 proposição	 de	 políticas	 de	 atração	 de	 investimento	 e	

dinamização	do	esporte,	do	lazer	e	das	atividades	motoras;	

VII	–	apoiar	a	organização	e	o	desenvolvimento	de	Grupos,	Associações	e	

Empreendimentos	em	esportes,	lazer	e	atividades	motoras;	

VIII	–	participar	de	atividades	que	venham	a	incrementar	o	esporte,	o	lazer	

e	atividades	motoras;	

X	 –	 participar	 nas	 decisões	 sobre	 a	 utilização	 de	 espaços	 públicos	 que	

envolvam	 eventos	 pertinentes	 ao	 esporte,	 ao	 lazer	 e	 às	 atividades	

motoras;	

XI	 –	 elaborar	 e	 implantar	 programas	 de	 esportes,	 lazer	 e	 atividades	

motoras	que	visem	atender	os	vários	segmentos	da	sociedade;	

XII	–	o	desempenho	de	outras	atribuições	afins.	

	

Atualmente	 a	 organização	 administrativa	 da	 Secretaria	 Municipal	 de	

Esportes,	Lazer	e	Atividades	Motoras	se	divide	na	forma	como	descrito	no	quadro	

abaixo:	

	

Gráfico	4	Organização	básica	da	Secretaria	Municipal	de	Esportes,	Lazer	e	Atividades	Motoras	

	
Fonte:		Lei	nº	4253	de	02	de	Abril	de	1997.	
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6.1.3. Secretaria	Municipal	de	Defesa	do	Meio	Ambiente	(SEDEMA)	

 

A	pasta	do	meio	ambiente	fazia	parte	da	Secretaria	de	Serviços	Públicos	até	

15	de	outubro	de	1991,	quando,	por	meio	da	Lei	3.339,	que	dispôs	sobre	a	estrutura	

administrativa	 da	 Prefeitura	 Municipal	 de	 Piracicaba,	 foi	 criada	 a	 Secretaria	

Municipal	 de	 Defesa	 do	 Meio	 Ambiente.	 A	 pasta	 foi	 organizada	 em	 três	

departamentos,	 sendo	 o	 Núcleo	 Administrativo;	 o	 Departamento	 de	 Controle	

Ambiental;	e	o	Departamento	de	Ecossistemas,	sendo	este	o	que	é	responsável	pelo	

Parque	Zoológico,	além	de	viveiros,	parques	e	jardins.	

O	artigo	31	da	Lei	definiu	como	competências	da	SEDEMA	as	seguintes	ações:	

	

I	-	a	realização	de	estudos	e	a	proposição	de	medidas	para	a	preservação	

do	meio	ambiente,	no	que	se	refere	aos	recursos	naturais,	paisagísticos	e	

outros	 que	 assegurem	 a	 qualidade	 de	 vida	 do	 Município,	 mantendo	

permanente	coordenação	com	as	diversas	Secretarias	Municipais;	

II	-	a	aplicação	e	a	fiscalização	do	cumprimento	das	normas	referentes	à	

proteção	paisagística	e	do	meio	ambiente;	

III	-	a	fiscalização	e	o	controle	dos	diversos	tipos	de	poluição;	

IV	-	a	conservação	de	parques,	praças	e	jardins	públicos;	

V	-	o	desenvolvimento	de	áreas	verdes	e	arborização	de	vias	e	logradouros	

públicos;	

VI	-	a	organização	dos	serviços	de	varrição	e	limpeza	de	vias	e	logradouros	

públicos;	

VII	-	a	administração	dos	serviços	de	coleta	e	disposição	final	de	resíduos	

de	qualquer	natureza;	

VIII	-	a	administração	do	Parque	Zoológico;	

IX	-	a	administração	dos	cemitérios	municipais;	

X	-	o	desenvolvimento	de	programas	e	campanhas	de	educação	ambiental,	

em	coordenação	com	a	Secretaria	Municipal	de	Educação;	

XI	-	o	desempenho	de	outras	competências	afins.	

	

6.1.4. Secretaria	Municipal	de	Obras	

 

Instituída	pelo	Lei	nº	3.339,	de	15	de	outubro	de	1991,	a	Secretaria	Municipal	

de	Obras	foi	criada	em	conjunto	a	Secretaria	de	Finanças.	Sua	função	se	dirige	as	

questões	de	projetos	e	infraestrutura	urbana,	bem	como	manutenção	e	conservação	
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dos	serviços	públicos	urbanos,	garantindo	a	limpeza	e	boas	condições	das	estradas	

e	vias	urbanas.	Dessa	forma,	exprime	relação	direta	com	as	necessidades	a	serem	

alcançadas	com	o	Plano	Diretor	de	Turismo.	

Após	 algumas	 mudanças	 em	 sua	 organização,	 a	 Lei	 Complementar	

7.309/2017,	 norma	 em	 vigor,	 organizou	 a	 atual	 secretaria	 com	 as	 seguintes	

competências,	sendo	aqui	explanadas	as	de	referência	ao	turismo:	

	

I	-	a	execução	de	atividades	de	construção	e	conservação	de	vias,	obras	

públicas	e	instalações	em	geral;	

IV	-	a	elaboração	de	projetos	de	engenharia	e	demais	subsídios	técnicos	

para	os	trabalhos	de	conservação	e	manutenção	a	cargo	da	Secretaria;	

X	 -	 a	 elaboração	 e	 o	 cumprimento	 de	 um	 plano	 de	 manutenção	 dos	

próprios	 municipais,	 em	 coordenação	 com	 as	 secretarias	 municipais	

responsáveis	pelo	uso	do	bem	público;	

XI	 -	 a	 manutenção	 dos	 serviços	 de	 iluminação	 pública	 a	 cargo	 do	

Município;	

XIII	-	o	desempenho	de	outras	competências	afins.	

	

Atualmente	a	organização	administrativa	da	Secretaria	Municipal	de	Obras	

se	divide	da	seguinte	forma:	

	

Gráfico	5	Organização	básica	da	Secretaria	Municipal	de	Obras	

	
Fonte:		Lei	nº	7309	de	10	de	maio	de	2017.	
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6.1.5. Secretaria	Municipal	de	Governo	e	Desenvolvimento	Econômico	

 

Instituída	pelo	Lei	nº	3.339,	de	15	de	outubro	de	1991,	a	Secretaria	Municipal	

de	 Governo	 foi	 criada,	 e	 em	 2017	 incorporou	 a	 pasta	 do	 Desenvolvimento	

Econômico,	 por	meio	 da	 Lei	 Complementar	 8.630/2017,	 dentre	 as	 competências	

desta	 pasta,	 as	 que	 fazem	 referência	 transversal	 ao	 desenvolvimento	do	 turismo	

estão	relacionadas	nos	seguintes	itens	do	artigo	de	competências:	

	

Art.	21.	A	Secretaria	Municipal	de	Governo	e	Desenvolvimento	Econômico	

é	o	órgão	da	Prefeitura	que	tem	por	competência:	

VII	 -	 o	 estudo,	 a	 proposição	 e	 a	 coordenação	 de	 um	 plano	 básico	 de	

comunicação	 social,	 comum	 a	 todas	 as	 unidades	 da	 Prefeitura	 e	 a	

promoção	da	integração	e	da	articulação	de	todo	os	setores	da	Prefeitura	

envolvidos	em	tarefas	de	comunicação	e	imprensa;	

X	 -	 a	 elaboração	 de	 estudos,	 pesquisa	 e	 diagnósticos	 relacionados	 ao	

desenvolvimento,	aprimoramento	e	integração	dos	empreendimentos	da	

indústria,	comércio	e	serviços	do	Município	e	sua	interface	com	a	região	

de	Piracicaba;	

XI	-	a	articulação,	estímulo	e	fomento	do	relacionamento	dos	setores	da	

indústria,	 comércio	 e	 serviços	 com	os	órgãos	e	organismos	nacionais	 e	

internacionais,	 bem	 como	de	 entidades	 organizadas	 representativas	 da	

sociedade	com	vistas	à	implantação	e	desenvolvimento	regional	dentro	da	

política	de	interesses	locais;	

XII	 -	 o	 estímulo	 à	 elaboração	 e	 promoção	 de	 projetos	 de	 política	 e	

instrumentos	 promotores	 da	 indústria,	 comércio	 e	 de	 serviços	 no	

Município;	

XIII	-	a	elaboração,	acompanhamento,	controle	e	avaliação	dos	planos	para	

o	desenvolvimento	da	 indústria,	 comércio	e	serviços	no	Município	e	na	

região	 na	 qual	 se	 insere	 e	 o	 levantamento	 e	 atualização	 dos	 dados	

estatísticos	e	informações	básicas	relativas	à	sua	área	de	atuação;	

XVI	-	a	promoção	de	incentivos	às	ações	de	fomento	empresarial	e	aquelas	

destinadas	 ao	 surgimento	 de	 feiras,	 de	 novos	 negócios,	 de	 empresas	

nascentes,	 condomínios	 empresariais,	 incubadoras,	 distritos	

empresariais	e	industriais	no		

XXII	-	o	desempenho	de	outras	competências	afins.	
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Atualmente	 a	 organização	 administrativa	 da	 Secretaria	 Municipal	 de	

Governo	e	Desenvolvimento	Econômico	se	divide	da	seguinte	forma:		

	

Gráfico	6	Organização	básica	da	Secretaria	Municipal	de	Governo	e	Desenvolvimento	Econômico	

	
Fonte:		Lei	nº	8630	de	24	de	abril	de	2017.	

	

6.1.6. Secretaria	Municipal	de	Trânsito	e	Transportes	–	SEMUTTRAN	

 

Instituída	pela	Lei	nº	3.563,	de	16	de	abril	de	1993,	a	Secretaria	Municipal	de	

Trânsito	 e	 Transportes	 foi	 criada	 com	 a	 competência	 executiva	 sob	 a	 gestão	 do	

trânsito	e	 transporte	municipal,	 tendo	a	Lei	Complementar	9067/2018,	vigorado	

sua	última	alteração	organizacional.	Este	setor	atua	em	dois	segmentos	importantes	

para	 o	 turismo,	 tanto	 no	 transporte	 quanto	 no	 trânsito,	 a	 fim	 de	 garantir	 mais	

facilidade	de	 acesso	 aos	 atrativos	 do	município	 e	 padronização	nas	 informações.	

Dentre	suas	competências,	as	de	relevância	para	o	turismo	são:	

	

III	–	a	elaboração	de	projetos	de	sinalização	e	de	transportes	públicos;	

IV	–	a	elaboração,	acompanhamento,	controle	e	avaliação	dos	planos	para	

o	desenvolvimento	do	Sistema	de	Transporte	do	Município;	

V	–	o	levantamento	e	a	atualização	dos	dados	estatísticos	e	informações	

básicas	relativas	a	sua	área	de	atuação;	
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VII	 –	 a	 administração,	 fiscalização,	 regulamentação	 e	 controle	 dos	

transportes	 públicos	municipais	 concedidos	 e	 permitidos,	 incluindo	 os	

transportes	coletivos,	táxis,	transporte	escolar	e	transportes	especiais;	

VIII	–	a	definição	de	diretrizes	e	a	proposição	de	medidas	com	vistas	à	

eficiência	do	sistema	de	transportes	públicos	do	município;	

IX	–	a	administração	da	rodoviária,	terminais	e	abrigos	de	passageiros;	

XI	–	a	administração	dos	serviços	de	sinalização	e	trânsito,	em	articulação	

com	os	órgãos	estaduais	afins;	

XIII	–	o	desempenho	de	outras	competências	afins.	

	

Atualmente	 a	 organização	 administrativa	 da	 Secretaria	 Municipal	 de	

Trânsito	e	Transporte	se	divide	da	seguinte	forma:		

	

Gráfico	7	Organização	básica	da	Secretaria	Municipal	de	Trânsito	e	Transportes	

	
Fonte:	Lei	nº	9.067	de	10	de	dezembro	de	2018.	

	

6.1.7. Secretaria	Municipal	do	Trabalho	e	Renda	–	SEMTRE	

 

A	Secretaria	Municipal	do	Trabalho	e	Renda	foi	criada	por	meio	da	Lei	nº	002,	

de	 02	 de	 fevereiro	 de	 2006.	 Suas	 atribuições	 voltam-se	 para	 a	 formação	 e	

desenvolvimento	de	profissionais	autônomos	e	de	pequenos	empreendedores,	além	
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de	 auxiliar	 na	 recolocação	 profissional.	 A	 participação	 da	 SEMTRE	 no	

desenvolvimento	 turístico	 é	 importante,	 pois	 representa	 uma	 das	 bases	

fundamentais	 de	 um	 destino,	 a	 qualificação	 dos	 recursos	 humanos.	 Dentre	 suas	

competências,	as	de	maior	relevância	com	o	setor	são	as	seguintes:	

	

Art.	2º	São	atribuições	específicas	da	Secretaria	Municipal	do	Trabalho	e	

Renda	-	SEMTRE:	

	I	 -	 apoiar	 o	 trabalhador	 em	 suas	 necessidades	 de	 qualificação	 e	

requalificação	profissional	e	inserção	no	mercado	de	trabalho;	

	II	 -	executar	ações	conjuntas	com	outras	esferas	de	governo,	visando	a	

implementação	das	políticas	de	emprego	e	renda;	

	III	 -	 estabelecer	 parcerias	 e	 empenhar	 esforços	 para	 a	 realização	 de	

convênios	 com	sindicatos,	 organizações	não	governamentais,	 entidades	

representativas,	Estado	e	União,	para	aperfeiçoamento	da	qualificação	do	

trabalhador	e	da	ampliação	do	mercado	de	trabalho;	

IV	 -	elaborar	e	desenvolver	projetos	de	apoio	às	 iniciativas	voltadas	ao	

trabalho	 alternativo,	 visando	 o	 aprimoramento	 das	 atividades	 e	 o	

processo	de	formalização	dos	empreendimentos;	

V	-	implementar	um	sistema	de	banco	de	dados	e	de	informações	relativo	

à	 área	 do	 trabalho,	 emprego,	 desemprego	 e	 níveis	 de	 renda,	 visando	

subsidiar	as	ações	voltadas	às	políticas	da	referida	Secretaria;	

VI	 -	 monitorar,	 controlar	 e	 avaliar	 ações,	 programas	 e	 projetos	 em	

parceria	com	outros	organismos;	

VII	-	desenvolver	ações	integradas	com	outras	Secretarias	Municipais;	

	

Atualmente	 a	 organização	 administrativa	 da	 Secretaria	 Municipal	 do	

Trabalho	e	Renda	se	divide	da	seguinte	forma:		
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Gráfico	8	Organização	básica	da	Secretaria	Municipal	de	Trabalho	e	Renda	

	
Fonte:		Lei	nº	5951	de	10	de	abril	de	2007.	

	

6.1.8. Instituto	de	Pesquisas	e	Planejamento	de	Piracicaba	–	IPPLAP	

 

O	 Instituto	 foi	 criado	 pela	 Lei	Nº	 5.288,	 de	 04	 de	 julho	 de	 2003,	 e	 exerce	

grande	importância	no	desenvolvimento	de	planos	e	estudos	técnicos	para	a	cidade.	

A	abrangência	de	suas	competências	reflete	diretamente	no	Plano	de	Turismo,	pois	

sua	 estrutura	 tem	 responsabilidade	 desde	 a	 questão	 de	 ocupação	 do	 solo	 até	 as	

questões	referentes	ao	patrimônio	cultural	local.	
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Gráfico	9	Organização	básica	do	IPPLAP	

	

Fonte:	IPPLAP,	2019	

	

6.2. Orçamento	municipal	

 

A	Lei	de	Diretrizes	Orçamentárias,	 aprovada	em	14	de	 setembro	de	2018,	

estabeleceu	uma	despesa	 total	de	R$	1.794.193.845,00	para	o	exercício	de	2019,	

acréscimo	de	quase	13%	nos	gastos	públicos	com	relação	a	2018.	

Dentro	da	complexidade	de	um	orçamento	de	recursos	públicos,	encontra-se	

uma	série	de	designações	que	podem	auxiliar	o	desenvolvimento	turístico	da	cidade.	
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Para	 a	 Secretaria	 Municipal	 de	 Esportes,	 Lazer	 e	 Atividades	 Motoras,	 R$	
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serem	 distribuídos	 remodelações	 paisagísticas,	 implantação	 de	 áreas	 de	 lazer	 e	

revitalização	de	espaços	verdes.	
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A	 pasta	 do	 meio	 ambiente	 conta	 com	 um	 orçamento	 de	 R$	 1.365.000,00	

destinados	 a	 paisagismos,	 praças	 e	 espaços	 verdes,	 ampliando	 opções	 de	 lazer	 e	

convivência	 na	 cidade.	 Dos	 recursos	 da	 Secretaria	 de	 Municipal	 de	 Obras,	 R$	

1.180.000,00	 devem	 ser	 direcionados	 a	 revitalizações	 de	 corredores	 comerciais,	

iluminação	 e	 passeios	 públicos,	 aspectos	 da	 infraestrutura	 que	 melhoram	 a	

experiência	turística	local.	

O	 Instituto	 de	 Pesquisa	 e	 Planejamento	 de	 Piracicaba	 (IPPLAP),	 tem	

designado	R$	50.000,00	para	utilização	no	Projeto	Beira	Rio,	focado	na	relação	da	

cidade	com	o	Rio	Piracicaba,	cujo	entorno	é	importante	ponto	turístico.	

Por	 fim,	 a	 Secretaria	 de	 Ação	 Cultural	 e	 Turismo	 tem	 uma	 previsão	

orçamentária	no	valor	de	R$	6.480.000,00	a	serem	distribuídos	entre	manutenção,	

preservação	 e	 recuperação	 de	 espaços	 turísticos,	 assim	 como	 para	 o	

desenvolvimento	de	eventos	e	projetos	para	 fomento	do	 turismo	e	da	cultura	no	

município.	
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Tabela	1	Orçamento	municipal	de	programas	relacionados	ao	turismo	para	2019	

Secretaria	
Unidade	
executora	

Programa	 Ação	 	Valor		

190100	-	SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	ESPORTES,	LAZER	E	ATIVIDADES	MOTORAS	 	
	 19011	-	DESENVOLVIMENTO	E	MANUTENÇÃO	-	ESPORTES,	LAZER	E	ATIVIDADES	MOTORAS	 	R$400.000,00		

	 	 19	-	Esporte	e	Lazer	da	Cidade	-	Infraestrutura	e	Modernização	Esportiva	 	
		 		 		 1175	-	Pistas	de	Caminhada	e	Ciclovias	de	Lazer	 	R$400.000,00		

120100	-	SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	AÇÃO	CULTURAL	E	TURISMO	 	 	
	 12011	-	MANUTENÇÃO	E	DESENVOLVIMENTO	CULTURAL	E	TURÍSTICO	 	R$6.480.000,00		

	 	 21	-	Desenvolvimento	e	Promoção	Cultural	 	 	
	 	 	 2112	-	Manutenção	e	Reforma	de	Teatros	Municipais	 R$800.000,00		

	 	 	 2116	-	Manutenção	de	Espaços	Culturais	e	Turísticos	 	R$2.150.000,00		

	 	 	 2123	-	Parceria	com	Entidades	Culturais	 	R$500.000,00		

	 	 	 2135	-	Fundo	de	Apoio	a	Cultura	 	R$500.000,00		

	 	 	 2136	-	Desenvolvimento	e	Apoio	a	Festivais	Culturais	e	Turísticos	 	R$250.000,00		

	 	 22	-	Preservação	do	Patrimônio	Histórico	 	 	
	 	 	 1108	-	Preservação	de	Espaços	Culturais	e	Turísticos	 	R$100.000,00		

	 	 	 1109	-	Recuperação	e	Preservação	do	Parque	Engenho	Central	 	R$100.000,00		

	 	 	 1128	-	Museus	-	Gestão	e	Implantação	 	R$250.000,00		

	 	 	 1365	-	Apoio	ao	Patrimônio	Histórico	 	R$80.000,00		

	 	 33	-	Estruturação	dos	Segmentos	Turísticos	 	 	
	 	 	 2153	-	Desenvolvimento	e	Apoio	a	Eventos	Culturais	e	Turísticos	 	R$500.000,00		

	 	 	 2160	-	Desenvolvimento	do	Turismo	 	R$50.000,00		

	 	 34	-	Infraestrutura	Turística	 	 	

	 	 	

1155	-	Desenvolvimento	do	Projeto	Beira	Rio	e	Complexo	da	Rua	
do	Porto	 	R$100.000,00		

	 	

35	-	Apoio	ao	Desenvolvimento	do	Turismo	
Local	 	 	

		 		 		 2149	-	Desenvolvimento	e	Apoio	de	Eventos	Populares	 	R$1.100.000,00		

110100	-	SECRETARIA	MUNICIPAL	DEFESA	MEIO	AMBIENTE	 	 	
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Secretaria	
Unidade	
executora	

Programa	 Ação	 	Valor		

	 11012	-	DEFESA	DO	MEIO	AMBIENTE	 	 	R$1.365.000,00		

	 	 25	-	Cidade	Verde	-	Vegetação	Urbana	 	 	
	 	 	 1329	-	Remodelação	Paisagística	em	Áreas	Públicas	 	R$125.000,00		

	 	 	 1331	-	Implantação	de	Praças	e	Centros	de	Lazer	 	R$440.000,00		
		 		 		 1334	-	Revitalização	de	Espaços	Verdes	e	de	Lazer	 	R$800.000,00		

080100	-	SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	OBRAS	 	 	
	 08011	-	SERVIÇOS	URBANOS	 	 	R$1.180.000,00		

	 	 38	-	Reabilitação	de	Áreas	Urbanas	 	 	
	 	 	 1257	-	Revitalização	de	Corredores	Comerciais	 	R$80.000,00		

	 	 40	-	Iluminação	Pública	Eficiente	 	 	
	 	 	 1252	-	Extensão	e	Adequação	da	Rede	de	Iluminação	Pública	 	R$600.000,00		

	 	 	 2251	-	Manutenção	Iluminação	Pública	-	Praças	e	Parques	 	R$200.000,00		

	 	 43	-	Promoção	da	Mobilidade	 	 	
		 		 		 1260	-	Melhoria	da	Acessibilidade	de	Passeios	Públicos	 	R$300.000,00		

353100	-	INSTITUTO	DE	PESQUISA	E	PLANEJAMENTO	DE	PIRACICABA	/	IPPLAP	 	

	

35311	-	SERVIÇOS	DE	PESQUISA	E	PLANEJAMENTO	
MUNICIPAL	 	 	R$50.000,00		

	 	 38	-	Reabilitação	de	Áreas	Urbanas	 	 	
		 		 		 1370	-	Projeto	Beira	Rio	 	R$50.000,00		

Fonte:	Prefeitura	Municipal	de	Piracicaba,	LOA	e	LDO,	2019	
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6.3. Controle	social	

 

A	participação	da	população	e	a	transparência	nos	atos	da	gestão	pública	são	

essenciais	para	a	execução	de	políticas	públicas	com	eficiência	e	 justiça	social.	Os	

conselhos	representam	uma	importante	instância	de	controle	social.	O	município	de	

Piracicaba	organiza	as	informações	sobre	os	diversos	conselhos	municipais	em	um	

portal	 (Portal	 dos	 Conselhos	 Municipais	 de	 Piracicaba18),	 onde	 ficam	

disponibilizadas	informações,	atas	e	legislações	relacionadas	a	cada	conselho,	para	

livre	acesso	a	toda	a	população.	

Apesar	 de	 o	 município	 possuir	 um	 conjunto	 de	 conselhos	 de	 ampla	

diversidade	 temática	 e	 de	 representatividade	 dos	 interesses	 sociais	 de	 diversos	

segmentos,	 este	 trabalho	 buscou	 identificar	 os	 conselhos	 transversais	 ao	

desenvolvimento	do	turismo	no	município,	garantindo	certa	diversidade	temática.	

Assim,	foram	selecionados	os	seguintes:	

	

6.3.1. Conselho	Municipal	de	Turismo	(COMTURPI)	

 

O	 Conselho	 foi	 criado	 por	 meio	 da	 legislação	 que	 consolidou	 o	 tema	 do	

turismo	no	município,	Lei	N.	6.943,	de	09	de	dezembro	de	2010,	alterado	pela	Lei	N.	

9.047,	de	31	de	outubro	de	2018.	A	Lei	 coloca	o	Conselho	Municipal	de	Turismo	

como	mecanismo	municipal	de	apoio	ao	turismo,	integrado	à	Secretaria	Municipal	

de	 Turismo,	 na	 época,	 e	 atualmente	 à	 Secretaria	 Municipal	 de	 Ação	 Cultural	 e	

Turismo.	 Na	 composição	 cabem	 15	 vagas,	 sendo	 5	 membros	 do	 poder	 público	

municipal	e	10	membros	da	sociedade	civil.	

O	Art.	4o	definiu	como	competências	do	COMTURPI	as	seguintes:	

	

I	 -	 avaliar,	 opinar	 e	 propor	 sobre:	 a	 Política	Municipal	 de	 Turismo,	 as	

Diretrizes	Básicas	observadas	na	citada	Política,	os	Planos	Diretores	de	

Turismo	anuais	ou	trianuais	que	visem	o	desenvolvimento	e	a	expansão	

do	 Turismo	 no	 Município,	 os	 instrumentos	 de	 estímulo	 ao	

desenvolvimento	 turístico,	 os	 assuntos	 atinentes	 ao	 turismo	 que	 lhe	

forem	submetidos;	

 

18	Disponível	em	http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/	
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II	 -	 inventariar,	 diagnosticar	 e	 manter	 atualizado	 o	 cadastro	 de	

informações	 de	 interesse	 turístico	 do	 Município	 e	 orientar	 a	 melhor	

divulgação	do	que	estiver	adequadamente	disponível;	

III	-	programar	e	executar	debates	sobre	os	temas	de	interesse	turístico	

para	a	cidade	e	região,	com	as	pessoas	experientes	convidadas	e	com	a	

participação	popular;	

IV	 -	 manter	 intercâmbio	 com	 as	 diversas	 entidades	 de	 turismo	 do	

Município	 ou	 fora	 dele,	 sejam	 ou	 não	 oficiais,	 para	 um	 maior	

aproveitamento	do	potencial	local;	

V	-	propor	resoluções,	instruções	regulamentares	ou	atos	necessários	ao	

pleno	exercício	de	suas	funções,	bem	como	modificações	ou	supressões	de	

exigências	 administrativas	 ou	 regulamentares	 que	 dificultem	 as	

atividades	de	turismo	em	seus	diversos	segmentos;	

VI	 -	 propor	 programas	 e	 projetos	 nos	 segmentos	 do	 turismo	 visando	

incrementar	o	fluxo	de	turistas	e	de	eventos	para	a	cidade;	

VII	 -	propor	diretrizes	de	 implementação	do	 turismo	através	de	órgãos	

municipais	e	os	serviços	prestados	pela	iniciativa	privada	com	o	objetivo	

de	prover	a	infraestrutura	local	adequada	à	implementação	do	turismo	em	

todos	os	seus	segmentos;	

VIII	-	promover	e	divulgar	as	atividades	ligadas	ao	turismo	do	Município	

participando	 de	 feiras,	 exposições	 e	 eventos,	 bem	 como	 apoiar	 a	

Prefeitura	 na	 realização	 de	 feiras,	 congressos,	 seminários,	 eventos	 e	

outros,	projetados	para	a	própria	cidade;	

IX	-	propor	formas	de	captação	de	recursos	para	o	desenvolvimento	do	

turismo	 no	 Município,	 emitindo	 parecer	 relativo	 a	 financiamento	 de	

iniciativas,	planos,	programas	e	projetos	que	visem	o	desenvolvimento	da	

indústria	turística;	

X	-	colaborar	de	todas	as	formas	com	a	Prefeitura	e	suas	Secretarias	nos	

assuntos	pertinentes	sempre	que	solicitado;	

XI	-	formar	grupos	de	trabalho	para	desenvolver	os	estudos	em	assuntos	

específicos,	 com	prazo	para	 conclusão	dos	 trabalhos	e	apresentação	de	

relatório	ao	plenário;	

XII	-	sugerir	medidas	ou	atos	regulamentares	referentes	à	exploração	de	

serviços	turísticos	no	Município;	

XIII	 -	 sugerir	 a	 celebração	 de	 convênios	 com	 entidades,	 Municípios,	

Estados	ou	União,	opinar	sobre	os	mesmos	quando	for	solicitado;	

XIV	 -	 indicar,	 quando	 solicitado,	 representantes	 para	 integrarem	

delegações	do	Município	a	congressos,	convenções,	reuniões	ou	quaisquer	

acontecimentos	que	ofereçam	interesse	à	Política	Municipal	de	Turismo;	

XV	-	elaborar	e	aprovar	o	Calendário	Turístico	do	Município;	
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XVI	 -	 monitorar	 o	 crescimento	 do	 turismo	 no	 Município,	 propondo	

medidas	que	atendam	à	sua	capacidade	turística;	

XVII	 -	 analisar	 reclamações	 e	 sugestões	 encaminhadas	 por	 turistas	 e	

propor	 medidas	 pertinentes	 à	 melhoria	 da	 prestação	 dos	 serviços	

turísticos	locais;	

XVIII	-	decidir	sobre	a	aprovação	dos	projetos	que	serão	encaminhados	

para	análise	do	Departamento	Estadual	de	Apoio	ao	Desenvolvimento	dos	

Municípios	 Turísticos	 -	 DADETUR,	 conforme	 disposto	 na	 Lei	

Complementar	 Estadual	 no	 1.261/2015	 e	 na	 Lei	 Estadual	 no	

16.283/2016;	

XIX	-	acompanhar,	avaliar	e	fiscalizar	a	gestão	de	recursos	constantes	do	

Fundo	Municipal	de	Turismo	–	FUMTUR	e	dos	recursos	advindos	da	Lei	

Complementar	Estadual	no	1.261/2015,	opinado	sobre	as	prestações	de	

contas,	balancetes	e	demonstrativos	econômicos	financeiros	referentes	às	

respectivas	movimentações;	

XX	 -	 conceder	 homenagens	 às	 pessoas	 e	 instituições	 com	 relevantes	

serviços	prestados	na	área	de	turismo;	

XXI	-	eleger	entre	os	seus	pares	da	iniciativa	privada,	o	seu	Presidente	em	

votação	secreta	na	primeira	reunião	de	ano	par;	

XXII	-	organizar	e	manter	o	seu	Regimento	Interno.	

	

6.3.2. Conselho	da	Cidade	

 

O	Conselho	da	Cidade	de	Piracicaba	foi	criado	pela	Lei	Complementar	nº	186,	

Plano	Diretor	de	Desenvolvimento	do	Município,	em	10	de	outubro	de	2006;	é	um	

órgão	 consultivo	 e	 deliberativo	 em	matéria	 de	natureza	urbanística	 e	 de	política	

urbana,	composto	por	representantes	do	Poder	Público	e	da	sociedade	civil	e	está	

vinculado	 ao	 Instituto	 de	 Pesquisas	 e	 Planejamento	 de	 Piracicaba	 –	 IPPLAP.	 O	

Conselho	da	Cidade	é	composto	por	32	(trinta	e	dois)	membros	e	seus	respectivos	

suplentes.	

	

6.3.3. Conselho	de	Defesa	do	Patrimônio	Cultural	(CODEPAC)	

 

O	Conselho	tem	como	objetivo	promover	a	política	municipal	de	defesa	do	

patrimônio	cultural,	e	propor	ações	efetivas,	genéricas	ou	específicas,	para	a	defesa	

do	patrimônio	cultural,	histórico,	folclórico,	artístico,	turístico,	ambiental,	ecológico,	
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arqueológico	 e	 arquitetônico	do	Município.	 Instituído	 em	1997,	 pela	Lei	 4.276,	 o	

Conselho	foi	 integrado	à	Secretaria	Municipal	da	Ação	Cultural	em	2010,	pela	Lei	

Complementar	N.	253/2010,	e	teve	suas	atribuições	complementadas	em	2016,	pela	

Lei	375,	de	09	de	novembro	de	2016.	

	

6.3.4. Conselho	Municipal	de	Mobilidade	(COMOB)	

 

Com	o	objetivo	de	promover	a	participação	da	sociedade	nos	processos	de	

gestão	do	trânsito	e	dos	transportes	de	Piracicaba,	foi	criado	o	Conselho	Municipal	

de	Mobilidade	–	COMOB,	instituído	pela	Lei	N.	8.044,	de	14	de	novembro	de	2014,	

de	caráter	participativo	relativamente	às	decisões	e	ações	da	Secretaria	Municipal	

de	 Trânsito	 e	 Transportes	 –	 SEMUTTRAN,	 com	 a	 atribuição	 de	 participar	 das	

discussões	 das	 políticas	 públicas,	 relativas	 ao	 setor	 de	 trânsito	 e	 transportes	 no	

Município.	O	Conselho	é	um	grupo	composto	por	membros	do	Poder	Público	e	da	

Sociedade	Civil	e	presidido	pelo	Secretário	Municipal	de	Trânsito	e	Transportes.	

	

6.3.5. Conselho	 Municipal	 de	 Participação	 e	 Desenvolvimento	 da	 Comunidade	

Negra	de	Piracicaba	(CONEPIR)	

 

O	 Conselho	 de	 Participação	 e	 Desenvolvimento	 da	 Comunidade	 Negra	 de	

Piracicaba	foi	criado	pela	Lei	municipal	7.444,	de	08	de	outubro	de	2012	e	através	

do	 decreto	 14.955,	 de	 03	 de	 janeiro	 de	 2013.	 Entre	 as	 atribuições	 do	 CONEPIR,	

amplamente	temáticas,	destacam-se:	formular	diretrizes	e	promover	atividades	que	

visem	à	defesa	dos	direitos	da	comunidade	negra,	bem	como	à	sua	plena	inserção	na	

vida	 socioeconômica	 e	político-cultural;	 e	 desenvolver	projetos	que	promovam	a	

participação	da	comunidade	negra	em	atividades	de	todos	os	níveis.	

	

6.3.6. Conselho	Municipal	de	Política	Cultural	(COMCULT)	

 

Instituído	pela	Lei	Municipal	nº	5.418	de	14	de	maio	de	2004,	alterado	em	

2015,	pela	Lei	N.	8.358,	o	Conselho	conta	com	um	amplo	rol	de	atribuições	no	tema	

da	cultura,	com	destaque	para:	promover	e	incentivar	atividades	permanentes	de	

encontros,	 debates,	 estudos	 e	 pesquisas	 relacionadas	 com	 a	 questão	 cultural	 na	
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cidade;	contribuir	para	a	definição	de	politicas	de	cultura	a	serem	implementadas	

pela	gestão	cultural;	estimular	a	ação	cultural	descentralizada	e	a	democratização	

de	equipamentos	e	serviços	culturais,	visando	garantir	a	realização	da	cultura	por	

todos	os	segmentos;	estimular	o	mapeamento	da	diversidade	cultural	do	município	

e	a	atualização	do	cadastro	de	entidades,	grupos,	espaços,	instituições,	movimentos	

culturais,	dentre	outros.	

	

6.3.7. Conselho	Municipal	de	Desenvolvimento	Rural	(COMDER)	

 

O	Conselho	 foi	 instituído	em	22	de	dezembro	de	2010,	por	meio	da	Lei	N.	

6.957,	como	órgão	consultivo,	deliberativo	e	reivindicativo,	com	a	finalidade	básica	

de	fornecer	subsídios	à	elaboração	e	execução	da	política	de	desenvolvimento	rural	

do	município	de	Piracicaba.	

	

6.3.8. Conselho	Municipal	de	Esporte,	Lazer	e	Atividades	Motoras	(CONSELAM)	

 

Constituído	 pela	 Lei	 Municipal	 N°	 5.	 449	 de	 02	 de	 julho	 de	 2004,	 e	

regulamentado	pelos	decretos	N°	10.	897	2004,	N°	11.482/2006,	e	Nº	13.077/2009,	

o	 Conselho	 Municipal	 de	 Esportes,	 Lazer	 e	 Atividades	 Motoras	 de	 Piracicaba	 -	

CONSELAM	é	um	órgão	colegiado	de	controle	social	da	área	de	políticas	públicas	em	

Esportes,	Lazer	e	Atividades	Motoras.	

	

6.3.9. Conselho	Municipal	de	Meio	Ambiente	(COMDEMA)	

 

O	 Conselho	 Municipal	 de	 Defesa	 do	 Meio	 Ambiente	 de	 Piracicaba	

(COMDEMA),	 instituído	pela	Lei	Municipal	no	4.233	de	27	de	dezembro	de	1996	

(consolidada	pela	Lei	Complementar	251	de	12	de	abril	de	2010),	tem	por	objetivo	

promover	 a	 discussão,	 análise	 e	 proposição	 em	 temas	 relacionados	 a	 gestão	

ambiental	 municipal,	 como:	 gestão	 de	 resíduos,	 gestão	 de	 recursos	 hídricos,	

arborização	 urbana,	 uso	 e	 ocupação	 do	 solo,	 poluição	 sonora,	 poluição	 visual,	 e	

saneamento	básico.	Dentre	as	suas	atribuições,	o	Conselho	pode	propor	a	instituição	

de	unidades	municipais	de	conservação.	
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6.4. Fundos	públicos	municipais	

 

6.4.1. Fundo	de	Apoio	à	Cultura	(FAC)	

 

Instituído	pela	Lei	N.	5.194,	de	25	de	setembro	de	2002,	alterada	pela	Lei	N.	

8.358/2015,	determina	que	o	Fundo	aplique	seus	 recursos	atendendo	à	 seguinte	

proporção:	50%	em	projetos	culturais;	25%	em	manutenção	de	espaços	culturais	e	

custeio	de	eventos	que	assegurem	arrecadação	de	recursos	próprios	ao	FAC;	e	25%	

para	reserva	técnica	a	ser	aplicado	em	casos	excepcionais.	

A	previsão	orçamentária	de	recursos	municipais	para	o	fundo	em	2019	é	de	

R$	500.000,00,	para	o	programa	0021	(Desenvolvimento	e	Promoção	Cultural),	com	

base	na	Lei	de	Diretrizes	Orçamentárias,	N.	9.026/2018.	

	

6.4.2. Fundo	Municipal	de	Defesa	do	Meio	Ambiente	(FUMDEMA)	

 

Criado	pela	Lei	N.	5.522/2004,	regulamentado	pelo	Decreto	N.	11.027,	de	09	

de	fevereiro	de	2005,	o	Fundo	tem	como	objetivo	principal	atuar	como	instrumento	

de	 suporte	 financeiro	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 programas,	 projetos,	 planos,	

atividades,	ações	ou	serviços,	na	forma	de	investimento	ou	custeio,	que	promovam	

as	políticas	de	defesa	do	meio	ambiente	no	município	de	Piracicaba.	

A	previsão	orçamentária	de	recursos	municipais	para	o	fundo	em	2019	é	de	

R$	5.000,00,	para	o	programa	0027	(Cidade	Sustentável	-	Educação	Ambiental),	com	

base	na	Lei	de	Diretrizes	Orçamentárias,	N.	9.026/2018.	

	

6.4.3. Fundo	Municipal	de	Turismo	(FUMTUR)	

 

O	 Fundo	 foi	 criado	 através	 da	 lei	 que	 consolidou	 a	 legislação	 o	 temo	 do	

turismo	no	município	de	Piracicaba,	Lei	N.	6.943,	de	09	de	dezembro	de	2010.	Tem	

como	 objetivo	 principal	 captar	 e	 aplicar	 recursos	 para	 a	 execução	 das	 ações	

previstas	no	Plano	Diretor	de	Turismo.	O	conselho	deliberativo	do	fundo	é	formado	

por:	 I	 -	 pelo	 Secretário	 Municipal	 de	 Turismo;	 II	 -	 01	 (um)	 representante	 da	

Secretaria	 Municipal	 de	 Finanças;	 III	 -	 01	 (um)	 representante	 do	 Instituto	 de	

Pesquisas	e	Planejamento	de	Piracicaba	 -	 IPPLAP;	 IV	 -	01	 (um)	representante	da	
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Secretaria	Municipal	 de	Turismo;	V	 -	 03	 (três)	 representantes	 da	 sociedade	 civil	

eleitos	pelo	Conselho	Municipal	de	Turismo	de	Piracicaba	-	COMTURPI.	

A	previsão	orçamentária	de	recursos	municipais	para	o	fundo	em	2019	é	de	

R$	50.000,00,	para	o	programa	0033	(Estruturação	dos	Segmentos	Turísticos),	com	

base	na	Lei	de	Diretrizes	Orçamentárias,	N.	9.026/2018.	

	

6.5. Desenvolvimento	regional	

 

Atuar	na	articulação	do	planejamento	regional	representa	uma	importante	

capacidade	institucional	para	o	desenvolvimento	do	turismo,	a	fim	de	proporcionar	

uma	rede	de	cooperação	entre	cidades	e	de	fortalecimento	de	um	roteiro	regional.	

A	 participação	 de	 Piracicaba	 no	 planejamento	 regional	 do	 turismo	 tem	 sido	

expressiva,	considerando	que	o	município	participa	atualmente	da	Região	Turística	

Serra	do	Itaqueri	(SEMACTUR,	2019);	

	

• Serra	 do	 Itaqueri	 –	 Região	 Turística:	 Composta	 por	 13	 municípios,	

sendo	Águas	de	São	Pedro,	Analândia,	Brotas,	Charqueada,	Corumbataí,	

Ipeúna,	Itirapina,	Piracicaba,	Rio	Claro,	Limeira,	Santa	Maria	da	Serra,	São	

Pedro	 e	 Torrinha.	A	 região	 apresenta	 a	 diversidade	 turística	 em	 seus	

aspectos	 natural	 e	 cultural,	 enfatizando	 principalmente	 a	 gastronomia	

local	 e	 seu	 contexto	 histórico	 em	 consonância	 com	 a	 cultura	 caipira	

preservada.	

A	organização	regional	 fomenta	a	participação,	orienta	para	a	 integração	e	

convergência	 de	 ações,	 promovendo	 a	 qualificação	 de	 serviços,	 formalizando	

parcerias,	otimizando	recursos,	compartilhando	objetivos	comuns	e	consolidando	o	

processo	de	cooperação	e	interação.		

O	turismo	poderá	cumprir	um	papel	articulador	e	indutor	do	crescimento	e	

desenvolvimento	regional,	atuando	de	forma	agregada	e	integrada	com	as	demais	

atividades	econômicas	já	existentes,	bem	como	com	as	que	possam	por	ele	serem	

viabilizadas	no	entorno	regional.	(SILVA,	2006,	p.	7)	

Dessa	maneira,	o	roteiro	regional	RT,	mais	bem	organizado	e	articulado,	vem	

trabalhando	 atualmente	 no	 território	 piracicabano	 e	 região	 de	 acordo	 com	 suas	

propostas	e	ações	previstas	no	Plano	Regional	de	Turismo	(RTSI,	2017)	
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Para	 tanto,	 a	RT	Serra	do	 Itaqueri,	 desde	2018,	 tem	promovido	o	Festival	

Gastronômico	Serra	do	 Itaqueri,	onde	são	apresentados	diversos	pratos	 típicos	e	

artesanatos	de	cada	município.	Em	2018	o	Festival	contou	com	três	edições.	

Figura	21	Folder	do	Festival	Gastronômico	da	Serra	do	Itaqueri	2018	–	Edição	Torrinha	

	
Fonte:	RTSI,	2018.	

	

A	terceira	edição	foi	realizada	em	Analândia	em	17	de	novembro	de	2018,	

pela	 Região	 Turística	 Serra	 do	 Itaqueri	 em	 parceria	 com	 o	 Centro	 Universitário	
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SENAC	 Águas	 de	 São	 Pedro,	 Prefeitura	 Municipal	 de	 Analândia,	 por	 meio	 da	

Secretaria	 de	 Turismo,	 COMTUR	 e	 Associação	 Empresarial	 de	 Analândia.	

Participaram	 também	 artesãos,	 agências	 de	 turismo	 receptivo	 dos	 municípios	

envolvidos	e	produtores	locais,	destacando	os	produtos	típicos	da	região,	conforme	

imagem	de	divulgação	abaixo:	

	

Figura	22	Folder	do	Festival	Gastronômico	da	Serra	do	Itaqueri	2018	–	Edição	Analândia	

	

Fonte:	RTSI,	2018.	

	

Ainda	durante	a	elaboração	deste	plano	diretor,	a	quarta	edição	do	festival	

foi	realizada	em	Piracicaba	no	dia	16	de	junho,	no	Engenho	Central,	reafirmando	o	

compromisso,	 articulação	 e	 participação	 de	 Piracicaba	 no	 desenvolvimento	

regional.	
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7. Marcos	legais	

 

7.1. Legislação	do	turismo	

 

O	 tema	do	 turismo	no	município	de	Piracicaba	 foi	 consolidado	pela	Lei	N.	

6.943,	de	09	de	dezembro	de	2010,	que	criou	o	Conselho	Municipal	de	Turismo	–	

COMTURPI,	integrado	à	Secretaria	Municipal	de	Turismo;	além	do	Fundo	Municipal	

de	 Turismo	 –	 FUMTUR,	 que	 tem	 como	 objetivo	 “captar	 e	 aplicar	 recursos	 na	

implementação	do	Plano	Diretor	de	Desenvolvimento	Turístico	-	PDDT,	visando	à	

indicação	de	diretrizes	para	 a	 política	pública	 voltada	 ao	Turismo	no	Município”	

(PIRACICABA,	2010,	art.	10o).	

A	 Lei	 define	 a	 composição	 do	 conselho	 deliberativo	 do	 FUMTUR,	 suas	

competências	e	destinação	dos	recursos	para	as	seguintes	finalidades	(PIRACICABA,	

2010,	art.	14o):	

	

I	-	desenvolver,	incentivar	e	contribuir	para	a	manutenção	de	atividades	

turísticas	no	Município	de	Piracicaba;	

II	 -	 adquirir	 bens	 de	 consumo	 imediato	 ou	 material	 e	 equipamentos	

permanentes,	bem	como	contratar	assessorias	técnicas	para	a	execução	

de	projetos	ou	programas	propostos	pelo	Conselho	Municipal	de	Turismo	

-	COMTURPI;	

III	-	fornecer	subsídios	técnicos	e	financeiros	para	a	revisão	e	conclusão	

do	Plano	Diretor	de	Desenvolvimento	Turístico	-	PDDT;	

IV	 -	 contribuir	 para	 o	 desenvolvimento	 e	 cumprimento	 das	 metas,	

objetivos	 e	 projetos	 turísticos	 contidos	 no	 Plano	 Diretor	 de	

Desenvolvimento	Turístico	-	PDDT	ou	daqueles	que	já	sejam	do	cotidiano	

da	 Secretaria	 Municipal	 de	 Turismo	 e	 necessitem	 de	 apoio	 técnico	

especializado	para	sua	melhor	execução;	

V	 -	 confecção	 de	 folhetos,	 folders,	 banners	 e	 todo	 tipo	 de	 material	 de	

divulgação	 visual	 ou	 sonora,	 para	 a	 promoção	 de	 festas,	 serviços	 ou	

eventos	turísticos	na	cidade	de	Piracicaba;	

VI	-	confecção	de	mapas	indicativos	dos	pontos	turísticos	localizados	no	

Município;	

VII	 -	 desenvolvimento	 de	 projetos	 de	 implantação	 de	 postos	 de	

informações	turísticas	no	Município;	

VIII	 -	 fornecimento	 de	 material	 e	 contratação	 de	 profissionais	 para	 a	

realização	 de	 capacitação	 de	 servidores	 públicos	 municipais	 ligados	 à	
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Secretaria	 Municipal	 de	 Turismo,	 visando	 à	 especialização	 destes	

profissionais	e	a	melhoria	dos	trabalhos	desenvolvidos;	

IX	 -	 promoção	 de	 quaisquer	 outras	 atividades,	 projetos	 ou	 programas	

avaliados	 pelo	 Conselho	 Deliberativo	 do	 FUMTUR,	 visando	 sempre	 ao	

estímulo,	à	promoção	e	à	exploração	do	potencial	turístico	do	Município	

de	Piracicaba.	

	

O	 Salão	 Internacional	 de	Humor	de	 Piracicaba,	 reconhecido	 como	um	dos	

eventos	 de	 maior	 visibilidade	 no	 município,	 foi	 declarado	 como	 integrante	 do	

Patrimônio	Histórico	e	Cultural	do	município	de	Piracicaba	em	24	de	junho	de	2008,	

por	meio	da	Lei	N.	6.274.	

Ficou	também	autorizado	ao	poder	público	municipal	outorgar	concessões	

onerosas	 para	 exploração	 de	 serviços	 de	 divertimento	 público,	 denominados	

"PEDALINHO"	e	"TRENZINHO	TURÍSTICO",	a	serem	prestados,	respectivamente,	no	

lago	da	Rua	do	Porto,	no	largo	do	Casarão	do	Turismo	e	nas	vias	públicas	e	principais	

pontos	turísticos	de	Piracicaba	(PIRACICABA,	2010,	art.	31o).	

Aprovado	pela	Câmara	Municipal	de	Piracicaba	em	junho	de	2015,	o	Plano	

Diretor	 de	 Desenvolvimento	 Turístico	 realizado	 em	 2013	 apresentou	 um	

diagnóstico	e	um	inventário	da	 infraestrutura	turística	no	município,	além	de	um	

conjunto	de	ações	estratégica	para	o	desenvolvimento	sustentável	deste	segmento.	

O	Plano	contou	com	a	participação	do	COMTURPI,	além	de	2	audiências	públicas	

para	participação	de	toda	a	sociedade.	O	Plano	se	consolidou	em	7	programas	de	

desenvolvimento,	sendo:	

	

• Programa	de	Estruturação	da	Oferta	

• Programa	de	Promoção	Turística	

• Programa	de	Planejamento	do	Espaço	Físico	

• Programa	de	Qualificação	Profissional	

• Programa	de	Marketing	Interno	

• Programa	de	Normatização	e	Fiscalização	

• Programa	de	Apoio	à	Pesquisa	e	Controle	

	

7.2. Legislação	ambiental	
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A	 legislação	 ambiental	 também	 é	 composta	 pelo	 Plano	 Diretor	 de	

Desenvolvimento	do	Município	de	Piracicaba,	Lei	Complementar	N.	186,	de	10	de	

outubro	de	2006,	que	determina	na	Política	Ambiental	Municipal	as	diretrizes,	os	

instrumentos	de	gestão	e	planejamento	ambiental	e	o	Sistema	de	Áreas	Verdes,	que	

consiste	em	um	“conjunto	de	espaços	significativos	ajardinados	e	arborizados,	de	

propriedade	pública	ou	privada,	necessários	à	manutenção	da	qualidade	ambiental,	

tendo	 por	 objetivo	 a	 preservação,	 proteção,	 recuperação	 e	 ampliação	 desses	

espaços”	(Piracicaba,	2006,	art.	23o).	

O	 município	 de	 Piracicaba	 instituiu	 sua	 Política	 Municipal	 de	 Educação	

Ambiental	no	ano	de	2010,	por	meio	da	Lei	N.	6.922,	do	dia	24	de	novembro,	que	

determina	 ao	 poder	 público	 municipal	 a	 implementação	 de	 ações	 educativas	 e	

informativas	com	a	finalidade	de	desenvolver	uma	compreensão	integrada	sobre	o	

meio	ambiente,	além	de	um	conjunto	de	valores	essenciais	para	o	desenvolvimento	

sustentável	(Piracicaba,	2010C,	art.	4o).	

Em	 07	 de	 dezembro	 de	 2004,	 através	 da	 Lei	 N.	 5.522,	 foi	 instituído	 em	

Piracicaba	 o	 Fundo	 Municipal	 de	 Defesa	 do	 Meio	 Ambiente	 -	 FUMDEMA,	 como	

instrumento	 financeiro	 com	 a	 finalidade	 de	 apoiar	 o	 desenvolvimento	 de	

programas,	 projetos,	 planos,	 atividades,	 ações	 ou	 serviços	 que	 promovam	 as	

políticas	públicas	de	defesa	do	meio	ambiente	(Piracicaba,	2004,	art.	1o).	

	

7.3. Legislação	urbana	

 

Apesar	 de	 estar	 em	 processo	 de	 aprovação	 do	 texto	 de	 revisão	 do	 Plano	

Diretor	 de	 Desenvolvimento	 do	 Município	 de	 Piracicaba,	 a	 norma	 em	 vigor	 foi	

publicada	através	da	Lei	Complementar	N.	186,	de	10	de	outubro	de	2006.	Dentre	

os	objetivos	da	Lei,	os	que	estão	relacionados	com	o	desenvolvimento	do	turismo	e	

podem	 ser	 considerados	 no	 desenvolvimento	 de	 sua	 política	 municipal	 são	 os	

seguintes	(Piracicaba,	2006,	art.	7o):	

	

(...)	

XI	-	preservar	o	patrimônio	histórico,	cultural,	arquitetônico	e	ambiental;	

XII	-	implementar	áreas	de	lazer	nos	bairros;	

XIII	-	preservar	os	recursos	naturais,	especialmente	os	hídricos;	

(...)	



81 

	

XXII	-	recuperar	a	cobertura	florestal	do	Município.	

	

A	Política	de	Preservação	do	Patrimônio	Histórico,	Cultural	e	Arquitetônico	

determina	 que	 para	 o	 cumprimento	 de	 suas	 diretrizes,	 o	 poder	 público	 deve	

“desenvolver,	estimular	e	consolidar	o	potencial	turístico	da	área	central	da	cidade,	

da	Rua	do	Porto,	do	Bairro	Monte	Alegre	e	das	margens	do	Rio	Piracicaba,	de	forma	

compatível	com	a	preservação	de	seu	patrimônio	histórico”	(Piracicaba,	2006,	art.	

17o).	A	política	ainda	determina	a	realização	do	inventário	dos	imóveis	de	interesse	

histórico	e	cultural	e	a	demarcação	de	Zona	Especial	de	Interesse	Histórico,	Cultural	

e	Arquitetônico	(Piracicaba,	2006,	art.	18o).	

O	Plano	utiliza	como	um	dos	instrumentos	para	o	ordenamento	territorial	o	

macrozoneamento,	 que	 visa	 controlar	 a	 expansão	 urbana,	 através	 de	 zonas	 de	

adensamento	primário,	o	que	contribui	para	a	consolidação	de	uma	infraestrutura	

mais	eficiente;	além	de	proteger	áreas	de	interesse	social,	ambiental	e	paisagística,	

como	as	Zonas	Especiais	de	Interesse	da	Paisagem	Construída	(ZEIPC).	

Dentre	 as	 zonas	 especiais,	 é	 importante	 destacar	 a	 finalidade	 da	 Zona	

Especial	 de	 Interesse	 Histórico,	 Cultural	 e	 Arquitetônico,	 que	 representa	 a	

concentração	 de	 “imóveis	 de	 interesse	 histórico	 e	 arquitetônico	 da	 cidade	 e	 que	

necessitam	de	políticas	específicas	para	efetiva	proteção,	recuperação	e	manutenção	

do	patrimônio”	(Piracicaba,	2006,	art.	94o).	
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Figura	23	Mapa	da	área	de	tombamento	do	patrimônio	histórico	e	cultural	

	
Fonte:	Decreto	10.643/2004,	publicado	por	IPPLAP,	2013	

	

O	Decreto	N.	10.643,	de	29	de	janeiro	de	2004	reconheceu	o	tombamento	do	

Conjunto	 Ribeirinho	 como	 Patrimônio	 Histórico	 e	 Cultural	 do	 Município	 de	

Piracicaba,	em	uma	poligonal	reproduzida	no	mapa	acima,	área	reconhecida	como	

espaço	de	memória	da	cidade:	

	

“O	conjunto	ribeirinho,	com	seu	casario,	que	abrange	a	Av.	Beira	

Rio,	Largo	dos	Pescadores	e	Rua	do	Porto	deixa	manifesto	o	retrato	da	

Memória	de	Piracicaba”	(IHGP,	1991,	pag.	27)	

	

Instituído	 pela	 Lei	 N.	 187,	 de	 10	 de	 outubro	 de	 2006,	 o	 Plano	Diretor	 de	

Mobilidade	definiu	as	diretrizes	da	Política	Municipal	de	Mobilidade	de	Piracicaba,	

dentre	 as	 quais	 pretende	 promover:	 articulação	 entre	 políticas	 municipais,	

sobretudo	 com	 as	 políticas	 de	 desenvolvimento	 urbano;	 manutenção	 e	

aprimoramento	 do	 sistema	 integrado	 de	 transporte	 público	 de	 passageiros;	

implantação	 de	medidas	 para	 ampliar	 o	 uso	 de	 bicicleta;	 regulação	 de	 vagas	 de	

estacionamento;	entre	outros.	
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7.4. Legislação	rural	

 

O	Conselho	Municipal	de	Desenvolvimento	Rural	de	Piracicaba	(COMDER)	foi	

instituído	 pela	 Lei	 N.	 6.957,	 de	 22	 de	 dezembro	 de	 2010,	 com	 as	 seguintes	

atribuições	(Piracicaba,	2010B,	art.	2o):	

	

I	 -	 elaborar	 o	 Plano	Diretor	 de	 Desenvolvimento	 Rural,	 que	 servirá	 de	

subsídio	para	que	o	Poder	Executivo	possa	ordenar	as	políticas	públicas	

deste	 setor,	 acompanhando	 e	 fiscalizando	 a	 execução	 das	 diretrizes	

sugeridas;	

II	-	estimular	a	participação	comunitária	no	planejamento	e	execução	dos	

programas	de	desenvolvimento	rural;	

III	 -	 estimular	 o	 associativismo	 e	 cooperativismo	 na	 sua	 formação,	

organização,	instalação	e	continuidade;	

IV	-	articular-se	com	órgãos	ou	setores	públicos	ou	privados	com	o	intuito	

de	obter	contribuições	e	ações	para	a	melhoria	dos	serviços	prestados	à	

área	rural;	

V	 -	 manter	 intercâmbio	 com	 entidades	 similares	 e	 promover	 estudos,	

debates	e	pesquisas	relativas	ao	setor	rural;	

VI	 -	deliberar	e	 reivindicar	 sobre	questões	 rurais,	 submetidas	ou	não	à	

apreciação	do	Conselho;	

VII	-	assessorar	o	Poder	Executivo	Municipal	em	matérias	relacionadas	à	

agropecuária,	abastecimento	alimentar,	preservação	e	manejo	sustentado	

dos	 recursos	 naturais	 renováveis	 e	 outras	 atividades	 pertinentes	 às	

ciências	agrárias;	

VIII	-	elaborar	e	discutir	os	termos	do	Regimento	Interno	do	Conselho	que	

disciplinará	seu	funcionamento	e	a	forma	de	eleição	de	seus	membros	e	

dirigentes,	enviando	para	aprovação	do	Sr.	Prefeito	por	meio	de	Decreto	

do	Poder	Executivo.	

	

“O	 Plano	 Diretor	 de	 Desenvolvimento	 do	 Município	 de	 Piracicaba,	 recém	

aprovado	pela	Lei	Complementar	n.	405/2019,	dispõe	pela	primeira	vez	a	previsão	

de	 um	 Capítulo	 inteiramente	 voltado	 à	 Política	 de	 Desenvolvimento	 Rural	

Sustentável,	 Segurança	 Alimentar	 e	 Nutricional,	 a	 qual	 determina	 os	 seguintes	

objetivos	(Piracicaba,	2019,	Art.	14):		

	

		(...)	
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I	-	estimular	e	contribuir	com	ações	que	visem	à	adequação	ambiental	das	

propriedades	rurais	no	município.		

II	-	incentivar	e	promover	para	a	correta	coleta,	tratamento,	destinação	e	

disposição	final	ambiental	adequada	dos	resíduos	sólidos	no	meio	rural.		

III	-	estimular	e	promover	ações	de	fortalecimento	da	agricultura	familiar,	

produção	agroecológica,	soberania	e	segurança	alimentar	e	nutricional	no	

município.																						

IV	 -	 incentivar	 e	 promover	 programas	 de	 aquisição	 de	 produtos	

agropecuários	do	próprio	município.																							

V	-	promover	a	manutenção	e	melhoria	da	infraestrutura	geral,	tais	como:	

viária,	de	transporte,	de	saneamento,	de	comunicação,	de	conectividade	e	

de	energia	da	área	rural.		

	VI	 -	promover	a	manutenção	e	melhoria	dos	serviços	públicos	da	zona	

rural,	tais	como:	educação;	saúde;	assistência	social;	segurança;	cultura,	

esporte	e	lazer;																					

VII	-	promover	ações	que	contribuam	para	a	garantia	do	controle	sanitário	

dos	produtos	de	origem	vegetal	e	animal	em	todas	as	etapas	da	produção	

a	comercialização.		

VIII	-	combater	o	parcelamento	ilegal	do	solo	na	zona	rural.																							

IX	 -	 fortalecer	 as	 atividades	 de	 produção	 agropecuária	 sustentável	 no	

município,	por	meio	de	extensão	rural	e	pesquisas.																														

X	 -	 fomentar,	 por	 meio	 de	 políticas	 públicas,	 a	 produção	 urbana	 de	

alimentos	 por	 meio	 de	 práticas	 orgânicas	 e	 agroecológicas	 em	 áreas	

ociosas	 de	 imóveis	 urbanos	 não	 edificados,	 subutilizados	 ou	 não	

utilizados,	públicos	ou	privados.																								

XI	 -	 fomentar	 a	 produção	 de	 alimentos	 em	 toda	 a	 extensão	 da	 área	

periurbana,	assegurando:		

	a)	Infraestrutura	de	produção	e	comercialização;		

	b)	Assistência	técnica;		

	c)	Produção	agroecológica;		

	d)	Garantia	de	comercialização,	principalmente	através	do	estreitamento	

dos	laços	entre	produtores	organizados	e	consumidores	organizados;		

	e)	Apoio	a	programas	de	abastecimento	popular;		

	f)	 Estímulo	 à	 organização	 de	 consumidores	 de	 modo	 a	 permitir	 o	

surgimento	de	canais	não	convencionais	de	comercialização	de	alimentos;		

	g)	 Estímulo	 à	 organização	 de	 produtores,	 tais	 como	 associações	 e	

cooperativas.		

	XII	 -	 fomentar	a	agricultura	circular,	bem	como	os	circuitos	curtos	que	

aproximam	os	consumidores	dos	agricultores,	buscando	a	auto	suficiência	
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na	produção	do	que	é	consumido	no	município,	incentivando	entre	outros	

a	economia	local;																						

XIII	-	desenvolver	programas	de	estímulo	ao	turismo	rural;																						

XIV	 -	 fomentar	 programas	 para	 a	 implantação	 e	 manutenção	 de	

corredores	ecológicos;																							

XV	-	estimular	e	promover	implantação	de	programas	de	conservação	do	

solo	e	da	água	na	zona	rural;																							

XVI	-	desenvolver	ações	de	prevenção	e	combate	a	incêndios	na	zona	rural,	

em	 conjunto	 com	 os	 demais	 órgãos	 competentes	 e	 em	 parceria	 com	

iniciativas	privadas.	

(...)”	
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  PARTE 2   

  INVENTÁRIO DA1  

  OFERTA TURÍSTICA1    
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EIXO	1	-	RIO	PIRACICABA	
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s	 atrativos	 naturais	 correspondem	 ao	

potencial	 de	 elementos	 relacionados	 à	

natureza	que	o	 local	pode	proporcionar	

para	 a	 produção	 do	 turismo,	 assim	 os	

recursos	hídricos	 (de	 águas	 superficiais	

ou	 subterrâneas),	 o	 relevo	 de	 um	 vale,	

suas	planícies,	serras	e	a	vegetação,	como	

no	 caso	 de	 Piracicaba,	 são	 importantes	

elementos	 encontrados	 nessa	 flora,	 que	

ainda	se	predomina	pela	Mata	Atlântica.		

Nesse	sentido,	podemos	entender	que	o	

Rio	 Piracicaba	 em	 si,	 é	 um	 atrativo	

turístico	natural	que,	além	de	agregar	um	

conjunto	 de	 outros	 atrativos	

relacionados	 à	 sua	 existência,	 sempre	

representou	o	coração	da	cidade.	

 
Rio	Piracicaba.	Fonte:	Helder	Prato,	Semactur	2017	

	

Assim,	 este	 eixo	 tem	 como	 elemento	

central	 o	 recurso	 natural	 de	 maior	

destaque	da	cidade,	o	Rio	Piracicaba.	O	

rio	é	protagonista	da	história	da	cidade	e	

assume	uma	posição	de	relevância	para	o	

meio	 ambiente,	 paisagem	 urbana,	 de	

formação	social,	cultural	e	econômica.	

O	 rio	 atravessa	 uma	 das	 regiões	 mais	

antigas	 de	 ocupação	 do	 estado	 de	 São	

Paulo.	 Diversas	 festas	 populares	

realizadas	no	município	têm	o	rio	como	

protagonista,	tendo	a	figura	do	pescador,	

o	 caipira	 e	 as	 músicas	 típicas	

imortalizadas	através	das	manifestações	

da	 cultura	 popular,	 como	 na	 clássica	

música	“Rio	de	Lágrimas”,	composta	em	

1970	com	a	letra	de	Lourival	dos	Santos	

e	melodia	de	Tião	Carreiro	e	Pardinho.		

 
Rio	Piracicaba.	Fonte:	Helder	Prato,	Semactur	2017	

A	 relevância	 econômica	 do	 Rio	

Piracicaba	também	merece	um	destaque	

à	 parte,	 sendo	 identificado	 como	 ponto	

de	encontro,	de	troca	de	mercadorias,	de	

passagem,	canal	e	porto	de	transporte	de	

mercadorias,	 além	 de	 abrigar	 em	 sua	

margem	 o	 complexo	 industrial	 do	

Engenho	Central.	

Portanto,	 a	 característica	 ambiental	 é	

marcante	no	rol	de	atrativos	deste	eixo,	

que	 também	 contempla	 o	 Parque	 do	

Mirante,	 à	 margem	 do	 Rio	 e	 com	 uma	

construção	 de	 arquitetura	 singular;	 o	

O	



91 

	

Aquário	Municipal,	que	está	localizado	

sob	 o	 Parque	 do	 Mirante	 e	 abriga	

espécies	 aquáticas	 típicas	 do	 Rio;	 O	

Museu	da	Água,	que	também	se	localiza	

à	 margem	 do	 Rio	 e	 tem	 como	 tema	

central	este	recurso	natural;	o	Parque	da	

Rua	 do	 Porto,	 consolidado	 na	 cidade	

como	 espaço	 de	 lazer,	 esporte,	

gastronomia	 e	 contemplação	 do	 Rio;	 o	

Tanquã,	conhecido	como	mini-pantanal;	

além	 do	Horto	 de	Tupi,	 que	 apesar	 de	

não	estar	 à	margem,	 abriga	 espécies	de	

flora	 típicas	 deste	 bioma;	 e	 por	 fim,	 o	

grande	 Engenho	 Central,	 um	 dos	

símbolos	 da	 cidade	 e	 que	 possui	 uma	

relação	 histórica	 no	 desenvolvimento	

econômico	da	cidade,	no	dialogo	entre	o	

Rio	e	a	indústria.	

	

 
Rio	Piracicaba.	Fonte:	Lucas	Cersosimo,	2015	

Dessa	forma,	entende-se	que	o	município	

de	 Piracicaba	 conta	 com	 enorme	

potencial	 de	 atrativos	 naturais,	

essenciais	 para	 o	 fortalecimento	 da	 sua	

vocação	 turística,	 constituindo	 e	

fortalecendo	os	segmentos	de	atividades	

de	 ecoturismo;	 turismo	de	natureza;	 de	

aventura;	 rural;	 esporte	 na	 natureza;	

pesca	esportiva	e	o	turismo	náutico.		

	

Rio	Piracicaba.	Fonte:	José	Furlan	Pissol,	Semactur	2016	
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	 ATRATIVO	 LOCALIZAÇÃO	 DESCRIÇÃO	 CONTATO	/	OBS	

	

Estação	Experimental	de	Tupi	
(Horto	de	Tupi)	

Rodovia	Luiz	de	
Queiroz,		
Km	149	

Local	de	passeio	e	lazer,	a	reserva	florestal	possui	infraestrutura	como	

quiosques,	alamedas,	um	monjolo	histórico	à	exposição	e	parque	infantil.	

O	Lago	Marcelo	é	um	ótimo	 local	para	relaxar	meio	ao	verde	com	seu	

entorno	arborizado.	

(19)	3438.7116	

	

Parque	do	Mirante	
Av.	Maurice	Allain,	
s/nº	

Suas	 alamedas	 permitem	passeios,	 dando	 oportunidade	 de	 entrar	 em	

contato	com	suas	árvores	nativas	e	vegetação	típica.	No	percurso,	há	um	

painel	 confeccionado	 em	 mosaico	 pela	 artista	 plástica,	 Clemência	

Pizzigatti	 e	 seus	 alunos,	 que	 retrata	 a	 fundação	 da	 cidade	 e	 seu	

desenvolvimento.	

(19)	3417.9494	
Tombamento	
CODEPAC	
Decreto	nº	10.020	de	2002	
	

	

Parque	da	Rua	do	Porto	“João	
Herrmann	Neto”	

Avenida	Alidor	
Recorari,	s/nº	

Parque	com	200	mil	metros	quadrados,	 contendo	pista	para	exercício	

físico,	 parque	 infantil,	 teatro	 de	 arena,	 equipamento	 para	 atividades	

motoras	e	equipamento	de	entretenimento	como	o	pedalinho.	

SEDEMA	
(19)	3403-1250	

	

Engenho	Central	
Av.	Maurice	Allain,	
454	-	Vila	Rezende.	

Fundado	em	19	de	 janeiro	de	1881	às	margens	do	Rio	Piracicaba	por	

Estevão	Ribeiro	de	Souza	Rezende,	o	Barão	de	Rezende.	Entre	os	séculos	

XIX	e	XX,	o	 local	 funcionava	como	engenho	de	açúcar,	e	contou	com	a	

substituição	da	mão	de	obra	escrava	por	máquinas.	Entretanto,	devido	

às	dificuldades	de	manutenção	das	máquinas	 importadas,	 foi	 vendido	

em	 1899	 à	 companhia	 francesa	 Societé	 des	 Sucrérie	 Brésilienne.	 Foi	

desativado	no	ano	de	1974,	e	em	1992	foram	iniciados	os	estudos	para	a	

requalificação	do	parque.	

Tombamentos	
Número	do	Processo:		
61039/10;	Resolução	de	
Tombamento:	Resolução	92	
de	25/08/14;		
CONDEPHAAT	
Livro	do	Tombo	Histórico:		
inscrição	nº	421,	p.126;		
CONDEPAC	
Decreto	nº	5.036	de	1989	

eixo	

RIO		

PIRACI

CABA	
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	 ATRATIVO	 LOCALIZAÇÃO	 DESCRIÇÃO	 CONTATO	/	OBS	

	

Museu	da	Água	
Av.	Beira	Rio,	448	-	

Centro	

A	 Antiga	 Casa	 de	 Força	 e	 do	 Conjunto	 da	 Empresa	 Hidráulica	 de	

Piracicaba	foi	construído	no	ano	de	1887,	possui	estilo	arquitetônico	

Eclético	e	é	de	posse	do	Serviço	Municipal	de	Água	e	Esgoto	(SEMAE).		

(19)	3432-8063	

Tombamento	

CODEPAC	

Decreto	nº	10.015	de	2002	

	

Aquário	Municipal	

Av.	Dr.	Maurice	

Allain,	s/n.	Parque	

do	Mirante.	

O	 Aquário	 Municipal	 foi	 inaugurado	 em	 setembro	 de	 2012	 e	 está	

instalado	no	Parque	Mirante	às	margens	do	rio	Piracicaba,	e	é	mais	

uma	opção	turística	da	cidade,	com	vista	privilegiada	do	salto	do	rio	

Piracicaba	

(19)	3421-1566	

	

Elevador	 Turístico	 "Alto	 do	

Mirante"	

	

Ponte	Caio	

Tabajara	Esteves	

de	Lima	

Um	dos	ícones	da	cidade,	este	Centro	de	Atendimento	do	Turista	(CAT)	

também	é	uma	atração	por	si	só.	O	elevador	está	localizado	sobre	o	Rio	

Piracicaba	e	possui	um	terraço	panorâmico	a	mais	de	24	metros	de	

altura,	com	capacidade	para	até	200	pessoas,	onde	há	um	café.	O	uso	

do	elevador	é	gratuito	e	o	espaço	conta	com	uma	equipe	de	monitores	

e	 painel	 com	 folhetos	 informativos	 sobre	 o	 turismo	 no	 município.	

Funcionamento	aos	sábados,	domingos	e	feriados,	das	9h30	às	17h30.	

	
	(19)	3403.2635	
	

eixo	
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	s	 atividades	 que	 impulsionavam	 as	

incursões	 bandeirantes	 pelo	 interior	

extinguiram-se,	 gerando	 “estagnação	 e	

decadência”	 (PRADO	 Jr.,	 2011:	68-69)	e	

promovendo,	uma	vez	assentada,	aquela	

população	 foi	 aos	 trancos	 e	 barrancos	

tomando	 posse	 de	 terras,	 cultivando	

roças	mais	perenes,	criando	animais	para	

fins	 de	 abate,	 ordenha	 ou	 transporte,	

construindo	 espaços	 comuns	 de	 culto	 e	

lazer,	 formando	 bairros	 rurais	 e	

pequenas	vilas	(CASTRO,	2018).		

 
Pamonhas	de	Piracicaba	

Nesse	 contexto	 histórico,	 dava-se	 início	

da	expansão	do	Ciclo	do	Café	da	região	de	

morros	do	Rio	de	Janeiro,	estendendo	ao	

Vale	 do	 Paraíba,	 São	 Paulo	 e	 ao	 Oeste	

Paulista,	com	a	utilização	de	negros	para	

a	escravização	em	grande	escala.	A	mão	

de	 obra	 escrava	 era	 comprada,	 pelos	

cafeicultores,	 por	 meio	 do	 tráfico	

negreiro	 da	 África,	 ou	 adquirida	 no	

comércio	 interno,	 no	 qual	 os	

escravizados	 eram	 originários	 de	

engenhos	 e	 fazendas	 em	 processo	

decadente	no	Nordeste	após	o	período	do	

Ciclo	do	Açúcar.	

Em	 muitas	 regiões	 de	 São	 Paulo,	 os	

caipiras	começaram	a	praticar	atividades	

de	origem	africana	como	o	moçambique,	

a	congada	e	o	batuque.	Assim,	o	mundo	

caipira	 foi	 se	 enriquecendo	 com	 a	

herança	 indígena,	 portuguesa	 e	 a	

africana.	

	

Eixo	 Cultura	 Caipira	 e	 Afro	 reúne	 os	

elementos	 que	 caracterizam	 a	 cultura	

destes	 dois	 grupos,	 por	 meio	 dos	

atrativos	 culturais,	 caracterizados	 pelos	

bens	 materiais	 e	 imateriais,	 com	

identidade	 sociocultural.	 Tem	 relação	

com	 os	 saberes	 tradicionais,	 práticas,	

representações,	 habilidades,	 crenças,	 o	

modo	 de	 ser,	 objetos	 tradicionais,	

artefatos,	lugares	que	lhes	são	associados	

e	 o	 reconhecimento	 de	 valor	 da	

comunidade	sobre	os	bens.	

 
Grupo	de	Cururu	

Conforme	 o	 antropólogo	 Darcy	 Ribeiro	

(1995),	a	origem	caipira	dá-se	com	o	final	

do	 bandeirantismo.	 Os	 Bandeirantes	

A	
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exploravam	 ouro	 em	 São	 Paulo,	 Minas	

Gerais,	Goiás	e	ao	Sul	de	Mato	Grosso	e	

utilizavam	os	 índios	 como	mão	de	 obra	

escrava	 para	 o	 trabalho	 e	 sua	

miscigenação	 como	 preceito	 na	

sociedade	 bandeirante.	 O	 caipira	 era	

conhecido	 como	 o	 morador	 da	

Paulistânia,	 espaço	 vital	 dos	 paulistas,	

que	resultava	da	mistura	do	português	e	

do	índio.	(CANDIDO,	2001).	

 
Samba	Lenço	

A	 cultura	 caipira	 tem	 a	 festa	 de	 santo	

como	o	elemento	de	coesão	do	grupo.	O	

lazer	 faz	 parte	 da	 cultura	 caipira	 e	 é	

também	 do	 seu	 ofício,	 pois	 ao	 mesmo	

tempo	em	que	pescar	é	lazer,	é	também	

trabalho	constituindo	seu	modo	de	vida	e	

como	parte	de	sua	dieta	se	aproximando	

das	práticas	indígenas.	

	

	

Bonecos	de	Elias	

 
Batuque	de	Umbigada	

Agregar	 a	 cultura	 caipira	 e	 afro	 no	

mesmo	 eixo	 é	 reconhecer	 a	 integração	

entre	 elas,	 historicamente	 rejeitadas	 no	

contexto	 político	 e	 econômico,	 porém	

culturalmente	riquíssimas	e	de	relevante	

importância	social.	

Neste	eixo	encontram-se	como	principais	

atrativos	 turísticos	 da	 cidade	 de	

Piracicaba	 as	 festas,	 representações	

culturais,	 hábitos	 e	 o	 saber	 fazer,	

contemplando	 elementos	 genuinamente	

caipiras	 como	 o	 Sotaque	 e	 Dialeto	

Caipira;	a	Maneira	de	Fazer	Bonecos	de	

Elias;	 Festa	 do	 Milho	 Verde	 de	

Tanquinho;	 o	 Cururu;	 as	 festas	 da	

Mandioca	 e	 do	 Peixe	 e	 Cachaça;	 até	

representações	 da	 herança	 afro	 como	o	

Samba	 Lenço;	 Batuque	 de	 Umbigada;	

Congada;	além	da	Casa	do	Povoador,	que	

reúne	 um	 acervo	 importante	 para	 a	

memória	dos	atores	apresentados	aqui.	
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Grupo	Baque	Caipira	em	performance	em	cortejo.		

Fonte:	Facebook	Grupo	Baque	Caipira,	2019	

	

	 	

 

Eu	sou	da	terra	do	Cururu,	

Sou	do	lugar	onde	o	peixe	para,	

Sou	baque	virado,	sou	do	tambú,	

Caipira	sou,	Piracicaba.	

	

Trecho:	Baque	Caipira.	
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	 ATRATIVO	
LOCAL	/	ÉPOCA	DE	

OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO	

	

Sotaque	e	Dialeto	

Caipira	de	Piracicaba	
	

Decreto	nº	16.766	de	2016		

Entidades	que	promovem:	Prefeitura	Municipal	de	Piracicaba;	CODEPAC	

	

Maneira	de	Fazer	

Bonecos	do	Elias	
Casa	do	Povoador	

Este	bem	cultural	consiste	na	maneira	de	se	fazer	bonecos,	geralmente	em	tamanho	real,	iniciada	pelo	artista	piracicabano	

Elias	Rocha.	Os	bonecos	são	feitos	de	material	reciclável,	fazendo	uma	apologia	à	sustentabilidade	e	aos	cuidados	com	o	

meio	ambiente.	Alguns	dos	bonecos	eram	encontrados	nas	margens	do	rio	Piracicaba,	local	onde	o	próprio	Elias	costumava	

colocá-los;	porém	atualmente	estão	em	exposição	permanente	na	Casa	do	Povoador	assumindo	a	função	tanto	educativa	

quanto	turística.	

Entidades	que	promovem:	Prefeitura	de	Piracicaba;	SEMACTUR.	

	

Cururu	 Julho	

O	cururu	é	uma	forma	de	canto,	mais	conhecido	como	“repente”,	na	qual	dois	repentistas	ou	cururueiros,	cantam	de	forma	

rimada,	um	combate	poético,	um	desafio	em	trovas	ao	som	de	violas	caipiras,	nasceu	como	canto	religioso	e	é	marcado	

pela	batida	de	pé.	O	cururu	acompanha	os	festejos	do	Divino,	logo,	sua	data	padrão	de	ocorrência	é	no	mês	de	julho.	Como	

o	cururu	está	ligado	à	Festa	do	Divino,	suas	canções	são	de	caráter	religioso	na	ocorrência	do	evento.	

	

Samba-Lenço	 	

O	 Samba-Lenço	 é	 uma	 das	 variações	 do	 samba	 praticado	 no	 interior	 de	 São	 Paulo.	 Tem	 origem	 bantu	 e	 conta	 com	

elementos	não	africanos,	como	alguns	instrumentos	musicais.	A	história	desta	prática	vem	do	município	de	Bom	Jesus	de	

Pirapora,	 onde	 tem-se	que	 surgiu	 a	partir	 dos	negros	que,	 proibidos	de	 frequentar	 a	 festa	de	Bom	 Jesus	de	Pirapora,	

organizavam	seus	sambas	em	barracões	da	cidade.	

Entidades	que	promovem:	SEMACTUR	

	
	
	
	
	
	

eixo	
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	 eixo	

CULTURA	CAIPIRA	E	AFRO	

	 ATRATIVO	
LOCAL	/	ÉPOCA	DE	

OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO	

	
	
	

	

Batuque	de	Umbigada	
Ao	longo	do	ano,	

principalmente	em	Maio.	

O	“Batuque	de	umbigada”	dança	originaria	da	África	trazida	ao	Brasil	pelos	navios	negreiros	na	época	de	colonização	e	

instalada	na	região	do	Médio	Tietê	(Tietê,	Porto	Feliz,	Laranjal,	Pereiras,	Capivari,	Botucatu,	Piracicaba,	Limeira,	Rio	Claro,	

São	Pedro,	Itu,	Tatuí)	é	uma	manifestação	que	vem	sendo	preservada	em	Piracicaba	e	transmitida	por	gerações.	

Dança	que	assemelha	o	movimento	do	corpo	com	o	axé	e	a	capoeira	tem	como	principal	função	festejar	a	fertilidade.	O	

elemento	principal	da	coreografia	é	a	"umbigada",	ou	seja,	quando	o	ventre	da	mulher	bate	à	altura	do	ventre	do	homem.		

Dentro	da	cultura	banto	existe	a	visão	de	que	o	umbigo	é	a	nossa	primeira	boca	e	o	ventre	materno	a	primeira	casa,	a	

umbigada	celebra	o	momento	único	em	que	eles	se	tocam,	é	como	uma	ode,	um	agradecimento	ao	dom	da	concepção	

Na	dança	 são	utilizados	os	 seguintes	 instrumentos:	 o	 tambú,	uma	espécie	de	 tambor	 feito	de	 tronco	oco	de	árvore;	 o	

quinzengue,	um	tambor	mais	agudo	que	faz	a	marcação	rítmica	do	tambú	e	nele	se	apóia;	as	matracas,	que	são	os	paus	que	

batem	no	tambú	do	lado	oposto	do	couro	e	os	guaiás,	chocalhos	de	metal	em	forma	de	cones	ligados.	

Entidades	que	promovem:	Associação	Esportiva	e	Cultural	Vila	África;	Sociedade	Beneficente	Treze	de	Maio;	SEMACTUR	

	

Casa	do	Povoador	 Av.	Beira	Rio,	nº	800.	

Espaço	cultural	que	oferece	exposições	buscando	trazer	à	Casa	diversas	técnicas	(óleo	sobre	tela,	aquarela,	grafite,	etc.),	

com	destaque	para	artistas	 locais	e	 trabalhos	manuais	 feitos	com	produtos	reciclados.	 	Além	das	exposições,	o	espaço	

oferece	cursos	e	oficinas	voltadas	para	profissionais	de	arte,	educadores,	artistas	e	para	o	público	em	geral.	Em	uma	das	

salas	 da	 Casa	 é	 exibido	 permanentemente	 o	 acervo	 “Bonecos	 do	 Elias”,	 confeccionados	 pelo	 folclorista	 e	 consagrado	

piracicabano	Elias	Rocha.	A	 área	 externa	 (Arena)	 é	utilizada	pelo	projeto	Arte	da	Terra,	 com	objetivo	de	 incentivar	 e	

valorizar	a	produção	musical	da	região,	trazendo	grupos	de	teatro,	dança,	capoeira	e	duplas	sertanejas	de	raiz.	

Conselho	de	Defesa	do	Patrimônio	Histórico,	Arqueológico,	Artístico	e	Turístico	(CONDEPHAAT).	-	Conselho	de	Defesa	do	

Patrimônio	Cultural	de	Piracicaba	(CODEPAC).	Processo	de	Tombamento:	nº	8571/69.	Resolução:	09	de	março	de	1970,	

D.O.E.	10/03/1970.	Inscrição:	nº	09.	Livro	de	Tombo	Histórico:	nº	01,	pág.	02.	Início	de	preservação:	04	de	abril	de	1985.	

Horário:	diariamente	das	8h	às	12h.	Sábado	e	domingo	das	13h	às	17h.	
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eixo	

CULTURA	CAIPIRA	E	AFRO	

	 ATRATIVO	
LOCAL	/	ÉPOCA	DE	

OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO	

Apresentação	cultural	aos	domingos	após	as	15h.	

Entrada	gratuita.	

	

Festa	do	Milho	Verde	

de	Tanquinho	
Tanquinho	/	Março	

Iniciada	em	1975,	a	festa	surgiu	com	o	propósito	de	oferecer	assistência	à	população	rural.		

A	festa,	como	o	nome	sugere,	tem	como	principal	característica	o	milho	e	suas	variações	alimentícias	doces	e	salgadas.	As	

festividades	ocorrem	no	bairro	de	Tanquinho,	são	organizadas	pelo	Centro	Rural	do	bairro	e	acontecem	durante	três	finais	

de	semana	de	março.	

	

Festa	da	Mandioca	de	

Ártemis	
Ártemis	/	Setembro	

Popular	festa	que	vai	para	a	sua	16a	edição	no	distrito	de	Ártemis.	A	mandioca	é	a	base	dos	pratos,	sendo	tradicionalmente	

servidos	o	bolinho	de	mandioca	com	calabresa	e	queijo,	vaca	atolada,	o	escondidinho	de	carne	seca,	nhoque	de	mandioca,	

mandioca	sertaneja,	cuscuz	de	mandioca	e	a	maionese	de	mandioca,	além	de	bebidas	e	outros	quitutes.	O	evento	é	realizado	

na	Estação	Ferroviária	do	Porto	João	Alfredo	em	Ártemis	

	

Congada	 Julho	

A	 congada	 é	 uma	 manifestação	 artística	 e	 cultural	 relacionada	 à	 festa	 do	 Divino	 Espírito	 Santo	 de	 Piracicaba.	 Seus	

participantes	vestem	indumentárias	de	cores	vermelha	e	branca	que	são	as	cores	do	Divino.	Atualmente	ela	ocorre	na	

primeira	quinzena	de	julho.	A	congada	tem	origem	em	uma	dança	pagã	vinda	do	Congo	e	está	diretamente	relacionada	

com	a	lenda	de	Chico	Rei,	Imperador	do	Congo,	que	veio	para	o	estado	de	Minas	Gerais	como	escravo	

	

Festa	do	Peixe	e	da	

Cachaça	

Engenho	Central	/	

Novembro	

Tradicional	 festa	da	cidade	com	atrações	musicais	e	gastronômicas,	difundindo	a	cultura	do	peixe	na	brasa	e	a	famosa	

cachaça	popular	na	cidade.	Localização:	Engenho	Central	
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eixo	

CULTURA	CAIPIRA	E	AFRO	

eixo	

CULTURA	CAIPIRA	E	AFRO	

	 ATRATIVO	
LOCAL	/	ÉPOCA	DE	

OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO	

	

Rota	Negra	
SESC	Piracicaba	/	

caminhada	pela	cidade	

Organizado	pelo	SESC	Piracicaba,	o	roteiro	se	propõe	a	caminhar,	conhecer,	refletir,	revisitar	e	ressignificar	territórios	

negros	históricos	na	cidade	de	Piracicaba.	Espaços	e	lugares	de	negritude	e	resistência	utilizados	para	torturas,	moradias,	

exercícios	de	pessoas	escravizadas	e	que	nos	dias	atuais	têm	outros	significados	que	apagam	estas	memórias	e	histórias.	

	

Igreja	de	São	Benedito	
Rua	do	Rosário,	801,	

Centro	

A	Igreja	de	São	Benedito	é	patrimônio	cultural	de	Piracicaba,	cuja	edificação,	tombada	pelo	CODEPAC	-	Conselho	de	Defesa	

do	 Patrimônio	 Cultural	 de	 Piracicaba,	 contém	 em	 si	 uma	 história	 memorável.	 Originalmente	 havia	 no	 local	 onde	 se	

encontra	a	Igreja	São	Benedito,	uma	capela	de	Nossa	Senhora	do	Rosário	anterior	a	1858,	sendo	que	seu	largo	deu	nome	

à	rua	onde	está	edificada.	Essa	capela	foi	substituída	pela	primeira	construção	consagrada	a	São	Benedito,	datada	de	1867,	

com	plano	total	de	Miguel	Arcanjo	B.	D`Assumpção	Dutra.	
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EIXO	3	-	OS	IMIGRANTES		
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cidade	 de	 Piracicaba	 recebeu	 forte	

influência	 da	 imigração	 europeia,	

especialmente	 dos	 trabalhadores	

provenientes	da	Itália	e	da	Áustria,	além	

de	imigrantes	japoneses,	que	imigraram	

como	 mão	 de	 obra	 para	 a	 expansão	

agrícola	no	final	do	século	XIX.	

Diante	 desse	 contexto	 de	 miscigenação	

cultural,	 o	 italiano	 imigrante	 ao	

abrasileirar-se,	 acaipirou-se	 em	 igual	

proporção	(SANT’ANNA,	2009:	316).		

Dessa	 forma,	 esse	 eixo	 congrega	 o	

patrimônio	 cultural	 deixado	 pelos	

Imigrantes,	 entendido	 por	 seus	 bens	

imateriais	 e	 materiais.	 Compreende,	

portanto	 nessa	 relação	 a	 história	 dos	

imigrantes	 tiroleses	 e	 japoneses,	 sua	

herança	 cultural	 manifestada	 nos	

costumes,	 culinária,	 religiosidade	 por	

meio	 de	 festividades	 tornando-se	

referência	e	tradição	em	Piracicaba.	

  
Festa	da	Polenta	de	Santa	Olímpia	

Os	 bairros	 rurais	 de	 Santa	 Olímpia	 e	

Santana	 foram	 fundados	 entre	 1892	 e	

1893	 por	 imigrantes	 oriundos	 de	 Tirol,	

região	de	Trento	que	até	1919	pertencia	

à	Áustria	e	atualmente	pertence	à	Itália.	

Com	objetivo	de	comemorar	a	imigração	

trentino-tirolesa	 para	 a	 cidade	 de	

Piracicaba,	 é	 realizada	 A	 Festa	 da	

Polenta	 em	 julho,	 em	 estilo	 quadrilha,	

contando	 com	 shows	 musicais	 e	

sertanejos,	 fogueira	 e	 folguedos	

tradicionais,	 além	 de	 pratos	 e	 bebidas	

típicas	 e	 a	 passagem	 dos	 participantes	

descalços	sobre	o	braseiro.	

 
“Mercadìn	de	Nadàl”	

A	imigração	japonesa	também	possui	um	

papel	 importante	 para	 a	 cultura	

piracicabana,	 colocando	 em	 seu	

calendário	 as	 festas	 da	 Primavera	 e	 do	

Japão	 na	 Praça,	 com	 apresentações	 de	

dança,	música	e	culinária	oriental.	

A	
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Festa	Japonesa	da	Primavera	

Outras	 festividades	 importantes	 no	

bairro	de	Santa	Olímpia	são:	a	Festa	de	

Nossa	Senhora	que	ocorre	em	maio;	da	

Cuccagna,	 que	ocorre	no	Carnaval;	 a	 da	

Imigração,	 em	 novembro;	 e	 a	 festa	 do	

Mercadìn	 de	 Nadàl,	 que	 ocorre	 em	

dezembro.	
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	 ATRATIVO	 LOCALIZAÇÃO	 DESCRIÇÃO	
ÉPOCA	DE	

OCORRÊNCIA	

	

Festa	da	Polenta	

de	Santa	Olímpia	

Bairro	Santa	

Olímpia	

Rua	da	Consolação,	

s/n	

Santa	Olímpia	

CEP	13411-589	

Piracicaba,	SP	

A	Festa	da	Polenta	teve	sua	primeira	edição	em	1992	e	surgiu	com	o	objetivo	de	comemorar	os	100	anos	

de	 imigração	 trentina	 para	 a	 cidade.	 Se	 consagra	 como	 o	maior	 evento	 realizado	 no	 bairro	 de	 Santa	

Olímpia,	recebendo	cerca	de	15	mil	participantes.	A	festa	tem	relação	direta	com	as	origens	da	comunidade	

–	os	moradores	de	Santa	Olímpia	são	descendentes	de	duas	regiões	da	Europa,	Tirol,	na	Áustria	e	Trento,	

na	Itália.	Os	pratos	servidos	são	tradicionais	da	cozinha	destes	locais	e	são	preparados	pelas	“mammas	e	

nonas”	da	comunidade.	A	festa	também	abrange	outros	aspectos	de	cultura	imaterial	como	músicas	típicas	

e	danças	folclóricas.	

Entidades	que	promovem:	Associação	de	Moradores	do	Bairro	de	Santa	Olímpia;	SEMACTUR.	

Final	do	mês	de	

Julho	

	

Festa	do	Vinho	de	

Santana	

Bairros	Santana	e	

Santa	Olímpia	

A	festa	é	realizada	desde	2008,	celebra	as	tradições	da	comunidade	trentino-tirolesa,	formada	há	125	anos,	

por	famílias	que	se	estabeleceram	no	local	no	final	do	século	19,	após	deixarem	a	região	de	Tirol,	na	Europa	

Central.	O	evento	é	"regado"	ao	vinho	produzido	no	local	e	animado	pelas	danças	e	tradições	típicas	da	

comunidade,	além	de	ter	o	acompanhamento	da	deliciosa	culinária	típica.	

Final	do	mês	de	

Junho	

	

“Mercadìn	de	

Nadàl”	Mercado	

Trentino	de	Natal	

Anualmente	

revezado	entre	os	

bairros	de	Santana	e	

Santa	Olímpia.	

A	Colônia	Tirolesa	de	Piracicaba	realiza	anualmente	o	Mercadìn	de	Nadàl,	entre	novembro	e	dezembro.	

Contendo	exposição	de	produtos	e	enfeites	natalinos	típicos,	produtos	coloniais	(vinhos,	licores,	geléias,	

mel,	 pães,	 compotas	 e	 bolos),	 produtos	 em	 madeira,	 patchwork,	 tricô,	 crochê	 e	 etc.	 Contato:	

contato@santanapiracicaba.com.br.	Realização:	Circolo	Trentino	Di	Piracicaba	e	Circolo	Trentino	Di	Santa	

Olímpia.	

Dezembro	

	

Festa	Japonesa	da	

Primavera	
Engenho	Central	

A	festa	tem	como	celebração	a	chegada	da	primavera,	uma	das	estações	mais	bonitas	do	ano.	O	evento	

conta	com	apresentação	de	Taiko	(tambores	japoneses),	Artes	Marciais,	Danças,	Karaokê	e	comida	típica	

japonesa.	Acontece	final	de	setembro.	Realização:	Clube	Nipo	Brasileiro	de	Piracicaba	

Setembro	

eixo	

IMIGRAN-

TES	
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	 ATRATIVO	 LOCALIZAÇÃO	 DESCRIÇÃO	
ÉPOCA	DE	

OCORRÊNCIA	

	

Festa	Japão	na	

Praça	
Praça	José	Bonifácio	

Evento	realizado	na	praça	pública	com	venda	de	comidas	típicas	como	yakisoba,	tempurá,	pastel,	sushis,	

temakis	e	doce	dorayaki,	além	das	apresentações	de	Taiko	(tambores	japoneses),	Kendo	(luta	com	uso	de	

espadas)	e	brincadeira	para	interação	do	público	com	os	participantes	dos	grupos	de	dança	e	canto.	

Junho	

	

eixo	

IMIGRANTES	
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iracicaba	ocupou	espaço	de	destaque	no	

período	 de	 formação	 da	 Primeira	

República	 do	 Brasil,	 entre	 o	 final	 do	

século	XIX	e	primeira	metade	do	século	

XX.	

Neste	 período,	 importantes	 figuras	 da	

política,	da	economia,	da	academia	e	das	

artes	marcaram	a	história	piracicabana,	a	

exemplo	de	Prudente	de	Moraes,	político	

paulista	de	destaque,	que	após	ocupar	o	

cargo	 de	 presidente	 do	 estado	 de	 São	

Paulo,	 senador	 e	 presidente	 da	

Assembleia	 Nacional	 Constituinte,	 se	

tornou	 o	 primeiro	 presidente	 civil	 do	

Brasil,	 eleito	 pelo	 povo	 em	 1894,	 que	

apesar	de	ser	natural	de	 Itu,	 residiu	em	

Piracicaba	até	o	fim	da	sua	vida.	

 
Museu	Histórico	e	Pedagógico	Prudente	de	Moraes	

A	 cidade	 também	 conviveu	 com	

importantes	 ícones	 deste	 período	

histórico	 brasileiro,	 como,	 Luiz	 de	

Queiroz,	idealizador	da	“Escola	Agrícola”,	

atual	ESALQ-USP;	além	de	João	Sampaio;	

dos	Barões	de	Serra	Negra	e	de	Rezende;	

Sud	 Mennucci;	 Cobrinha;	 Fabiano	

Lozano;	 entre	 outras	 importantes	

personalidades.	

Tais	 figuras	 foram	 homenageadas	 com	

importantes	edificações	na	cidade,	como	

escolas,	 teatros,	universidade	e	museus.	

Representando	 a	 relevância	 de	

Piracicaba	naquele	moderno	período	de	

desenvolvimento	 político	 e	 econômico	

nacional.	

	

ESALQ-USP	

O	Centro	Antigo	da	cidade	abriga	a	maior	

parte	 destes	 bens	 materiais,	 que	

proporcionam	a	memória	de	um	período	

histórico.	 Além	 dos	 edifícios	 mais	

importantes,	 uma	 relação	 enorme	 de	

outros	 edifícios	 também	 é	 reconhecida	

pela	 sociedade	 como	 patrimônio	

histórico	 e	 arquitetônico	 da	 cidade,	 de	

alto	valor	histórico	e	cultural.	

Este	 eixo	 apresenta	 o	 importante	

patrimônio	 histórico	 da	 cidade	 de	

Piracicaba,	 através	 do	 seu	 reconhecido	

patrimônio	arquitetônico.	

	
Estação	da	Companhia	Paulista	

P	
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	 ATRATIVO	 LOCALIZAÇÃO	 DESCRIÇÃO	
FUNCIONAMENTO/	

CONTATO		

	

Museu	Histórico	e	

Pedagógico	Prudente	de	

Moraes	

Rua	Santo	Antônio,	641.	

Centro.	

Fundado	em	13	de	agosto	de	1956,	o	Museu	está	instalado	numa	centenária	casa	

de	estilo	imperial	brasileiro,	onde	viveu	e	morreu	o	primeiro	Presidente	Civil	da	

República:	Prudente	de	Moraes,	no	período	entre	1870	e	1902.	(Fonte:	DPH)	

Tombamento	 -	 Instituto	do	Patrimônio	Histórico	e	Artístico	Nacional	 (IPHAN).	 -	

Conselho	 de	Defesa	 do	 Patrimônio	Histórico,	 Arqueológico,	 Artístico	 e	 Turístico	

(CONDEPHAAT).	 -	 Conselho	 de	 Defesa	 do	 Patrimônio	 Cultural	 de	 Piracicaba	

(CODEPAC).	Finalidade	atual:	Museu	Histórico	e	Pedagógico	Prudente	de	Moraes.	

Processo	de	Tombamento:	nº	0714-T-63.	Resolução:	25	de	abril	de	2003.	Livro	de	

Tombo	Histórico:	inscrição	nº	567.			

De	terças	a	sextas-feiras	

das	9h	às	17h.	

Sábados	e	feriados	das	10h	

às	14h.	

mprudentedemoraes@pira

cicaba.sp.gov.br	

(19)	3422-3069	

	

	

Escola	Superior	de	

Agricultura	Luiz	de	

Queiroz	-	ESALQ	

Avenida	Pádua	Dias,	11.	

A	 Escola	 Superior	 de	 Agronomia	 Luiz	 de	 Queiroz	 é	 atualmente	 uma	 das	 mais	

reconhecidas	 instituições	de	ensino	do	Brasil.	O	projeto	 foi	 iniciado	por	Luiz	de	

Queiroz,	 que	 só	 ficou	 pronto	 após	 sua	 morte.	 O	 edifício	 em	 estilo	 Eclético,	

inicialmente	 projetado	 para	 servir	 o	 Ensino	 Médio,	 passou	 a	 ser	 instituição	 de	

Ensino	Superior	em	1925	e,	com	a	criação	da	Universidade	de	São	Paulo	em	1934,	

a	escola	foi	integrada	à	USP.	

O	Parque	da	ESALQ	é	o	único	no	estilo	 inglês	de	paisagismo	existente	no	Brasil,	

cujas	características	foram	parcialmente	preservadas.	

Tombamento	 -	 Conselho	 de	 Defesa	 do	 Patrimônio	 Histórico,	 Arqueológico,	

Artístico	e	Turístico	(CONDEPHAAT).	-	Conselho	de	Defesa	do	Patrimônio	Cultural	

de	Piracicaba	(CODEPAC).	Resolução:	D.O.E.	15/09/2001.	

pusp.lq@usp.br	

(19)3429.4161	

eixo	

CENTRO	

ANTIGO	
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	 ATRATIVO	 LOCALIZAÇÃO	 DESCRIÇÃO	
FUNCIONAMENTO/	

CONTATO		

	

Estação	da	Cia.	Paulista	

de	Estradas	de	Ferro	-	

Centro	Cultural	"Antônio	

Pacheco	Ferraz"	

Av.	Dr.	Paulo	de	Moraes,	800	

–	Bairro	Paulista.	

Em	29	de	 julho	de	1922,	 chegava	o	primeiro	 trem	da	Cia.	Paulista	na	 cidade	de	

Piracicaba.	 A	 Estação	 foi	 construída	 pelo	 engenheiro	 e	 construtor	 Domingos	

Borelli,	 juntamente	 a	 22	 casas	 para	moradia	 dos	 trabalhadores.	 A	 rota	 da	 linha	

partia	da	Estação	da	Luz,	em	São	Paulo.	

Tombamento	-	Decreto	nº	7.272	de	1996	e	10.641	de	2004;	CODEPAC	

(19)	3436-0466	

	 Mercado	Municipal	
Praça	Alfredo	Cardoso,	1336.		

Centro.		

Inaugurado	 em	 1888,	 o	 mercadão	 conta	 com	 133	 boxes	 onde	 são	 vendidas	

especiarias	como	a	tradicional	pamonha	da	cidade,	carnes,	peixes,	frios,	material	

de	pesca,	artesanato,	verduras,	frutas,	doces,	condimentos,	entre	outros	produtos.	

De	segunda	à	

sexta-feira	das	6h	às	17h30,	

aos	sábados	das	6h	às	13h,	

e	aos	domingos	das	6h	às	

12h.	

(19)	3433-5215	

	

Teatro	Municipal	Dr.	

Losso	Netto	

Sala	01:	Av.	Independência,	

277.	

Sala	02	e	Administração:	Rua	

Gomes	Carneiro,	1212	

Denominado	inicialmente	como	Teatro	Municipal	de	Piracicaba,	passou	a	chamar-

se	Teatro	Municipal	Dr.	Losso	Netto	em	abril	de	1993,	em	homenagem	ao	ilustre	

jornalista.	Inaugurado	em	19	de	agosto	de	1978,	conta	com	674	lugares	e	sistema	

de	acústica	e	ar	condicionado.	

(19)	3433-4952	

	

Teatro	Erotides	De	

Campos	

Av.	Maurice	Allain,	454	-	

Parque	do	Engenho	Central,	

Piracicaba	-	SP,	13405-123	

Teatro	com	salas	de	espetáculos	com	capacidade	para	422	pessoas,	acessível	a	

portadores	de	necessidades	especiais,	inclusive	palco	e	andares	superiores,	

recursos	audiovisuais	e	de	cenografia	de	ponta.	

(19)	3413-8526	

	
eixo	

CENTRO	ANTIGO	
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	 ATRATIVO	 LOCALIZAÇÃO	 DESCRIÇÃO	
FUNCIONAMENTO/	

CONTATO		

	

Centro	Cultural	Martha	

Watts	(Instituto	

Educacional	

Piracicabano)	

R.	Boa	Morte,	1257	

Foram	construídos	entre	os	anos	de	1884	e	1914,	possuem	um	estilo	arquitetônico	

Eclético	 Neoclassicista	 e	 são	 de	 posse	 do	 Instituto	 Educacional	 Piracicabano,	

funcionando	como	um	centro	cultural.	

Tombamento	-	Decreto	nº	10.159	de	2002;	CODEPAC.	

(19)	3124-1889	

	

Pinacoteca	Municipal	

“Miguel	Arcanjo	Benício	

Dutra”	

Morais	Barros,	233	-	Centro	

Foi	construída	no	ano	de	1969,	possui	estilo	arquitetônico	Modernista	e	é	de	posse	

da	Prefeitura	Municipal	de	Piracicaba.	

Tombamento	-	Decreto	nº	11.974	de	2007;	CODEPAC.	

(19)	3433-4930	

	

	 	

	

eixo	

CENTRO	ANTIGO	
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Outros	bens	materiais	de	relevância	histórica	e	arquitetônica,	tombados:	

	
IPHAN 

• Edificação (terreno e anexos) e Acervo – Presidente 

Prudente de Moraes  

 

CONDEPHAAT 

• Casa – Presidente Prudente de Moraes  

• Casa do Povoador 

• Conjunto Arquitetônico da Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz (ESALQ) 

• E.E. Barão do Rio Branco 

• E.E. Moraes Barros 

• E.E. Sud Menucci (Antiga Escola Normal de Piracicaba) 

• Engenho Central 

• Passo da Via Sacra São Vicente de Paula 

 

CODEPAC 

• Mercado Municipal e seu Largo  

• Engenho Central  

• Matadouro Municipal  

• Ponte de Ferro “Joaquim Nunes” em Ártemis  

• Capela São Pedro (Bairro Monte Alegre)  

• Società Italiana di Mutuo Soccorso  

• Monumento a Luiz de Queiróz  

• Monumento ao Soldado Constitucionalista  

• Mausoléu de Prudente de Moraes  

• Estação da Companhia Paulista e entorno  

• Palacete Luiz de Queiróz  

• Rua do Porto e área envoltória  

• Mausoléu de Almeida Júnior  

• Colônias do Bairro Monte Alegre  

• Sociedade Recreativa e Cultural Hispano Brasileira  

• Edifício Eng. Manoel Hermínio Paquete  

• E.E. Barão do Rio Branco  

• E.E. Moraes Barros  

• Igreja Metodista Central (Catedral Metodista)  

• Antigo Banco das Nações  

• E.E. Sud Menucci (Antiga Escola Normal de Piracicaba)  

• Antiga Escola Estadual Marquês de Monte Alegre  

• Antiga Sede da Sociedade de Beneficência Portuguesa de 

Piracicaba  

• Teatro São José  

• Clube Coronel Barbosa  

• Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Igreja dos Frades)  

• Igreja São Benedito  

• Seminário Seráfico São Fidélis  

• Museu da Água (Antiga Casa de Força e do Conjunto da 

Empresa Hidráulica de Piracicaba)  

• Portal do Cemitério da Saudade  

• Parque do Mirante  

• Antiga Estação Ferroviária do Distrito de Ártemis  

• Antiga Escola Estadual Francisca Elisa da Silva  

• Pavilhão de Engenharia da Escola Superior de Luiz de 

Queiróz  

• Edifício Principal e o Anexo Martha Watts do Instituto 

Educacional Piracicabano  

• Igreja do Senhor Bom Jesus do Monte (Igreja Bom Jesus)  

• Antigo Prédio da Companhia Paulista de Força e Luz  

• Sede da Sociedade Beneficente 13 de Maio  

• Sede da Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa  

• Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Matriz da 

Pompéia)  

• Catedral de Santo Antônio  

• Antigo Ponto de Bondes da Rua XV de Novembro  

• Edifício Principal do Colégio Salesiano Dom Bosco  

• Antigo Edifício Broadway  

• Antigo Externato São José e Antiga Faculdade de 

Farmácia e Odontologia de Piracicaba  

• Antigo Fórum de Piracicaba  

• Igreja São Judas Tadeu  

• Igreja Imaculado Coração de Maria (Igreja Matriz da 

Paulicéia)  

• Paróquia São José  

• Igreja de Nossa Senhora e Boa Morte Assunção  

• Antiga Estação da Fepasa de Tupi  

• Antigo Grupo Escolar de Ártemis  

• Irmandade de Santa Casa de Misericórdia  

• Condomínio Edifício São Francisco de Assis  

• Antiga Loja Maçônica de Piracicaba  

• Antiga Refinaria de Açúcar “Pentagna, Nogueira e Cia”  

• Edifício Terenzio Galesi  

• Palacete Giuliani  

• Comercial Monteiro  

• Sede dos Correios e Telégrafos  

• Capela de Santa Clara, incluindo a cúpula da torre da 

primeira Catedral de Piracicaba e o Anexo Lar Franciscano 

de Menores  

• Árvore da Sapucaia  

• Antiga Casa Lima  

• Palacete Febeliano da Costa  

• Túmulo de José Pinto de Almeida  

• Casa do Povoador  

• Antiga Residência de Prudente de Moraes  

• Passo do Senhor do Horto  

• Antigo Internato Masculino do Colégio Piracicabano  

• Igreja Matriz de Santa Terezinha  

• Casa das Artes Plásticas “Miguel Arcanjo Benício Dutra” 

(Pinacoteca Municipal)  

• Monumento da Independência  

• Monumento Oficial Mário Dedini  

• Capela Nossa Senhora das Graças e antigo Dispensário 

dos Pobres  

• Edifício Aristides Figueiredo (Antigo Edifício Sampaio 

Góes)  

• Convento do Sagrado Coração de Jesus  

• Palacete Conde Rodolpho de Lara Campos (no Clube de 

Campo de Piracicaba)  
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EIXO	5	-	RELIGIOSO	

E	SACRO	
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	Turismo	Religioso	é	um	dos	segmentos	

mais	 representativos	 na	 economia	 do	

turismo	 mundial,	 responsável	 por	

mobilizar	 milhões	 de	 visitantes	 e	 por	

consolidar	 grandes	 roteiros	 e	 destinos	

em	todos	os	lugares	do	mundo.	

 
Festa	do	Divino	Espírito	Santo 

A	oferta	 deste	 segmento	 é	 determinada	

pelos	bens	materiais,	caracterizada	pelo	

conjunto	 arquitetônico	 de	 igrejas,	

templos,	espaços	sagrados	e	destinados	à	

busca	espiritual;	além	de	bens	imateriais	

como	 eventos	 religiosos,	 cerimônias,	

tradições	e	consagrações	de	determinada	

religião.	

Igreja	Metodista	

Apesar	 da	 ocupação	 inicial	 ter	 sido	

predominantemente	 indígena,	 a	

colonização	 branca	 pautou	 a	 tradição	

religiosa	piracicabana,	majoritariamente	

católica.	De	forma	que,	ainda	que	existam	

tradições	religiosas	de	matriz	africana,	as	

quais	 estão	 apresentadas	 no	 Eixo	 de	

Cultura	Caipira	e	Afro,	neste	capítulo	são	

apresentadas	 as	 de	 matriz	 cristã,	 por	

conta	da	sua	ampla	identidade	e	objetos	

pela	cidade.	

 
Catedral	de	Piracicaba 

O	 conjunto	 de	 oferta	 religiosa	 em	

Piracicaba	 agrega	 importantes	 igrejas,	

como	 a	 Catedral	 de	 Santo	 Antônio	 e	 a	

Igreja	 Metodista,	 assim	 como	 festas	 do	

Divino,	da	Paixão	de	Cristo	e	da	Festa	de	

São	João.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

O	
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	 ATRATIVO	
LOCALIZAÇÃO	/		

OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO	

ENTIDADES	QUE	

PROMOVEM	/	CONTATO		

	

Festa	do	Divino	

Espírito	Santo	de	

Piracicaba	

Irmandade	do	

Divino	Espírito	

Santo	de	

Piracicaba;	

SEMACTUR;	

Primeira	quinzena	

de	Julho.	

É	uma	celebração	de	caráter	religioso,	sendo	uma	das	mais	importantes	da	região	de	

Piracicaba.	Acontece	desde	1826	e	atualmente	é	 realizada	na	primeira	quinzena	de	

julho,	com	a	duração	de	uma	semana.	Durante	a	festa,	ocorrem	muitas	manifestações	

como	as	supracitadas	cururu	e	a	congada.	A	festa	surgiu	com	características	populares	

de	devoção,	sendo	posteriormente	apropriada	pela	igreja	católica.	

Tombamento	-	Decreto	nº	16.890	de	2016	

Irmandade	do	Divino	

Espírito	Santo	de	

Piracicaba;	SEMACTUR;	

CODEPAC	

(19)	3434-9701	

	

Paixão	de	Cristo	

de	Piracicaba	
Semana	Santa	

É	 uma	 encenação	 teatral	 que	 conta	 a	 estória	 dos	 últimos	 dias	 de	 Jesus	 Cristo,	 sua	

crucificação	e	ressurreição.	Acontece	há	29	anos	em	Piracicaba	durante	a	semana	santa	

e	é	realizada	pela	Associação	Cultural	e	Teatral	Guarantã.	Começou	a	ser	encenada	na	

ESALQ	em	1990	e	contava	com	50	atores.	

(19)	3375.5198	

	

Festa	de	São	João	

do	Tupi	
Em	junho	

A	 festa	 de	 São	 João	 do	 Tupi	 é	 datada	 de	 1922	 e	 começou	 como	 uma	 festa	 familiar	

realizada	na	casa	do	senhor	Pedro	Lodovico	Basso,	próxima	à	capela	de	São	José.	Em	

1934,	a	festa	foi	oficializada	na	praça	Marcelino	Boaretto.		

A	festa	ocorre	em	junho	no	distrito	de	Tupi	e	é	uma	homenagem	ao	santo	padroeiro	

local.	É	semelhante	a	uma	festa	junina	tradicional,	com	quadrilha,	show	de	sertanejo	e	

pagode,	 barracas	 de	 comidas	 e	 bebidas,	 entre	 outros	 pontos.	 Além	 disso,	 o	 caráter	

religioso	continua	a	fazer	parte	das	celebrações:	a	festa	se	inicia	com	uma	missa	em	

homenagem	 ao	 santo	 e,	 na	 madrugada	 do	 dia	 24,	 ocorre	 a	 queima	 de	 fogos	 e	 a	

tradicional	passagem	pelas	brasas	da	fogueira,	acesa	no	início	das	festas,	simbolizando	

a	devoção	dos	fiéis.	

Paróquia	de	São	José	de	

Tupi.	

Rua	São	José,	163	–	Praça	

da	Igreja	São	José	–	Bairro	

Tupi	

Fone:	(19)	3438-7146	

psaojosetupi@hotmail.com	

eixo	

RELIGIO-

SO	E	

SACRO	
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	 ATRATIVO	
LOCALIZAÇÃO	/		

OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO	

ENTIDADES	QUE	

PROMOVEM	/	CONTATO		

	

Passo	do	Senhor	

do	Horto	(Via	

Sacra	São	Vicente	

de	Paulo)	

Rua	Prudente	de	

Moraes,	804.	

Centro.	

O	Passo	do	Senhor	do	Horto	é	um	antigo	local	de	devoção	e	representa	os	12	passos	da	

Paixão	da	Via	Sacra.	Erguido	em	1873,	é	um	dos	poucos	remanescentes	de	construção	

ligado	à	devoção	religiosa	do	período	Imperial	do	Estado	de	São	Paulo.	

Tombamento	-	Conselho	de	Defesa	do	Patrimônio	Histórico,	Arqueológico,	Artístico	e	

Turístico	(CONDEPHAAT).	-	Conselho	de	Defesa	do	Patrimônio	Cultural	de	Piracicaba	

(CODEPAC).	Processo	de	Tombamento:	nº	8639/69.	Resolução:	11	de	abril	de	1972,	

D.O.E.	12	de	abril	de	1972.	Inscrição:	nº	121.	Livro	de	Tombo	Histórico:	nº	12,	pág.	20.	

Segunda	à	sexta	das	08h	às	

11:30	e	das	13h	às	17h.	

	

Capela	de	São	

Pedro	no	Bairro	

de	Monte	Alegre	

Rua	Mario	

Bortolazzo,	s/n	

Trata-se	 de	 uma	 réplica	 de	 uma	 igreja	 existente	 na	 Itália,	 e	 possui	 em	 seu	 interior	

afrescos	de	Alfredo	Volpi.	Construída	entre	os	anos	de	1937	e	1938,	possui	o	estilo	

arquitetônico	Neo-românico	e	sua	posse	é	privada.	

Tombamento	-	Decreto	nº	5.458	de	1991;	CODEPAC	

(19)	3434-8610	

	

Igreja	Metodista	
Rua	Dom	Pedro	I,	

938	-	Centro	

Foi	construída	entre	os	anos	de	1922	e	1928,	possui	um	estilo	arquitetônico	Eclético	e	

é	de	posse	da	Associação	da	Igreja	Metodista.	
(19)	3371-7712	

	

Catedral	de	Santo	

Antônio	

Praça	da	Catedral,	

s/nº	-	Centro	

Padroeiro	da	cidade	de	Piracicaba	desde	alguns	anos	após	sua	fundação,	com	a	criação	

da	diocese,	em	1944,	Santo	Antônio	é	considerado	também	seu	padroeiro.	A	partir	de	

1988,	o	santo	popular	tornou-se	padroeiro	também	da	diocese,	atendendo	pedido	de	

Dom	Eduardo	Koaik	e	do	presbitério	diocesano,	o	Papa	João	Paulo	II,	em	2	de	janeiro	

de	1988,	através	do	Breve	Apostólico	“Notum	est”,	declarou	Santo	Antônio	PATRONO	

JUNTO	DE	DEUS	DA	DIOCESE	DE	PIRACICABA.	

(19)	3422-8489	

	

eixo	
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	 ATRATIVO	
LOCALIZAÇÃO	/		

OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO	

ENTIDADES	QUE	

PROMOVEM	/	CONTATO		

	

Igreja	dos	Frades	

"Paróquia	

Sagrado	Coração	

de	Jesus"	

R.	São	Francisco	de	

Assis,	640	-	Centro	

Inaugurada	em	1895	e	chamada	de	"Igreja	dos	Frades",	simboliza	com	exuberância,	a	

arte	 sacra	 com	 reserva	 de	 acervo	 de	 artistas	 locais	 e	 estrangeiros	 ao	 longo	 de	 sua	

existência.	Tombada	pelo	CODEPAC	(	Conselho	de	Defesa	do	Patrimônio	Cultural	do	

Município	de	Piracicaba)	

(19)	3422-3827	

	

Igreja	Bom	Jesus	

do	Monte	

Largo	do	Bom	

Jesus,	s/n	-	Bairro	

Alto	

A	paróquia	é	a	mais	antiga	da	cidade	e	sua	história	teve	origem	em	1857.	Os	Salesianos	

de	 Dom	 Bosco	 assumiram	 a	 paróquia	 em	 1972	 e	 a	 administram	 com	 grande	 zelo	

pastoral	desde	então.	

(19)	3422-3949	

	

Igreja	de	São	

Benedito	

Rua	do	Rosário,	

801,	Centro	

A	Igreja	de	São	Benedito	é	patrimônio	cultural	de	Piracicaba,	cuja	edificação,	tombada	

pelo	CODEPAC	-	Conselho	de	Defesa	do	Patrimônio	Cultural	de	Piracicaba,	contém	em	

si	uma	história	memorável.	Originalmente	havia	no	local	onde	se	encontra	a	Igreja	São	

Benedito,	uma	capela	de	Nossa	Senhora	do	Rosário	anterior	a	1858,	 sendo	que	seu	

largo	deu	nome	à	 rua	onde	está	edificada.	Essa	capela	 foi	 substituída	pela	primeira	

construção	 consagrada	 a	 São	Benedito,	 datada	 de	 1867,	 com	plano	 total	 de	Miguel	

Arcanjo	B.	D`Assumpção	Dutra.	

(19)	3422-8491	

	

eixo	
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lém	de	ocupar	uma	posição	de	destaque	

na	 economia	 e	 na	 infraestrutura,	 como	

sede	regional	do	Aglomerado	Urbano	de	

Piracicaba,	 a	 cidade	 de	 Piracicaba	

também	 é	 um	 importante	 complexo	 de	

Lazer	 e	 Entretenimento,	 sediando	

importantes	eventos	e	com	uma	agenda	

cultural	regional.	

 
Zoológico	Municipal	

O	Salão	 Internacional	 de	Humor,	 que	 já	

acontece	há	mais	de	40	 anos,	 é	 um	dos	

destaques	 deste	 destino	 regional.	 Sua	

Parada	do	Orgulho	LGBT,	atrai	visitantes	

de	 toda	 a	 região	 em	 um	 grande	 evento	

musical	e	social	no	Engenho	Central.	

	
Festa	das	Nações	

A	 cidade	 ainda	 conta	 com	 uma	 oferta	

organizada	 de	 equipamentos	 de	 lazer	 e	

passeios,	como	pedalinho,	trilha,	passeio	

de	 barco	 pelo	 Rio	 Piracicaba,	 feira	 de	

artesanato,	zoológico,	e	um	calendário	de	

eventos,	 como	 a	 Festa	 das	 Nações	 e	 o	

Festival	de	Circo.	

	

Passeio	de	barco	pelo	Rio	Piracicaba	

	

	

Festival	de	Circo	

A	
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	 ATRATIVO	
LOCALIZAÇÃO	/	

OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO	 ORGANIZAÇÃO	/	CONTATO	

	

Salão	

Internacional	de	

Humor	de	

Piracicaba	

Ocorre	entre	os	

meses	de	agosto,	

setembro	e	

outubro.	

Engenho	central	

O	 Salão	 Internacional	 de	Humor	 de	 Piracicaba	 surgiu	 como	uma	 resposta	 à	 ditadura	

militar,	em	1974,	transfigurando	a	crítica	política	em	representações	humorísticas,	como	

charges	 e	 caricaturas.	 Conhecidos	 cartunistas	 brasileiros	 contribuíram	 para	 a	

transformação	do	Salão	de	Piracicaba	num	dos	mais	importantes	encontros	do	humor	

gráfico	do	Brasil	e	exterior,	entre	eles:	Ziraldo,	Fortuna,	Millôr,	Zélio,	Henfil,	Jaguar,	Luis	

Fernando	Veríssimo,	Paulo	e	Chico	Caruso,	Miguel	Paiva,	Angeli,	Laerte,	Glauco,	Edgar	

Vasques,	Jaime	Leão,	Gual	e	Jal.	Realizado	a	44	anos	e	considerado	um	dos	Salões	mais	

importantes	do	mundo	no	universo	das	artes	gráficas,	continua	cumprindo	seu	papel	na	

valorização	 da	 arte	 do	 desenho	 de	 humor:	 um	 espaço	 de	 reflexão	 e	 fruição	 do	 belo,	

revelando	 talentos,	 mostrando	 os	 profissionais	 consagrados	 e	 resgatando	 autores	 e	

obras	históricas.	

www.salaointernacionaldehumor.com.br	

Avenida	Maurice	Allain,	454	-	Parque	do	

Engenho	Central	-	Nova	Piracicaba.		

(19)	3403-2615	

	

	

Estádio	do	

Esporte	Clube	XV	

de	Novembro	

Os	jogos	seguem	os	

calendários	dos	

campeonatos	que	o	

time	de	futebol	

disputa.	

O	Esporte	Clube	XV	de	Novembro,	conhecido	também	como	“XV	de	Piracicaba”,	é	o	único	

clube	de	futebol	profissional	da	cidade.	Foi	fundado	em	15	de	novembro	de	1913	com	a	

junção	de	dois	clubes	de	bairro	de	Piracicaba.	O	clube	é	reconhecido	em	todo	o	Estado	

de	São	Paulo	e	tem	particularidades	como	o	hino	popular,	que	brinca	com	o	sotaque	do	

piracicabano.	 Seu	 título	mais	 expressivo	 foi	 o	 vice-campeonato	 em	 1976.	 O	 clube	 já	

conquistou	 vários	 títulos,	 dentre	 os	 quais	 se	 destacam	 os	 campeonatos	 paulistas	 da	

segunda	divisão	de	1947,	1948,	1967,	1983	e	também	de	2011.	O	XV	conquistou	também	

o	Campeonato	Brasileiro	da	Série	C	de	1995.	O	seu	mascote	é	o	Nhô	Quim,	criado	por	

Edson	Rontani,	e	retrata	o	típico	torcedor	piracicabano	descendente	de	italianos.	

Apoiam	Esporte	Clube	XV	de	Novembro;	

RAIZEN;	UNIMED,		FMC;	UNIODONTO;	

NUTRIPLUS;	JEFER;	PLANT	HEALTH	

	(19)	2533-0100	

	

Feira	de	

artesanato	
Ao	longo	do	ano	

A	 Feira	 de	 Artesanato	 na	 praça	 José	 Bonifácio	 conta	 com	 diferentes	 opções	 de	

confeccionados	por	artistas	e	artesãos	 locais,	o	conjunto	em	exposição	e	venda	conta	

com:	 pinturas	 em	 cerâmica,	 tecido,	 porcelana,	 aerografia	madeiras	 e	 óleo	 sobre	 tela,	

entalhe	 em	 madeira,	 trabalhos	 em	 couro,	 tapeçaria,	 tecelagem,	 tapetes	 em	 arraiolo,	

crochê,	bordados,	trabalho	em	linhas,	telas,	velas	decorativas,	modelagem	de	durepox,	

flores,	frutas	em	parafinas,	biscuit,	cestaria	de	jornal,	cosméticos	artesanais,	bonecas	de	

SEMACTUR;	Casa	do	Artesão	

eixo	

LAZER	E		

ENTRETE

NIMENTO		
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	 ATRATIVO	
LOCALIZAÇÃO	/	

OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO	 ORGANIZAÇÃO	/	CONTATO	

pano,	 trabalhos	em	latão,	bijuterias,	salgados,	pães	e	doces	em	compota,	entre	outros	

produtos.	 Uma	 praça	 de	 alimentação	 com	 salgados	 e	 comidas	 típicas	 para	 todos	 os	

gostos,	como	acarajé,	salgados	e	doces	como	cocadas	e	quitutes	da	culinária	brasileira	

podem	ser	degustados.	

	

Parque	do	

Zoológico	

Municipal	

Av.	Marechal	

Castelo	Branco,	

426	

Entre	 os	 locais	 que	 o	 visitante	 pode	 conhecer	 está	 o	 recinto	 de	 imersão.	 No	 local	 é	

possível	observar	as	aves	bem	de	perto	e	também	os	leões	junto	com	as	onças	pintadas	

e	o	mais	novo	morador,	um	tigre	siberiano.	Os	macacos	são	uma	atração	à	parte,	que	há	

anos	fazem	sucesso.	

(19)	3421.3425	

	

Parada	do	

Orgulho	LGBT	de	

Piracicaba	

Percurso	dos	trios	

elétricos:	da	Av.	

Independência	ao	

Engenho	Central	

Acontece	na	

segunda	semana	

de	novembro.	

A	 parada	 é	 organizada	 pelo	 Centro	 de	 Apoio	 e	 Solidariedade	 à	 Vida	 (CASVI)	 e	

SEMACTUR,	 sempre	 com	um	 tema	de	 sensibilização	 social,	 circuito	de	 trios	elétricos,	

partindo	do	 cruzamento	da	Av.	 Independência	 com	Av.	31	de	Março,	 e	 concentrando	

shows	musicais	 e	 de	 humor	 no	 Engenho	 Central.	 O	 evento	 do	 ano	 de	 2018	 teve	 um	

público	médio	de	35	mil	pessoas,	atraindo	visitantes	de	diversos	municípios	na	região.	

Centro	de	Apoio	e	Solidariedade	à	Vida	

(CASVI)	e	SEMACTUR	

(19)	3302-5906	

	

Passeio	 de	 barco	

pelo	 Rio	

Piracicaba	

Embarque	 no	 Píer	

Municipal,	

localizado	 na	 Rua	

do	Porto	

O	passeio	parte	do	Píer	Municipal,	custa	R$	13,00	por	pessoa,	percorrendo	75km	do	Rio	

Piracicaba	com	destino	ao	Tanquã,	conhecido	como	Pantanal	Paulista.	Conta	com	almoço	

incluso	e	estórias	de	pescador	contadas	pelo	anfitrião	do	passeio,	o	"Gordo".	

Finais	de	semana,	feriados	e	pontes	de	feriado	

Tempo	médio	de	visitação:	de	15	minutos	

www.passeiodebarcopiracicaba.com.br	

(19)	99747-4545	

juliana.nsilveira@yahoo.com.br	

eixo	
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OCORRÊNCIA	
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Passeio	de	

Trenzinho	

Saída	 do	 Casarão	

do	 Turismo,	

localizado	 na	 Rua	

do	Porto	

O	 passeio	 segue	 um	 roteiro	 pelos	 pontos	 turísticos	 da	 cidade,	 com	 autoguia	 que	

apresenta	aspectos	históricas	da	cidade.	Os	ingressos	custam	R$	8,00,	com	desconto	para	

públicos	específicos	e	gratuidade	para	crianças	de	até	3	anos.	O	veículo	tem	capacidade	

para	50	passageiros.	

Sábados,	domingos	e	feriados	–	a	partir	das	10	horas	

Tempo	médio	de	visitação:	30	minutos	

Telefones:	(19)	3493-1804	/	(19)	99615-

4303	

E-mail:	mariafumacardp@hotmail.com	

	

Pedalinho	
Lago	no	Parque	da	

Rua	do	Porto	

No	lago	que	fica	no	Parque	da	Rua	do	Porto	há	disponibilidade	de	pedalinhos	temáticos	

de	cisnes,	onde	cada	passeio	com	duração	de	15	minutos	custa	R$	8,00	e	tem	capacidade	

para	2	pessoas.	A	atração	adota	como	medidas	de	segurança	o	uso	obrigatório	de	colete	

salva-vidas	e	a	proibição	de	crianças	menores	de	2	anos	ou	de	crianças	menores	de	12	

anos	sem	acompanhante.	

Sábados,	domingos	e	feriados,	das	9h	às	17h	

Tempo	médio	de	visitação:	15	minutos	

Telefone:	(19)	99615-4303	

	

Rota	Tirolesa	
Comunidades	de	

Santa	Olímpia.	

O	passeio	tem	como	base	a	fundação	dos	bairros	de	Santana	e	Santa	Olímpia,	formados	

pela	 imigração	 Tirolesa	 em	 Piracicaba,	 onde	 se	 conserva	 tradições	 da	 cultural	 desta	

região	Tirol-Trentino,	localizada	entre	a	Itália	e	a	Áustria.	O	passeio	completo	inclui:	

- Apresentação	 histórica	 dos	 bairros	 Santana	 e	 Santa	 Olímpia	 com	 visita	 aos	

monumentos	acompanhada	de	guias	locais;		

- Passeio	de	trenzinho	para	conhecer	os	atrativos	culturais	e	naturais	e	a	história	da	

Colônia	Tirolesa	de	Piracicaba;		

- Visita	e	degustação	do	vinho	colonial	produzido	na	colônia;		

- Almoço	típico	(polenta,	frango	ao	molho,	stragolapretti,	arroz,	saladas	e	sobremesa);		

- Café	 Tirolês	 (café	 com	 porção	 de	 grostòi,	 o	 tradicional	 pastelzinho	 doce	 tirolês)	

servido	no	Café	Tirol;		

- Integração	com	danças	folclóricas.	

Tempo	médio	de	visitação:	Dia	inteiro	(9h30	às	15h30)	

Site:	www.rotatirolesa.com.br	

Telefone:	(19)	99185-8268	

eixo	
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Trilha	 do	 Horto	

Florestal	de	Tupi	

Estrada	 Rissieri	

Furlan,	 s/n	 -	 Tupi,	

Piracicaba	

O	passeio	oferece	aos	participantes	a	oportunidade	de	conhecer	o	espaço	do	Horto	de	

Tupi	e	suas	variadas	paisagens,	realizando	uma	atividade	saudável	de	caminhada	aliada	

à	importante	ação	de	educação	ambiental.	Trekking	de	nível	leve.	Trilha	de	8	km	com	

duração	de	02h30,	em	ambiente	de	floresta.	

Saídas	semanais,	com	agendamento	pelo	site.	

Tempo	médio	de	visitação:	2h30	

www.nasnuvensturismo.eco.br	

	

Festa	das	Nações	
Avenida	 Maurice	

Allain,	454	

A	Festa	das	Nações	de	Piracicaba,	o	maior	evento	da	solidariedade	promovido	na	cidade	

representado	 por	 16	 nações	 com	 apresentações	 culturais	 e	 gastronômica,	 realizado	

anualmente	no	Engenho	Central,	chega	à	sua	36ª	edição	em	2019.	

www.festadasnacoespiracicaba.com.br	

	

Festival	de	Circo	 Engenho	Central	

Com	nomes	do	circo	 tradicional	e	do	contemporâneo,	evento	ocorre	em	setembro	no	

Engenho	Central.	A	programação	tem	oficinas	de	pole	dance	e	maratona	de	mágicas	e	

mais	de	60	atrações	gratuitas	em	Piracicaba.	

Associação	 Paulista	 dos	 Amigos	 da	 Arte	

(APAA)	

	

Balonismo	 	

O passeio é realizado por uma empresa especializada em passeios turísticos de balão e conta 

com profissionais com 10 anos de experiência na atividade e acontecem na cidade de 

Piracicaba - SP todos os finais de semana e feriados e os interessados devem fazer sua 

reserva com pelo menos 1 semana de antecedência. O passeio de balão é uma atividade ao 

ar livre muito prazerosa e proporciona aos participantes bastante adrenalina, aliada à 

sensação de paz e tranquilidade. 

Trilha	no	Vento	Balonismo	

(19)	3301-1790	

(19)	993185970	

balonismotrilhanovento@gmail.com	

eixo	

LAZER	E	ENTRETENIMENTO		
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	 ATRATIVO	
LOCALIZAÇÃO	/	

OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO	 ORGANIZAÇÃO	/	CONTATO	

	

Paraquedismo	 	

A	 Atmos	 paraquedismo	 é	 uma	 escola	 com	mais	 de	 20	 anos	 de	 tradição	 no	 esporte,	

formando	novos	praticantes,	realizando	saltos	duplos,	eventos	e	lançamentos	de	atletas	

na	cidade	de	Piracicaba	/	SP.	

	

Aeroporto	municipal	de	Piracicaba	

Piracicaba	SP	/	Brasil	-	Hangar	5	

(19)	99855-1079	(Vivo)	

contato@atmos.com.br	

	

	 	

eixo	

LAZER	E	ENTRETENIMENTO		
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	 MÊS	 EVENTO		 LOCAL	DE	REALIZAÇÃO	

	
Abril	 Salão	de	Aquarelas	 Pinacoteca	

	

Maio	

Festa	das	Nações	 Engenho	Central	

	 Virada	Cultural	 Engenho	Central	

	 Junho	 Encontro	Nacional	de	Corais	 Engenho	Central	

	

Agosto	

Salão	de	Belas	Artes	 Pinacoteca	

	 Salão	Internacional	de	Humor	de	Piracicaba	 Engenho	Central	

	

Setembro	

Festival	Paulista	de	Circo	 Engenho	Central	

	 Salão	de	Arte	Contemporânea	 Pinacoteca	

	 Outubro	 Festa	do	Sorvete	 Engenho	Central	

	

Novembro	

Festa	do	Peixe	e	da	Cachaça	 Engenho	Central	

	 Festival	Internacional	de	Teatro	 Engenho	Central	

	

	 	

AGENDA	

DE	

EVENTOS	

OFICIAIS	

eixo	

LAZER	E	ENTRETENIMENTO		
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	 MÊS	 EVENTO		 LOCAL	DE	REALIZAÇÃO	

	

Fevereiro	

Cordão	do	Mestre	Ambrósio	 Praça	da	Boys	

	 Bloco	da	Ema	 Rua	do	Porto	

	 Festa	da	Batata	 Engenho	Central	

	

Março	

Paixão	de	Cristo	 Engenho	Central	

	 Festa	do	Padroeiro	São	José	 Estação	da	Paulista	

	 Festa	do	Milho	Verde	 Tanquinho	

	 Arrastão	Ecológico	de	Barcos	no	Rio	Piracicaba	 Rio	Piracicaba	

	 Maio	 Mostra	Almeida	Junior	Apap	 Pinacoteca	

	

Junho	

Festa	do	Padroeiro	Santo	Antônio	 Praça	Central	

	 Pira	Caipira	 Largo	dos	Pescadores	

	 Festa	do	Vinho	de	Santana	 Santana	

	 Festa	de	São	João	do	Tupi	 Tupi	

	 Japão	na	Praça	 Praça	José	Bonifácio	

	

Julho	

Minas	Fest	 Engenho	Central	

	 Festa	do	Divino	 Largo	dos	Pescadores	

	 Festa	da	Polenta	 Santa	Olímpia	

AGENDA	

DE	

EVENTOS	

APOIADOS	

eixo	

LAZER	E	ENTRETENIMENTO		
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	 MÊS	 EVENTO		 LOCAL	DE	REALIZAÇÃO	

	

Agosto	

Véu	da	Noiva	 Engenho	Central	

	 Festa	Nossa	Senhora	dos	Prazeres	 Santuário	

	

Setembro	

Festa	da	Primavera	 Engenho	Central	

	 Encontro	Nordestino	de	Piracicaba	 Casarão	do	Turismo	

	 Festa	da	Mandioca	 Ártemis	

	 Festa	de	São	Benedito	 Praça	José	Bonifácio	

	 Festa	da	Padroeira	Nossa	Senhora	Aparecida	 Praça	José	Bonifácio	

	

Novembro	

Parada	LGBT	 Engenho	Central	

	 AFROPIRA	 Engenho	Central	

	

Dezembro	

Festa	da	Imaculada	Conceição	 Praça	da	Imaculada	

	 Dia	Nacional	do	Samba	 Engenho	Central	

	

eixo	

LAZER	E	ENTRETENIMENTO		
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MEIOS	DE	HOSPEDAGEM	

Com	o	objetivo	de	inventariar	a	real	oferta	de	meios	de	hospedagem	no	município,	

este	 produto	 buscou	 outras	 fontes	 para	 sua	 identificação,	 como	 portais	 de	

marketplace	de	hospedagem	e	sites	de	operadores	de	turismo,	além	de	informações	

da	Diretoria	de	Turismo	Municipal.	

Piracicaba	possui	uma	rede	hoteleira	diversificada,	com	categorias	que	vão	desde	

opções	econômicas,	como	hostels,	até	hotéis	de	alto	padrão	em	categoria	conforto.	

Com	 cerca	 de	 19	 estabelecimentos	 de	 hospedagem,	 a	 cidade	 conta	 com	 1.449	

apartamentos/unidades	 hoteleiras,	 chegando	 a	 uma	 capacidade	 de	

aproximadamente	 3.170	 leitos,	 com	 base	 em	 levantamento	 realizado	 pela	

SEMACTUR	em	2019.	

	
Hotel	Beira	Rio	Piracicaba.	Fonte:	Hotel	Beira	Rio	Piracicaba,	2019	

A	maioria	dos	hotéis	possuem	registro	no	Cadastur,	que	é	o	cadastro	de	prestadores	

de	serviços	turísticos,	do	Ministério	do	Turismo,	e	praticamente	todos	registram	as	

informações	 dos	 hóspedes	 por	meio	 da	 Ficha	Nacional	 de	 Registro	 de	Hóspedes	

(FNRH).	
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	 MEIOS	DE	HOSPEDAGEM	

	 Beira	Rio	Palace	Hotel	

Hotel	 de	 alto	 padrão,	 categoria	 4	 estrelas.	 Conta	 com	 infraestrutura	 completa,	 com	

comodidades	como	piscina,	restaurante,	bar,	academia,	estacionamento.	O	valor	médio	de	uma	

diária	é	de	R$	267,00.	Estabelecimento	com	registro	no	Cadastur.	Possui	139	apartamentos.	

Rua	Luiz	de	Queiroz,	51	

www.beirariopalacehotel.com.br	

(19)	3401-1000	

	
Antonio`s	Palace	Hotel	

Hotel	 de	 categoria	 4	 estrela,	 oferece	 aos	 hóspedes	 comodidades	 como	 piscina,	 academia,	

restaurante,	estacionamento,	espaço	para	eventos,	wi-fi.	O	valor	médio	da	diária	é	de	R$	210,00.	

Possui	94	apartamentos.	

Av.	Independência,	2805	

antonios.com.br	

(19)	3417	6000	

	 i	Hotel	

Hotel	de	categoria	4	estrelas,	oferece	wi-fi,	estacionamento,	ar	condicionado	e	permite	animais.	

Diária	média	no	valor	de	R$	141,00.	Possui	114	apartamentos.	

Rua	Moraes	Barros,	1140	

ihotelpiracicaba.com.br	

(19)	3418	1200	

	 Arco	Hotel	by	Ibis	Style	Piracicaba	

Pertence	 à	 rede	 internacional	 Accor.	 O	 hotel	 conta	 com	 wi-fi,	 ar	 condicionado,	 piscina,	

estacionamento,	 entre	 outras	 comodidades.	 Estabelecimento	 registrado	 no	 Cadastur.	 Tem	

diárias	no	valor	médio	de	R$	139,00.	Possui	174	apartamentos.	

Avenida	Saldanha	Marinho,	1515	

www.accorhotels.com	

(19)	3373-3000	

	 Nacional	Inn	Piracicaba	

Com	 infraestrutura	 completa,	 o	 hotel	 de	 categoria	 3	 estrelas	 oferece	 wi-fi,	 piscina,	

estacionamento,	 permite	 animais,	 ar	 condicionado,	 restaurante,	 academia,	 entre	 outras	

comodidades.	A	diária	média	é	R$	135,00.	Estabelecimento	registrado	no	Cadastur.	Possui	160	

apartamentos.	

Rua	do	Rosário,	1358	

www.nacionalinn.com.br	

(19)	3428	4000	

	 Royal	Park	Hotel	

Hotel	de	categoria	3	estrelas,	conta	com	área	de	lazer	com	piscina,	além	de	restaurante,	bar,	

academia,	estacionamento,	ar	condicionado,	wi-fi,	entre	outras	comodidades.	O	valor	da	diária	

está	na	média	de	R$	189,00.	Possui	48	apartamentos.	

Rua	Saldanha	Marinho,	555	

royalparkhotel.com.br	-	(19)	3433	6955	

MEIOS	

DE	

HOSPE-

DAGEM	



131 

	 MEIOS	DE	HOSPEDAGEM	

	 New	Life	Piracicaba	Apart	Hotel	

Apart	hotel	de	alto	padrão,	com	infraestrutura	de	lazer	que	oferece	piscina,	bar,	restaurante,	

estacionamento,	 ar	 condicionado	 e	 wi-fi.	 O	 valor	 médio	 das	 diárias	 é	 de	 R$	 209,00.	

Estabelecimento	com	registro	no	Cadastur.	Possui	156	apartamentos.	

Rua	Morais	Barros,	555	

www.newlifepiracicaba.com.br	

(19)	3301-6800	

	 Occitano	Apart	Hotel	

Apart	hotel	de	alto	padrão,	oferece	wi-fi,	 ar	 condicionado,	estacionamento,	 restaurante,	bar,	

academia,	entre	outras	comodidades.	Valor	médio	da	diária	de	R$	206,00.	Estabelecimentos	

registrado	no	Cadastur.	Possui	119	apartamentos.	

Rua	Marcelo	Vacchi	100	

www.occitanohotel.com.br	

(19)	3429-0029	

	 Center	Flat	

Hotel	 de	 categoria	 3	 estrelas	 possui	 comodidades	 como	 wi-fi,	 piscina,	 estacionamento,	 ar	

condicionado,	café	da	manhã,	restaurante,	bar	e	academia.	Diária	média	em	torno	de	R$	158,00.	

Possui	um	total	de	60	apartamentos.	

Rua	José	Pinto	Almeida,	877	

www.centerflatservice.com.br	

(19)	3403	6400	

	 Hostel	La	Casa	de	Pedra	

Categoria	hostel,	o	empreendimento	oferece	wi-fi,	piscina,	estacionamento	e	bar.	O	valor	médio	

da	diária	é	de	R$	114,00.	Estabelecimento	possui	registro	no	Cadastur.	Possui	8	apartamentos	

e	capacidade	total	de	62	hóspedes.	

João	Flávio	Ferro	

www.hostellacasadepedra.com.br	

(19)	3424-2665	

	 Ibis	Budget	Piracicaba	

Hotel	cadastrado	no	Cadastur,	com	classificação	de	1	estrela,	pertence	a	rede	internacional	e	

possui	diária	no	valor	médio	de	R$	125,00.	Conta	com	comodidades	como	wi-fi,	estacionamento	

e	permissão	para	animais.	Possui	88	apartamentos.	

Rua	Armando	Dedini,	155	

www.accorhotels.com	

(19)	3372-5150	

	 Ibis	Piracicaba	

Hotel	de	categoria	2	estrelas,	parte	de	cadeia	internacional	de	hotelaria,	oferece	comodidades	

básicas,	como	ar	condicionado,	restaurante	e	wi-fi.	O	valor	médio	das	diárias	é	de	R$	185,00.	

Estabelecimento	registrado	no	Cadastur.	Possui	100	apartamentos.	

Rua	Armando	Dedini,	125	

www.accorhotels.com	

(19)	2105	5200	
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	 MEIOS	DE	HOSPEDAGEM	

	 Lodge	Hostel	

Em	 categoria	 hostel,	 o	 estabelecimento	 oferece	 comodidades	 básicas,	 como	 wi-fi,	

estacionamento	 e	 café	 da	 manhã.	 Empreendimento	 com	 registro	 no	 Cadastur.	 Possui	 9	

apartamentos.	Diária	média	a	partir	de	R$	50,00.	

Samuel	Neves	

www.lodgehostel.com	

(19)	3422-3133	

	 Colina	Park	

Hotel	de	categoria	2	estrelas	oferece	wi-fi,	estacionamento	e	ar	condicionado.	Diárias	médias	

no	valor	de	R$	96,00.	Possui	29	apartamentos.	

Av.	Dr.	Paulo	de	Moraes,	460	

www.colinaparkhotel.com.br	

(19)	3422	1555	

	 Hotel	Princeton	

Hotel	de	categoria	3	estrelas,	com	comodidades	simples,	como	wi-fi	e	estacionamento.	Diária	

média	no	valor	de	R$	123,00.	Possui	22	apartamentos.	

Rua	Prudente	de	Moraes,	543	

hotelprincetonpiracicaba.site	

(19)	3433-9277	

	 Hotel	Copacabana	Piracicaba	

Hotel	de	categoria	3	estrelas,	possui	wi-fi,	estacionamento	e	ar	condicionado.	Valor	média	da	

diária	de	R$	136,00.	Possui	51	apartamentos.	

Rua	Prudente	de	Moraes,	1123	

www.hotelcopacabanapiracicaba.com.br	

(19)	3422	8962	

	 Hotel	São	João	

Hotel	 de	 categoria	 2	 estrelas,	 com	 comodidades	 básicas,	 como	 ar	 condicionado,	 wi-fi	 e	

estacionamento.	Valor	média	de	diária	R$	113,00.	Possui	18	apartamentos	

Rua	São	João,	1051	

(19)	2537	1737	

	 Hotel	1000	

Hotel	 de	 categoria	 3	 estrelas,	 oferece	 comodidades	 básicas	 como	 estacionamento,	 ar	

condicionado	e	wi-fi.	O	valor	médio	das	diárias	é	de	R$	148,00.	Possui	57	apartamentos	

Rua	São	João,	1530	

www.hotel1000.tur.br	

(19)	2533	1100	

	 Oly	Plaza	

Hotel	de	categoria	3	estrelas,	oferece	comodidades	básicas	como	ar	condicionado	e	wi-fi.	O	valor	

médio	das	diárias	é	de	R$	132,00.	Possui	75	apartamentos.	

Rua	15	de	Novembro,	1159	

(19)	3402	8325	
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ALIMENTOS	E	BEBIDAS	

	

A	cidade	de	Piracicaba	possui	uma	oferta	gastronômica	bastante	diversificada,	com	

opções	culinárias	de	diversas	partes	do	mundo.	O	município	conta	com	mais	de	400	

estabelecimentos,	 segundo	 levantamento	 da	 SEMACTUR,	 caracterizando-se	 como	

uma	cidade	globalizada	e	de	avançado	desenvolvimento	econômico	e	cultural.	

A	fim	de	apresentar	a	oferta	gastronômica	como	uma	importante	infraestrutura	de	

suporte	 ao	 turismo,	 mas	 também	 como	 um	 importantíssimo	 atrativo	 turístico,	

considerando	 a	 relevância	 do	 complexo	 gastronômico	 da	 Rua	 do	 Porto,	 este	

inventário	apresenta	uma	categorização	e	uma	seleção	de	alguns	estabelecimentos.	

O	 critério	 de	 categorização	 da	 oferta	 gastronômica	 seguiu	 a	 organização	

previamente	estabelecida	pela	SEMACTUR,	divulgada	em	seu	site	oficial.	Porém,	no	

sentido	 de	 simplificar	 a	 apresentação,	 algumas	 categorias	 foram	 mescladas,	

conforme	a	semelhança	em	suas	características.	

Em	 2017	 a	 SEMACTUR	 publicou	 um	 edital	 convidando	 os	 estabelecimentos	

gastronômicos	 interessados	 em	 publicar	 seus	 restaurantes	 no	 site	 oficial	 da	

secretaria,	para	que	enviassem	as	 informações	básicas	solicitadas,	 resultando	em	

centenas	de	estabelecimentos	cadastrados.	

A	seleção	dos	restaurantes	apresentados	tomou	como	base	os	estabelecimentos	já	

apresentados	no	 site	da	SEMACTUR,	 além	de	novos	estabelecimentos	 levantados	

pela	 consultoria.	 Já	 o	 destaque	 dos	 estabelecimentos	 apresentados	 teve	 como	

critério	a	avaliação	dos	usuários	no	portal	de	avaliações	TripAdvisor,	classificando	

os	estabelecimentos	por	nota	de	avaliação,	para	os	estabelecimentos	com	mais	de	

100	avaliações.	

Com	base	em	informações	da	Diretoria	de	Turismo	do	município,	dentre	as	receitas	

típicas	de	Piracicaba	os	destaques	são	para	as	seguintes	iguarias:	
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• Pamonha	de	Piracicaba	 -	nacionalmente	 conhecido,	 este	quitute	é	de	herança	

indígena,	produzido	à	base	de	milho.	A	receita	conta	com	um	formato	particular	

de	 embrulho	 e	 leva	 complementos	 como	 recheios	 de	 queijo,	 doce	 de	 leite,	

goiabada,	entre	outros.	

 

Fonte:	Planisa,	2019.		

• Cachaça	 Piracicabana	 -	 como	 uma	 das	 bases	 econômicas,	 a	 cana-de-açúcar	

também	 é	 a	 estrela	 da	 produção	 de	 cachaças	 no	 município,	 que	 conta	 com	

produção	 industrial,	 mas	 o	 destaque	 fica	 para	 a	 produção	 artesanal	 em	

alambiques	na	zona	sul	do	município.	

• Cervejas	artesanais	-	em	uma	tradição	mais	recente,	três	cervejarias	artesanais	

incluíram	 esta	 nova	 cultura	 na	 gastronomia	 da	 cidade,	 inclusive	 duas	 dessas	

cervejarias	contam	com	passeios	guiados	para	visitação	e	degustação	em	suas	

fábricas.	

• Peixe	na	brasa	-	às	margens	do	Rio	Piracicaba,	os	restaurantes	da	Rua	do	Porto	

seguem	a	tradição	histórica	de	servir	peixe	assado	e	derivados	de	águas	doces	e	

salgadas,	consolidado	como	prato	típico	piracicabano.	
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Fonte:	Planisa,	2019.		

• Vinho	 Trentino	 de	 Piracicaba	 -	 Os	 bairros	 de	 Santana	 e	 Santa	 Olímpia,	 de	

colonização	europeia,	concentram	cerca	de	24	produtores	de	vinho.	Organizados	

em	 cooperativa,	 a	 produção	 local	 consegue	 chegar	 a	mais	 de	20	mil	 litros	de	

vinho	por	ano,	nas	variedades	Merlot,	Cabernet	Sauvignon,	Moscatel	e	Bordeux.	

Além	do	levantamento	e	publicação	dos	estabelecimentos	gastronômicos	da	cidade	

previamente	realizados	pela	SEMACTUR,	a	secretaria	também	criou	em	2016	o	Selo	

Turístico	 Gastronômico.	 O	 objetivo	 do	 Selo	 é	 indicar	 ao	 turista	 e	 morador	 os	

restaurantes	 que	 garantem	 a	 qualidade	 dos	 produtos	 e	 serviços,	 por	 meio	 das	

seguintes	categorias:	segurança	alimentar;	atendimento	e	serviços;	infraestrutura;	

alta	gastronomia;	e	sustentabilidade.	
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COMPLEXO	GASTRONÔMICO	RUA	DO	PORTO	

A	Rua	do	Porto	reúne	o	que	há	de	mais	tradicional	na	gastronomia	piracicabana,	com	

restaurantes	que	servem	pescados	e	frutos	do	mar	há	mais	de	40	anos.	O	complexo	

está	 localizado	 à	 margem	 do	 Rio	 Piracicaba,	 em	 um	 amplo	 calçadão,	 com	

infraestrutura	de	estacionamento,	ciclovia	e	espaços	de	permanência	e	apreciação	

da	paisagem.	

Os	restaurantes	ocupam	edificações	históricas	em	um	lado	do	calçadão	e	um	deck	

sobre	a	margem	do	rio	no	lado	oposto,	onde	clientes	podem	apreciar	a	gastronomia	

local	e	apreciar	a	paisagem	do	rio	e	da	riquíssima	diversidade	de	aves.	

	
Complexo	Gastronômico	da	Rua	do	Porto.	Acervo	Planisa,	2019	

Aos	finais	de	semana	a	Rua	do	Porto	ainda	conta	com	uma	feirinha	de	artesanatos	e	

com	o	funcionamento	do	Casarão	do	Turismo,	que	possui	exposições	permanente	e	

temporárias,	além	de	informações	turísticas.	

A	Rua	do	Porto	está	interligada	ao	Parque	da	Rua	do	Porto,	que	aos	finais	de	semana	

oferece	aos	visitantes	opções	de	passeio	de	trenzinho	e	de	passeio	de	pedalinho	no	

lago	do	parque,	consolidando	uma	opção	de	passeio	turístico	de	dia	inteiro	e	para	

toda	a	família.	
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	 COMPLEXO	GASTRONÔMICO	DA	RUA	DO	PORTO	

	 Arapuca	Restaurante	

Avenida	Alidor	Pecorari,	1671	

(19)	3422-3621	

Bar	e	restaurante	oferece	peixes	grelhados	na	brasa	e	o	famoso	cuscuz	de	peixe	com	camarão	

	 Canto´s	Restaurante	e	Petiscaria	

Avenida	Alidor	Pecorari,	1849	

(19)	3432-6067	

Cantos	 restaurante	 oferece	 variedade	 de	 peixe	 de	 água	 doce	 e	 salgada	 na	 brasa.	 Ambiente	

agradável	com	deck	na	beira	do	Rio	Piracicaba	e	na	área	externa	com	vista	para	o	parque.	

	 Capitão	Gancho	

Avenida	Alidor	Pecorari,	1879	

(19)	3422-7361	

www.capitaoganchoruadoporto.com	

As	margens	do	rio	com	amplo	deck,	cardápio	harmonizados,	os	tradicionais	peixes	assados	na	

brasa,	variedades	em	cuscuz,	pratos	à	la	carte	e	o	famoso	bolinho	de	tilápia	com	parmesão.	

	 Chevett	

Avenida	Alidor	Pecorari,	1785	

(19)	3432-4415	

Com	25	 anos	de	 tradição	 o	Restaurante	Chevette	 oferece	 variados	peixes	 assados	na	brasa,	

cuscuz,	porções	na	beira	do	rio.	

	 Dezoito´s	Restaurante	

Avenida	Alidor	Pecorari,	1917	

(19)	3434-6225	

Destaque	no	Top	Quality	Master	2016	no	segmento	de	restaurantes.	Oferece	o	tradicional	peixe	

na	brasa,	porções	e	o	cuscuz	a	beira	do	rio.	

	 Petiscos	&	Cia	

Avenida	Alidor	Pecorari,	33	

(19)	3432-4414	|	3433-7232	

Restaurante	tocado	pela	terceira	geração	de	família	de	pescadores.	Alguns	pratos	como	o	espeto	

de	 pintado,	 a	 piapara	 na	 brasa,	 a	 gazeta,	 o	 chicletes	 de	 camarão,	 a	 parmegiana	 de	 peixe,	 o	

especial	7	em	1	e	o	filé	bale	são	um	dos	mais	pedidos	entre	os	clientes.	

	 Porto	das	Águas	

Avenida	Alidor	Pecorari,	1557	

(19)	3434-8377	

Restaurante	popular	de	peixes	grelhados	servidos	ao	ar	livre	e	em	salão	descontraído	e	familiar	

a	beira	do	rio.	

	 Porto	da	Praia	Restaurante	e	Bar	

Avenida	Alidor	Pecorari,	1621	

(19)	3434-0987	

Típico	peixe	assado	na	brasa,	cuscuz	de	vários	sabores,	porções	de	peixes.	Infraestrutura	para	

criança,	deck	com	mesa	à	beira	do	rio	Piracicaba.	
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	 COMPLEXO	GASTRONÔMICO	DA	RUA	DO	PORTO	

	 Porto	do	Sol	

Avenida	Alidor	Pecorari,	1537	

(19)	3422-5019	|	3402-6414	

Oferece	o	típico	peixe	assado	na	brasa,	cuscuz	de	vários	sabores,	porções	de	peixes,	também	à	

beira	do	rio	Piracicaba.	

	 Porto	Seguro	Restaurante/Petiscaria	

Avenida	Alidor	Pecorari,	1803	

(19)	3434-7278	|	3434-9883	

Tradicional	peixe	assado	na	brasa,	porções	e	cuscuz	à	beira	do	rio	Piracicaba.	

	 Roda	dos	Ventos	

Avenida	Alidor	Pecorari,	1351	

(19)	3422-3499	

Típico	 restaurante	 de	 pescados	 da	 Rua	 do	 Porto,	 com	mesas	 no	 deck	 com	 vista	 para	 o	 Rio	

Piracicaba	

	 Tambor	

Avenida	Alidor	Pecorari,	1933	

(19)3432-9400	

Gastronomia	 familiar	 em	 rancho	boêmio	 com	braseiro	 de	 costela	 de	 tambaqui	 entre	 outros	

peixes	de	água	doce	

	 Vila	Porto	Culinária	Japonesa	

Avenida	Alidor	Pecorari,	1815	

(19)	3377-9565/(19)	3377-9567	

Comida	japonesa	em	rodízio	ou	à	la	carte,	com	bebidas	e	sobremesas,	em	ambiente	tranquilo	e	

familiar	
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	 CERVEJARIAS,	BARES	E	BALADAS	

	 Toca	da	Coruja	

Avenida	Independência,	2853,	Independência	

(19)	3434	3089	

Bar	com	diversas	opções	de	lanches,	beirutes	e	pratos,	como	filé	à	parmegiana.	

	 Enjoy	Public	House	

Avenida	Carlos	Botelho,	756,	São	Dimas	

(19)	3302-9991	

Um	bar	ideal	para	acompanhar	partidas	esportivas	pela	TV	degustando	a	especialidade	da	casa,	

hambúrgueres	artesanais.	

	 Dama	Bier	

Av.	Rio	das	Pedras	,	104,	Piracicamirim	

(19)	3411-7006	

www.damabier.com.br	

Bar	e	fábrica	de	cerveja	no	mesmo	ambiente,	separados	por	um	vidro,	o	cliente	pode	apreciar	

diversos	tipos	de	cerveja	e	acompanhar	a	produção	ao	mesmo	tempo.	

	 Vilinha	Chopp	Botecaria	

Rua	Regente	Feijó,	208	–	Centro	

(19)	3432-6778	

Tradicional	boteco	da	cidade,	 com	ambiente	descontraído,	o	bar	é	 conhecido	por	oferecer	a	

melhor	coxinha	da	cidade,	além	de	caldinhos	de	feijão	e	de	carne	seca.	

	 Mão	de	Vaca	

Av.	Beira	Rio	1041	

(19)	3377-1620	

www.maodevacachopperia.com	

Bar	com	música	ao	vivo,	nos	gêneros	MPB	e	Rock,	serve	chopp	e	comidas	de	boteco.	

	 Primo	Luiz	Espeto	Bar	

Rua	Alferes	José	Caetano,	1170	–	Centro	

(19)	3377-8830	

www.primoluiz.com	

O	bar	serve	espetos	diversos	e	é	animado	com	música	ao	vivo	de	diversos	gêneros.	
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*	Outros	estabelecimentos	nesta	categoria:	

	
Água	Doce	Cachaçaria	
Rua	Dona	Lídia,	40	–	Vila	Rezende	
(19)	3413-6040	
www.aguadoce.com.br	
	
Alferes	Music	Bar	e	Restaurante	
Rua	 Alferes	 José	 Caetano,	 889	 –	
Centro	
(19)	3302-5638	
	
Bar	do	Gel	
Rua	Bernardino	 de	 Campos,	 270	 –	
Cidade	Alta	
(19)	3402-6951	
	
Bar	Cruzeiro	
Rua	Moraes	Barros,	1321	–	Alto	
(19)	3422-7449	
	
Bento	Brasil	
Avenida	Carlos	Botelho,	 800	 –	 São	
Dimas	
(19)	97406-5309	
	
Bem	Dito	Gastro	Bar	e	Espetaria	
Rua	Bom	Jesus,	1663	–	Alto	
(19)	3371-3836	
	
Boteco	Rosário	
Rua	do	Rosário,	226	–	Centro	
(19)	3375-3779	
	
Boteco	São	Bernardo	
Rua	do	Rosário,	247	–	Centro	
(19)		3371-2341	
	
Coisas	de	Buteco	
Rua	 Alferes	 José	 Caetano,	 1232	 –	
Centro	
(19)	2533-2133	
	
Entre	Cortes	
Avenida	Dona	Francisca,	844	–	Vila	
Rezende	
(19)	3927-2800	
www.entrecortes.com.br	
	
Estação	Cultural	
Rua	 Benjamin	 Constant,	 1880	 –	
Centro	
(19)	3402-4781	
www.e-cultural.com.br	
	

Manga	Rosa	
Avenida	Carlos	Botelho,	 894	 –	 São	
Dimas	
(19)	3432–4008	
	
Na	Casa	Dela	
Avenida	Independência,	1572	–	Alto	
(19)3411	–	8066	
www.barnacasadela.com.br	
	
On	The	Rocks	Bar	
Rua	Regente	Feijó,	502	–	Centro	
(19)	3374-3001	
	
Piracicabano	Music	Bar	
Avenida	Carlos	Botelho,	 877	 –	 São	
Dimas	
(19)	97403-4455	
	
Saldanha	Boteco	
Avenida	Saldanha	Marinho,	1393	–	
Alemães	
(19)	2534-2316	
	
Santa	Hora	Music	Bar	
Rua	Luiz	de	Queiroz,	225	–	Centro	
(19)	3377-4063	
Seu	Bar	
Rua	São	José,	421	–	Centro	
(19)	3374-5824	
www.seubarpiracicaba.com.br	
	
Taberna	Grill	&	Bar	
Avenida	 Independência,	 1472	 –	
Alemães	
(19)	3301-7257	
	
Via	Vergueiro	
Rua	do	Vergueiro,	664	–	Centro	
(19)	3375-5314	
	
Villa	Chicken	Balde	
Travessa	da	Saudade,	83	–	Alto	
(19)	3377-6399	
	
Celeiro	Bar	
Rua	Bom	Jesus,	33	–	Alto	
(19)	3377-0771	
www.celeirobarpiracicaba.com.br	
	
A	Marcenaria	
Rua	 Cristiano	 Cleopath,	 449	 –	
Centro	

(19)	3375-3779	
	
E-Dub	
Av.	 Comendador	 Luciano	 Guidotti,	
1245	–	Caxambu	
(19)	3411-0506	
www.edub.com.br	
	
Mr.	Dandy	
Av.	 Saldanha	 Marinho,	 1422	 –	
Alemães	
(19)	3433-1855	
www.mrdandy.com.br	
Belíssimo	
Rua	Luiz	de	Queiroz,	539	–	Centro	
(19)	3374-6507	
	
Cevada	Pura	
Av	Rui	Barbosa,	389	–	Vila	Rezende	
(19)	3413	–	6069	
www.cevadapura.com.br	
	
Fritz	Cervejaria	Artesanal	
Av.	Independência,	2634	–	Alto	
(19)	3377-7337	
www.choppdofritz.com.br	
	
Grisotto	Choperia	
Av.	Rui	Barbosa,	730	–	Vila	Rezende	
(19)	3421-0475	
	
Maravilhoso	Chopp	Bar	
Rua	Luiz	de	Queiroz,	539	–	Centro	
(19)	3402-5947	
	
Quiosque	Brahma	
Av.	Carlos	Botelho,	541	–	São	Dimas	
(19)	3927-6500	
www.quiosquechoppbrahma.com	
	
Santa	Carolina	Chopp	e	Beer	
Av.	Carlos	Botelho,	792	–	São	Dimas	
(19)	98156-6040	
	
Scenarium	Choperia	
Av.	Centenário,	658	–	São	Dimas	
(19)	3375-6076	
	
Villa	Chopp	
Rua	 Campos	 Salles,	 2132	 –	
Independência	
(19)	3434-9242	
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	 LANCHONETES	E	COMIDINHAS	

	 Bárbaro	Hamburgueria	

Avenida	Independência,	1505	–	Alto	

(19)	3434-6224	

Embalado	 ao	 som	 ambiente	 que	 toca	 rock	 e	 blues,	 a	 casa	 serve	 diversas	 opções	 de	

hambúrgueres	tradicionais	

	 Caipira	Gastronomia	na	Rua	

Avenida	Independência,	3330	

(19)	3371-4714	

Tradicional	trailer	que	serve	hambúrgueres	artesanais	

	 Let´s	Eat	–	Hamburgueria	e	Comida	Mexicana	

Avenida	Maria	Elisa,	44	–	Vila	Rezende	

(19)	2534-3804	

www.letseat.com.br	

A	casa	possui	um	cardápio	eclético,	combinando	comida	mexicana	com	hambúrgueres,	petiscos	

e	sorvetes.	

	 Empório	Santa	Therezinha	Piracicaba	

Avenida	Limeira	722,	Shopping	Piracicaba	

(19)	3413-4645	

O	empório	faz	parte	de	um	rede	e	além	de	comercializar	produtos	especiais,	serve	refeições,	

doces	e	comidinhas,	com	cardápio	variado.	

	 Madero	

Avenida	Limeira,	722	–	Shopping	Piracicaba	

(19)	3413-8306	

www.restaurantemadero.com.br	

Conhecia	cadeia	brasileira	de	hamburguerias	

	 Bem	Bahia	Tapiocaria	

Endereço	1	–	Rua	Alfredo	Guedes,	340	

(19)	3375-7634	

Endereço	2	–	Rua	Saldanha	Marinho,	895	

(19)	3371-3875	

Endereço	3	–	Rua	Dona	Francisca,	328	

(19)	3371-6297	

www.bembahiapiracicaba.com.br	

Ambiente	relaxado,	que	serve	tapioca	e	iguarias	do	tabuleiro	baiano,	como	acarajé	
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*	Outros	estabelecimentos	nesta	categoria:	

	
Açaí	no	Ponto	
Av.	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
	
Açaizeiro	Piracicaba	
Rua	Luiz	de	Queiroz,	245	–	Centro	
(19)	3371-8478	
	
Bro’s	Waffles	
Rua	 Governador	 Pedro	 de	 Toledo,	
2221	–	Centro	
(19)	3042-9636	
www.broswaffles.com.br	
	
Casa	do	Bagel	
Rua	José	Ferraz	de	Camargo,	495	–	
São	Dimas	
(19)	3375-3442	
www.bagelhouse.com.br	
	
Country	Potatoes	
Av.	São	João,	9	–	São	Judas	
(19)	3422	–	8890	
www.batatadeliciosa.com.br	
	
Creps	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3413-7566	
	
Empório	da	Batata	
Rua	 Alferes	 José	 Caetano,	 687	 –	
Centro	
(19)	3422-4488	
www.emporiodabatata.com.br	
	
Fábrica	di	Pamonha	
Praça	 Alfredo	 Cardoso,	 1336	 –	
Centro	–	box	do	Mercado	Municipal	
(19)	3377-2285	
www.fabricadipamonha.com.br	
	

Piraçaí	
Rua	Barão	do	Piracicamirim,	1419	
–	São	Dimas	
(19)	3402-5794	
www.piracai.wix.com/piracai–	
	
Seu	Batata	
Avenida	Brasil,	917	–	Cidade	Jardim	
(19)	3433-4559	
www.seubatata.com.br	
	
Roasted	Potato	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3421-8376	
	
Big	Jack	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3421-4317	
www.bigjackhamburgueria.com.br	
	
Classic	Burguers	&	Co.	
Avenida	 Torquato	 da	 Silva	 leitão,	
505	–	São	Dimas	
(19)	3927-0990	
www.classicburgers.com.br	
	
Claudinho’s	
Endereço	 1:	 Rua	XV	 de	Novembro,	
2154	–	Centro	
(19)	3302-9258	
Endereço	2:	Av.	Carlos	Botelho,	189	
–	São	Dimas	
(19)	3433-6627	
	
Dna	Natural	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3413-3115	
www.dnanatural.com.br	
	

Expresso	Dog	Lanches	
Avenida	 Alberto	 Vollet	 Sachs,	 nº	
2.441	–	Vila	Monteiro	
(19)	3426-5772	
	
Fassina	Lanches	
Endereço	1	–	Av.	Torquato	da	Silva	
Leitão,	336	–	São	Dimas	
(19)	3433-3611	|	3402-9335	
Endereço	 2	 –	 Av.	 Limeira,	 722	 –	
Shopping	Piracicaba	
(19)	3421-2651	|	3421-2250	
Endereço	 3	 –	 Av.	 Carlos	 Botelho,	
870	–	São	Dimas	
(19)	3434-4472	|	3433-7376	
www.fassinalanches.net	
	
Kero	Lanches	
Rua	Moraes	Barros,	654	–	Centro	
(19)	3422-0600	
www.kerolanches.com	
	
Rei	do	Mate	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3412-5585	
	
Old	Dog	Dogueria	
Rua	Dona	Eugênia,	402	–	São	Dimas	
(19)	3375-9773	
	
Senadinho	Sanduicheria	
Avenida	Saldanha	Marinho,	1907	–	
Alemães	
Fone:	(19)3433	–	5633	|	3371-5805	
	
Suco	Bagaço	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3413-5505	
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	 FAST	FOOD	

	 Mc	Donalds	

Av.	Dona	Francisca,	410	

Av.	Armando	de	Sales	Oliveira,	2199	

Av.	Independência,	2854	

Shopping	Piracicaba	

	 Burger	King	

Av.	Independência,	2677	

Shopping	Piracicaba	

	 Subway	

Av.	Armando	de	Salles	Oliveira,	1447	

Shopping	Piracicaba	

Pç.	Da	Catedral	Dom	Ernesto	de	Paula,	1023	

Av.	Dona	Francisca,	410	

Av.	Dr.	Paulo	de	Moraes,	2202	

Av.	Independência,	2835	

	
Pizza	Hut	

Shopping	Piracicaba	

	 Habib`s	

Av.	Independência,	1929	

Av.	Rui	Barbosa,	714	

	
KFC	

Shopping	Piracicaba	
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	 CHURRASCARIAS	

	 Sal	e	Grill	Churrascaria	

Rua	Campos	Salles,	230,	Centro	

(19)	3402-1477	

www.salegrillchurrascaria.com.br	

Churrascaria	com	serviço	de	buffet,	oferece	variedade	de	pratos,	além	de	rodízio	de	carnes	

	 Outback	

Avenida	Limeira,	722	–	Shopping	Piracicaba	

(19)	3413-0245	

www.outback.com.br	

Cadeia	internacional	de	churrascaria	australiana	

	 Monte	Sul	Churrascaria	

Av	Dom	João	Bosco	219,	Vila	Rezende	

(19)	3413-1300	

R.	Santo	Antônio,	710,	Centro	

(19)	3433-6743	

Churrascaria	com	serviço	de	buffet	variado	e	rodízio	de	carnes	

	 Cupim	do	Tchê	

Avenida	Independência,	1086.	Alto	

(19)	3411-4445	|	3411-1100	

Churrascaria	com	rodízio	de	carnes	e	buffet	com	variedade	de	acompanhamentos	e	sobremesas	

	 Parrilla	Restaurante	Monte	Alegre	

Via	Comendador	Pedro	Morganti,	4907,	Monte	Alegre	

(19)	3371-6926	

Churrascaria	com	referência	argentina,	serviço	à	la	carte,	conta	com	espaço	externo	e	vista	para	

área	verde	
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*	Outros	estabelecimentos	nesta	categoria:	
	
Appreciate	Churrascaria	
Rua	 Prudente	 de	 Morais,	 767	 –	
Centro	
(19)	3422-9670	
	
Barracão	
Rua	 Joana	 D´arc,	 350	 –	 Nova	
Piracicaba	
(19)	 3423-2166	 |	 3413-8350	 |	
3421-5968	
	
Carro	de	Boi	
Avenida	Carlos	Botelho,	 287	 –	 São	
Dimas	
(19)3422-5476	
	
Costela	Gaúcha	
Avenida	 Pádua	 Dias,	 587	 –	 Vila	
Independência	
(19)	3433-2863	
	

Garrote	
Rua	XV	de	Novembro,	1490	–		Alto	
(19)	3436-0055	
	
Intersul	Churrascaria	
Rua	Moraes	Barros,	994	–	Centro	
(19)	3434-5863	/	3422-6353	
	
Montana	Steaks	
Rua	 Alferes	 José	 Caetano,	 1312	 –	
Centro	
(19)	3422-9411	
www.montanasteaks.com.br	
	
Montesul	Churrascaria	
Endereço	1:	Rua	Santo	Antonio,	710	
–	Centro	
(19)	3432-9156	|	3433-6743	
Endereço	 2:	 Avenida	 Juscelino	
Kubitschek,	764	–	Vila	Rezende	
(19)	3413-1300	

www.montesul.com.br	
	
Picanha	Grill	Churrascaria	
Rua	Frei	Evaristo	de	Santa	Úrsula,	
20	–	Nova	Piracicaba	
(19)	34337-3322	
	
Restaurante	 e	 Churrascaria	 do	
Tchê	
Avenida	 Corcovado,	 229	 –	 Santa	
Terezinha	
(19)	3927-9080	|	3927-9081	
www.tchechurrascariaepizzaria.co
m.br	
	
Sal	&	Grill	Churrascaria	
Rua	Campos	Sales,	230	–	Centro	
(19)	3433-8097	/	3402-1417	
www.salegrillchurrascaria.com.b
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	 PIZZAS	E	MASSAS	

	 Casaretto	Pasta	&	Vinho	

Rua	Aquilino	Pacheco	,	412	–	Alemães	

(19)	3433-6785	

www.grupocasaretto.com.br	

Tradicional	cantina	italiana	na	cidade,	tem	opções	de	massas	e	vinhos	

	 Babbo	Giovanni	

Rua	Luiz	de	Queiroz,	670	–	Centro	

(19)	3374-4444	

www.babbogiovanni.com.br	

	 Forlen	

Avenida	Comendador	Luciano	Guidotti,	95	–	Jardim	Elite	

(19)	3411-0005	

www.forlen.com.br	

	 Avenida	Brasil	

Av.	Brasil,	1277	–	Cidade	Jardim	

(19)	3434-7929	

www.avbrasilpira.com.br	

	 Coliseu	

Avenida	Rio	das	Pedras,	479	–	Piracicamirim	

(19)	3411–1046	

www.pizzariacoliseu.com.br	
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*	Outros	estabelecimentos	nesta	categoria:	

	
Avenida	Brasil	
Av.	Brasil,	1277	–	Cidade	Jardim	
(19)	3434-7929	
www.avbrasilpira.com.br	
Coliseu	
Avenida	 Rio	 das	 Pedras,	 479	 –	
Piracicamirim	
(19)	3411–1046	
www.pizzariacoliseu.com.br	
	
Engenho	&	Pizza	
Rua	 Aquilino	 Pacheco,	 120	 –	
Alemães	
(19)	3422-3838	
www.grupocasaretto.com.br	
	
Europoint	
Rua	Regente	Feijó,	1348	–	Alto	
(19)	3432-9789	|	3402-3151	
	
Florença	
Rua	 José	 Pinto	 Almeida,	 485	 –	
Centro	

(19)	3433-6485	
www.florencapizzas.com.br	
	
Forno	de	Barro	
Rua	Regente	Feijó,	513	–	Centro	
(19)	3422-6919	|	3433-6480	
	
Micheluccio	
Avenida	 Torquato	 da	 Silva	 Leitão,	
467	–	São	Dimas	
(19)	3433-6969	
	
Piemonte	Pizzas	
Rua	 João	 Botene,	 111	 –	 Vila	
Monteiro	
(19)	3435-1227	|	3382-9470	
www.piemontepizzas.com	
	
Pizza	Hut	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3421-4001	
www.pizzahut-cps.com.br	

	
Pizzaria	e	Chopperia	Nonno	Giotti	
Travessa	 Imaculada	 Conceição,	 70	
–	Santa	Olímpia	
(19)	3425	–	0695	|	99180-2812	
	
Red	Box	Pizzaria	–	Delivery	
Avenida	Torquarto	da	Silva	Leitão,	
962	–	São	Dimas	
(19)	2534-1111	|	2534-2222	
www.redboxfood.com.br	
	
Santa	Pizza	
Rua	 Alferes	 José	 Caetano,	 1312	 –	
Centro	
(19)	3422-9411	
www.montanasteaks.com.br	
	
Torre	D’Pizza	
Rua	Voluntários	de	Piracicaba,	609	
–	Centro	
(19)	3377-3982	|	3377–3983	
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	 COZINHA	DAS	NAÇÕES	

	 Giardino	Ristorante	

Rua	Marechal	Deodoro,	2328	–	Vila	Monteiro	

(19)	3433-7066	

www.grupocasaretto.com.br	

Elegante	restaurante	com	especialidade	em	culinária	italiana	e	mediterrânea	

	 Casa	Pavanelli	

Rua	Riachuelo,	798	–	Centro	

(19)	3433-5929	|	(19)	3434-9813	

O	empório	reúne	comércio	de	produtos	especiais	e	importados,	além	de	um	restaurante	no	piso	

superior,	destinado	à	culinária	italiana.	

	 Bravíssimo	Ristorante	

Rua	Gomes	Carneiro,	1080	–	Centro	

(19)	3402-6336	

sofisticado	restaurante	de	culinária	tradicional	italiana	

	 Empório	Santa	Clara	

Rua	Dom	Pedro	I,	615	–	Centro	

(19)	3402-8462	

www.emporiosc.com.br	

Cozinha	moderna	com	influência	mediterrânea	harmonizada	com	vinhos	importados	

	 Fassbier	

Rua	Cap.	José	Pinto	Siqueira,	280	–	Unileste	

(19)	3424-2488	

www.restaurantefassbier.com.br	

Restaurante	 de	 comida	 típica	 alemã,	 com	pratos	 tradicionais	 e	modernos,	 além	de	 festivais	

específicos	como	o	Festival	da	Alcachofra	

	 Vila	Itália	Bar	e	Restaurante	

Via	Comendador	Pedro	Morganti,	4.985,	Monte	Alegre	

(19)	3377-3378	

vilaitaliarestaurante@gmail.com	

Restaurante	de	culinária	italiana,	localizado	em	tradicional	bairro	de	origem	italiana	
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*	Outros	estabelecimentos	nesta	categoria:	

	
Árabe	
	
Libanês	
Av.	Independência,	156	–	Centro	
(19)	3433-5162	
	
Chinês	
	
China	in	Box	
Av.	Independência,	1634	–	Alemães	
(19)	3426-0001	
www.chinainbox.com.br	
	
Hong	Kong	China	
Rua	 Fernando	 Febeliano	 da	 Costa,	
2090	–	Vila	Independência	
(19)	3433-5118	
	
Jin-Jin	Wok	
Av.	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3421-4540	
	
Go	China	
Rua	Marechal	Deodoro,	1221	–	Alto	
(19)	3377-8667	
	
Espanhol	
	
Barceloneta	Bar	y	Tapas	
Rua	Dom	Pedro	I,	670	–	Centro	
(19)	3927-2812	
	
Italiano	
	
Babbino	 Italian	 Street	 Food	
Italiano	
Av.	Torquato	da	Silva	Leitão,	962	
(19)	2534-1111	
www.babbino.com.br	
	
Trattoria	Di	Piero	
Rua	 Dona	 Eugênia,	 2239	 –	 Vila	
Independência	
(19)	3433-5451	
	

Japonês	
	
California	Sushi	House	
Avenida	 Torquato	 da	 Silva	 Leitão,	
505	–	São	Dimas	
(19)	3301-3087	
californiasushihouse.wordpress.co
m	
	
Cheri	Sushi	Piracicaba	
Rua	Bom	Jesus,	659	–	Alto	
(19)	2532-2490	
www.cherisushi.com.br	
	
Gendai	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3413-7190	
	
Ithiban	
Avenida	Saldanha	Marinho,	1442	–	
Alemães	
(19)	3371-9665	
www.ithiban.com.br	
	
Makis	Place	
Endereço	1:	Rua	Dona	Eugênia,	402	
–	loja	4	–	São	Dimas	
(19)	3302-8382	
Endereço	 2:	 Av.	 Limeira,	 722	 –	
Shopping	Piracicaba	
www.makisplace.com.br	
	
Okabe	Sushi	Restaurante	
Av.	Independencia,	1582	–	Alto	
(19)	3411-5492	
www.okabesushibar.com.br	
	
Spaço	Sushi	
Rua	 Cristiano	 Cleopath,	 1467	 –	
Alemães	
(19)	2533-1156	
	
Sushidô	
Rua	Santa	Cruz,	53	–	Alto	
(19)	3434-8348	

www.sushidorestaurante.com.br	
	
Sushi	Gohan	
Av.	 Limeria,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3421-1512	
www.sushigohan.com.br	
	
Temakear	
Rua	 Saldanha	 Marinho,	 2006	 –	
Alemães	
(19)	3422-1372	
	
Toro	Sushi	
Praça	da	Catedral,	1051	–	Centro	
(19)	3435-1483	
	
Vila	Porto	Culinária	Japonesa	
Avenida	Alidor	Pecorari,	1815	
(19)	3422-9279	
	
Watashi	Sushi	
Av.	Carlos	Botelho,	568	–	São	Dimas	
(19)	3434-1382	
www.watashisushi.com.br	
	
Peruano	
	
Sr.	Saldanha	
Avenida	Saldanha	Marinho,	1525	–	
Bairro	dos	Alemães	
(19)	3374-6146	
	
Português	
	
Português	
Rua	Boa	Morte,	1403	–	Centro	
(19)	3377-7544	
	
Tirolês	
	
Cantina	Tirolesa	
Rua	São	Benjamin,	1150	–	Santana	
(19)	3425-0067	
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	 PESCADOS	E	FRUTOS	DO	MAR	

	 Navegantes	Restaurante	

Avenida	Cruzeiro	do	Sul,	3200	–	Nova	Piracicaba	

(19)	3421-1302	

www.navegantesrestaurante.com.br	

Especializado	em	frutos	do	mar	e	culinária	mediterrânea,	o	restaurante	é	o	mais	bem	avaliado	

na	cidade	

	 Dourado`s	

Avenida	Cruzeiro	do	Sul,	3066	–	Nova	Piracicaba	

(19)3413-7474	

Restaurante	de	pescados,	típico	da	cidade,	localizado	em	outro	ponto	do	Rio	Piracicaba,	fora	da	

Rua	do	Porto	

	 Kobu	Sushi	

Rua	Alferes	José	Caetano,	1410	–	Centro	

(19)	3927-2660	

Restaurante	simples	de	culinária	japonesa	

	 Sushi	Bamboo	

Rua	Alferes	José	Caetano,	1312	–	Centro	

(19)	3432-2820	

www.sushibamboo.com.br	

Restaurante	sofisticado	de	culinária	japonesa	

	

	 	

ALIMEN-

TOS	E	

BEBIDAS	



151 

	
	

	 CAFÉS,	DOCES	E	SORVETES	

	 FrutaGurt	

Avenida	Saldanha	Marinho,	2015	–		Alemães	

(19)	3433–7321	

Sorveteria	sofisticada	de	gelatos	italianos	e	iogurtes	frozen	

	 Assaggio	

Rua	Boa	Morte,	2129	–	Centro	

(19)	3422-3433	

www.assagio.com.br	

Café	e	doceria,	com	receitas	de	tortas	e	salgados,	além	da	famosa	coxinha	de	frango.	

	 Metrópolis	Café	

Rua	Alferes	José	Caetano,	1048	–	Centro	

(19)	3434-1649	

www.metropoliscafe.com.br	

O	café	está	instalado	em	um	edifício	histórico	e	serve	opções	de	lanches,	hambúrgueres	e	milk	

shakes.	

	 Café	Tirol	

Rua	Santa	Olímpia,	160	–	Santa	Olímpia	

(19)	3422-0658	

www.cafetirol.com.br	

Café	localizado	no	bairro	de	Santa	Olímpia,	reduto	de	imigrantes	europeus,	conta	com	receitas	

de	doces	tradicionais	da	região	austríaco-italiana	do	Tirol	
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*	Outros	estabelecimentos	nesta	categoria:	

	
Ice	by	Nice	
Av.	 Independência,	 3130	 –	 Vila	
Independência	
(19)	3435-3418	
	
Bolo	da	Madre	
Avenida	 Armando	 Salles	 de	
Oliveira,	1467	–	Centro	
(19)	2533-0861	
	
Café	do	Ponto	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
	
Casa	do	Pão	de	Queijo	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
	
Empório	do	Vovô	
Rua	Bom	Jesus,	74	–	Alemães	
(19)	3422-7001	
	
Grão	Café	
Rua	São	João,	864	–	Alto	
(19)	3374-0083	
	
Mamma	Itália	
Rua	13	de	maio,	797,	loja	3	–	Centro	
(19)	3434-3797	
	
Padaria	do	Vovô	
Endereço	 1:	 Avenida	 Saldanha	
Marinho,	1433	–	Cidade	Alta	
Endereço	 1:	 Avenida	 Armando	
Césare	 Dedini,	 444	 –	 Nova	
Piracicaba	
Endereço	2:	Avenida	Uriel	Odas,	33	
–	loja	10	–	Terras	do	Piracicaba	
(19)	3421-0083	
www.padariadovovo.com.br	
	
Rivana	Delicatessen	
Avenida	Independência,	1281	–	Alto	
(19)	3422-0806	
www.padariarivana.com.br	
	
Sr.	Café	
Rua	Voluntários	de	Piracicaba,	257	
–	Centro,	
(19)	2532-2480	
	
Starbucks	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3412-5448	
www.starbucks.com.br	
	
Bolo	Art	
Rua	Dr.	Alvim,	883	–	São	Dimas	
(19)	3402-7814	
www.boloart.com.br	
	
Bolo	da	Madre	

Avenida	 Armando	 Salles	 de	
Oliveira,	1467	–	Centro	
(19)	2533-0861	
	
Brasil	Cacau	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3421-3544	
	
Cacau	Show	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3421-7494	
www.cacaushow.com.br	
	
Casa	de	Bolos	
Endereço	 1:	 Rua	 Prudente	 de	
Moraes,	515	–	Centro	
(19)	3035-4082	
Endereço	2:	Avenida	Carlos	Martins	
Sodero,115	–	Vila	Independência	
(19)	2534-0028	
Endereço	 3:	 Avenida	 Rui	 Barbosa,	
107	–	Vila	Rezende	
(19)	3035-4082	
Endereço	4:	Rua	Boa	Morte,	1480	–	
Centro	
(19)	2534-3880	
www.casadebolos.com.br	
	
Chocoflama	
Avenida	 Dona	 Lídia,	 623	 –	 Vila	
Rezende	
(19)	3421-5827	
www.chocoflama.com.br	
	
Doce	Arte	
Praça	José	Bonifácio,	1020	–	Centro	
(19)	3434-3189	
www.zuleikasdoces.com.br	
	
Godiva	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3413-0677	
	
Kopenhägen	
Endereço	 1:	 Av.	 Limeira,	 722	 –	
Shopping	Piracicaba	
Endereço	2:	Av.	Armando	Salles	de	
Oliveira	1415	–	Centro	
(19)	3432-7626	|	3421-9794	
	
Mella	Bella	Doceria	
Avenida	Saldanha	Marinho,	1534	–	
Alemães	
(19)	3433-1836	
	
Olha	o	Churros	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
	
Pamonhas	de	Piracicaba	

Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
	
Pasticceria	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3413-6678	|	3421-5988	
	
Sodiê	Doces	
Endereço	1:	Av.	Armando	de	Salles	
Oliveira,	1646	–	Centro	
(19)	3432-4976	
Endereço	2:	Rua		Luiz	Razera,	1357	
–	Nova	América	
(19)	2532-1412	
Endereço	3:	Rua	Manoel	Conceição,	
820	–	Vila	Rezende	
(19)	3421-2999	
	
Bembolado	
Endereço	1	–	Rua	Antônio	Lourenço	
do	Canto,	55	–	Nova	América	
(19)	3426-0613	
Endereço	 2	 –	 Av.	 Independência,	
1072	–	Higienópolis	
(19)	2533-1414	
Endereço	 3	 –	 Av.	 Doutor	 Paulo	 de	
Moraes,	984	–	Paulista	
(19)	2533-1418	
Endereço	 4	 –	 Av.	 Dona	 Jane	
Conceição,	1718	–	Paulista	
(19)	3433-1113	
	
Chiquinho	Sorvetes	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3412-5565	
	
Cocão	Sorveteria	
Rua	São	João,	116	–	São	Judas	
	
Frutos	do	Brasil	
Rua	Moraes	Barros,	1354	–	Alto	
(19)	3402-8077	
	
Los	Paleteros	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3413-5784	
	
Paris	Sorveteria	
Rua	Santa	Cruz,	393	–	Alto	
(19)	3422-7927	
	
Perfetto	Gelato	
Rua	Dona	Eugênia,	852	–	São	Dimas	
(19)	3433-2117	
	
Spumone	
Rua	São	João,	1033	–	Alto	
(19)	3433-1615	
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	 ALIMENTAÇÃO	GERAL	

	 Tomate	Seco	

Rua	Santa	Cruz,	796	–	Centro	

(19)	3422-8787	

www.restaurantetomateseco.com.br	

Restaurante	 com	 opções	 vegetarianas	 e	 veganas	 diversificadas	 entre	 refeição,	 lanches	 e	

hambúrgueres,	em	ambiente	integrado	à	natureza,	com	jardim	e	horta.	

	 Nampin	

Rua	Boa	Morte,	1224	–	Centro	

(19)	3432-2888	

www.restaurantenampin.com.br	

Restaurante	vegetariano	com	receitas	de	origem	oriental	

	 Portal	do	Engenho	

Endereço	1:	Rua	Luiz	de	Queiroz,	113	–	Centro	

Endereço	2:	Avenida	Beira	Rio,	1099	–	Centro	

(19)	2532-1009	

www.restauranteportaldoengenho.com.br	

O	 restaurante	 oferece	 uma	 ampla	 variedade	 de	 pratos,	 que	 vão	 desde	 moquecas	 até	

parmegianas	

	 Angatu	

Estrada	Jorge	Jacob	Diehl,	230	–	Conceição	

(Antiga	Rodovia	Piracicaba/Tupi,	Km	15)	

(19)	3414-1025	

www.restauranteangatu.com.br	

Restaurante	 especialista	 em	 comida	 caipira,	 de	 fogão	 a	 lenha,	 com	 animais	 de	 fazenda	 e	

charrete,	em	ambiente	rural	com	mesas	sob	árvore	gigante.	

	 Claudinho’s	

Endereço	1:	Rua	XV	de	Novembro,	2154	–	Alto	

(19)	3302-9258	

Endereço	2:	Avenida	Carlos	Botelho,	189	–	São	Dimas	

(19)	3433-6627	

Com	 aclamado	 bife	 à	 parmegiana,	 a	 casa	 possui	 vasto	 cardápio	 de	 pratos	 e	 sabores,	 com	

ambiente	descontraído	

	 Porto	do	Norte	

Rua	do	Rosário,	350	–	Centro	

(19)	3377-7410	

www.portodonorte.com.br	

Escondidinhos,	frango	caipira	e	sarapatel,	além	de	saladas	e	chopes,	em	boteco	nordestino	com	

artesanato	
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*	Outros	estabelecimentos	nesta	categoria:	

	
Antares	Restaurante	
Avenida	Carlos	Botelho,	148	–	Alto	
(19)	3422-0009	
	
Aquarius	Restaurante	
Praça	José	Bonifácio,	1004	–	Centro	
(19)	3434-1235	
	
Banchetto	Restaurante	
Rua	 Alferes	 José	 Caetano,	 502	 ,	
Centro	
(19)	3433-4370	|	3402-4426	
	
Bemdito	Gourmet	
Rua	 Alferes	 José	 Caetano,	 1588	 –	
Centro	
(19)	3377-7525	
	
Bonifácio	
Rua	Santo	Antonio,	583	–	Centro	
(19)	3435-3871	
	
Café	Real	
Rua	 Governador	 Pedro	 de	 Toledo,	
637	–	Centro	
(19)	3432-2591/	(19)	3432-7413	
	
Cambuquira	
Rua	Dom	Pedro	I,	1004	–	Centro	
(19)	3374-2280	|	3374-2282	
	
Divino	Fogão	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3423-2949	
	
Dona	Amélia	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3421-2851	
	
Frigideira	Caipira	
Rua	do	Rosário,	2517	–	Paulista	
(19)	3402-9646	
	
Frios	Paulista	
Rua	do	Rosário,	2286	–	Paulista	
(19)	3422-6233	
	
Galileu	Grill	
Rua	 Prudente	 de	 Moraes,	 821	 –	
Centro	
(19)	3432-9896	
	
Germann	
Avenida	 Pádua	 Dias,	 11	 –	 São	
Dimas	–	ESALQ	
(19)	3435-9256	
	
Hermann´s	Restaurante	
Rua	XV	de	Novembro,	1512	–	Centro	
(19)	3433-6329	
	
Lisboa	Premier	
Rua	do	Rosário,	500	–	Centro	
(19)	3435-5714	
	
Master	Grill	Restaurante	
Rua	 Benjamin	 Constant,	 589,	
Centro	
(19)	3402-3388	
	

Marrom	 Glacê	 Restaurante,	
Rotisserie	e	Buffet	
Rua	Dona	Eugênia,	673	–	São	Dimas	
(19)	3433-8623	|	3434-6928	
www.marromglace.com.br	
	
Multi	Sabor	
Rua	José	Ferraz	Camargo,	455	–	São	
Dimas	
(19)	3433-2242	
	
Sete	Lagos	Restaurante	&	Eventos	
Avenida	 das	 Ondas,	 7401	 –	
Ondinhas	
(19)	3427-3397	(sáb.	e	dom.)	/	(19)	
99761-9763	(ter.	à	dom.)	
www.setelagosrestaurante.com.br	
	
Tempero	Manero	
Rua	Dom	Pedro	I,	858	–	Centro	
(19)	3434-1753	
	
Toque	Brasileiro	
Avenida	Independência,	3574	–	Vila	
Independência	
(19)	3375-4426	
	
Sassicaia	
Rua	 das	 Arapongas,	 30	 –	 Nova	
Piracicaba	
(19)	3377-4960	|	99755-8562	
	
Terra	Europa	
Av.	 Ruy	 Teixeira	 Mendes,	 255	 –	
Terras	de	Piracicaba	
(19)	3302-0112	
www.terraeuropa.com.br	
	
Avenida	Brasil	
Avenida	 Brasil,	 1277	 –	 Cidade	
Jardim	
(19)	3434-7929	
www.avbrasilpira.com.br	
	
Degusta	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3412-5455	
	
Gonça	Comida	Caseira	
Avenida	Dona	Maria	Elisa,	48	–	Vila	
Rezende	
(19)	3413-1200	
	
Gramado	Fast	Food	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3377-1065	
	
Maresias	
Av.	 Saldanha	 Marinho,	 1822	 –	
Alemães	
(19)	3433-5500/(19)	3042-9330	
www.maresiasrestaurante.com.br	
	
Parmegiana´s	
Avenida	 Armando	 Cesare	 Dedini,	
360	–	Nova	Piracicaba	
(19)	3413-4601	
www.parmegianas.com.br	
	
Portal	Grill	Restaurante	

Rua	XV	de	Novembro,	1110	–	Alto	
(19)	3435-9365	
	
Tambatajá	
Rua	XV	de	Novembro,	1756	–	Centro	
(19)	3433-7468	
www.tambatajarestaurante.com.b
r	
	
Toca	da	Coruja	
Avenida	Independência,	2853	–	Vila	
Independência	
(19)	3434-3089	
	
Vecchio	Cancian	
Rua	Luiz	de	Queiroz,	511	–	Centro	
(19)	3422-2235	
www.vecchiocancian.com.br	
	
Via	Canova	
Avenida	 Limeira,	 722	 –	 Shopping	
Piracicaba	
(19)	3413-7655	
www.viacanova.com.br	
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OUTROS	SERVIÇOS	TURÍSTICOS	E	INFRAESTRUTURA	DE	APOIO	

	

Esta	 categoria	 reúne	 um	 conjunto	 de	 infraestrutura	 de	 suporte	 ao	 turismo	 no	

município,	 o	 que	 inclui	 estrutura	 de	 atendimento	 e	 informações	 ao	 turista;	

infraestrutura	 de	 transporte;	 agências	 locadoras	 de	 veículos;	 agências	 de	 receptivo	

turístico;	guias	de	 turismo	cadastrados	na	Diretoria	de	Turismo;	casas	de	câmbio;	e	

passeios.	

A	cidade	de	Piracicaba	conta	com	5	pontos	de	 informação	e	atendimento	ao	turista,	

sendo	 o	 Casarão	 do	 Turismo,	 localizado	 na	 Rua	 do	 Porto;	 o	 Núcleo	 de	 Educação	

Ambiental,	localizado	no	Parque	do	Mirante;	o	Elevador	Turístico;	além	de	um	painel	

de	informações	na	rodoviária;	e	da	Secretaria	Municipal	de	Ação	Cultural	e	Turismo,	

que	reúne	diversas	informações	e	em	seu	site	disponibiliza	um	canal	de	atendimento	

ao	turista.	

A	infraestrutura	de	transporte	conta	com	terminal	rodoviário	conectando	a	diversas	

cidades	no	estado	de	São	Paulo,	em	outros	estados	brasileiros	e	até	com	linhas	que	se	

conectam	a	outros	países	na	América	do	Sul.	A	cidade	também	possui	uma	ampla	rede	

de	táxis,	com	centrais	de	atendimento	telefônico.	Além	de	várias	agências	locadoras	de	

veículos.	

Quanto	ao	receptivo	turístico	no	município,	há	um	rol	de	agências	preparadas,	além	de	

mais	 de	 uma	dezena	 de	 guias	 de	 turismo	profissionais	 cadastrados	 na	Diretoria	 de	

Turismo.	
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	 INFORMAÇÕES	AO	TURISTA	

	 Casarão	do	Turismo	
	
Calçadão	da	Rua	do	Porto,	1433	

(19)	3422-5115	

turismo.piracicaba@gmail.com	

Localizado	 na	 área	 central	 da	 cidade,	 com	 diversas	 vagas	 de	 estacionamento,	 o	 casarão	 do	

século	 XIX	 abriga	 o	 Centro	 de	 Atendimento	 ao	 Turista	 (CAT),	 onde	 o	 visitante	 pode	 obter	

informações	para	passeios,	atrativos	e	serviço,	encontrando	à	sua	disposição	os	folhetos	dos	

roteiros	turísticos	bilíngues	da	cidade.	

Sábados,	domingos	e	feriados,	das	9h30	às	17h30	

	 Núcleo	de	Educação	Ambiental	NEA	-	Parque	do	Mirante	
	
Av.	Maurice	Allain,	S/N	

(19)	3403-2635	

O	NEA	fica	localizado	no	Parque	do	Mirante,	onde	há	um	mirante	sobre	o	Rio	Piracicaba,	ideal	

para	apreciar	a	força	de	suas	quedas	d`água.	O	edifício	também	possui	uma	vista	panorâmica	

envidraçada	e	conta	em	sua	estrutura	com	anfiteatro	e	foyer	para	exposições.	Neste	endereço	

também	se	localiza	o	Aquário	Municipal.	O	visitante	vai	encontrar	folhetos	informativos	sobre	

o	turismo	no	município	além	de	equipe	disponível	para	maiores	informações.	

Sábados,	domingos	e	feriados,	das	9h30	às	17h30	

	 Terminal	Rodoviário	Intermunicipal	
	
Rua	Armando	Salles	de	Oliveira,	2244	–	Centro	

(19)	3403-1272	

O	 Terminal	 Rodoviária	 de	 Piracicaba	 possui	 em	 sua	 estrutura	 um	 espaço	 destinado	 ao	

atendimento	ao	visitante	e	turista,	com	disponibilização	de	folhetos	bilíngues	com	roteiros	e	

mapas	da	cidade.	Verificar	se	há	equipe	disponível	no	local	e	qual	a	estrutura	de	informação.	

Diariamente,	das	13h	às	19h.	

	 Secretaria	Municipal	da	Ação	Cultural	e	Turismo	
	
Avenida	Maurice	Allain,	454,	Vila	Rezende	–	Prédio	da	Administração	do	Engenho	Central	

http://www.setur.piracicaba.sp.gov.br/site/	

semac@piracicaba.sp.gov.br	

3403-2600	/	3403-2635	

A	Secretaria	articula	as	ações	de	governo	a	organizações	da	sociedade	civil	e	de	empresários	

dos	 segmentos	 de	 cultura	 e	 turismo,	 também	 é	 responsável	 pela	 realização	 de	 eventos	 e	

concessão	de	espaços	e	equipamentos	públicos.	O	órgão	também	atende	a	solicitação	de	grupos	

para	visitar	os	pontos	turísticos	e	fornece	informações	em	seu	site	sobre	passeios,	atrativos,	

hotéis,	restaurantes,	agências	e	demais	serviços	de	suporte	ao	turista.	

Segunda	a	sexta-feira,	das	08h30	às	16h30	

	 	

OUTROS	
SERVIÇOS	

TURÍSTI-

COS	E	
INFRAES-

TRUTURA	

DE	APOIO	
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	 SERVIÇOS	DE	TAXI	

	

Táxi	Bairro	Centro/Rua	Boa	Morte	–	(19)	3422-4174	

	

Táxi	Bairro	Alto	–	(19)		3422-5454	

	

Táxi	Bairro	Paulista	–	(19)	3422-3547	

	

Cooperativa	 de	 Taxistas	 de	 Piracicaba	 –	 (19)	 2532-9700/3382-9230	
(http://ctpiracicaba.com.br)	

	

App:	Uber	

	

App:	99	Taxi	e	99	Pop	

	

	 AGÊNCIAS	DE	TURISMO	

	 Agência	de	Viagem	e	Turismo	Monte	Alegre	

Rua	Alferes	José	Caetano,	1339	–	Centro	

(19)	3437-4900	

www.agenciamontealegre.com.br	

	

Benetton	Turismo	

Rua	Tiradentes,	386	–	Centro	

(19)	3434-4311	/	3434-4592	

	

Flymartour	Viagens		

Avenida	Dois	Córregos,	2.299	–	Dois	Córregos	

(19)	99988-0922	

	

Inovare	Turismo	
Av.	Barão	de	Serra	Negra,	184	–	Vila	Rezende	

(19)	3411-9966	

www.inovare.tur.br	

	

Planeje	Turismo	Agência	de	Viagens,	Eventos	e	Representativo	

Rua	Prudente	de	Moraes,	931,	Centro	

(19)	3302-7701	

www.planejeturismo.com.br	

	

Ponta	Verde	Viagens	e	Turismo	

Rua	Prudente	de	Moraes,	1129	–	Bairro	Alto	

(19)	3402-2667	/	3402-2993	

www.pontaverdeturismo.com.br	

	

Torres	Turismo	

Av.	Beira	Rio,	1001	
(19)	3417-2300	ou	3417-2301	

www.torresturismo.com.br	
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	 GUIAS	DE	TURISMO	PROFISSIONAIS	

	 Amanda	Martim	Fedatto	–	(19)	3493-3329	/	(19)	99772-6052	

	

Ana	Inês	Negri	(Bilingue-italiano)	–	(19)	98225-0001	

	

Elaine	Silva	–	(19)	99691-0057	

	

Érica	Camargo	Di	Iorio	(francês	–	inglês)	–	(19)	99308-8175	

	

Helena	Oliveira	–	(19)	3411-9740	/	(19)	99718-0920	

	

Ismael	Rufino	–	(19)	99782-8852	
	

Keli	Cristina	–	(19)	3042-6695	/	(19)	98165-2498	

	

Luis	Augusto	Casarini	–	(19)	3433-2989	/	(19)	99137-0410	

	

Mario	Antonio	Cavicchioli	(inglês	–	espanhol	–	italiano)	–	(19)	3493-1885	/	(19)	99889-1693	/	

(11)	99769-1693	

	

Noradir	Rolim	–	(19)	3432-2209	/	(19)	99133-9698	

	

Sandra	Moda	–	(19)	3433-5570	/	(19)	99794-2676	

	

Sandra	Zotelli	–	(19)	3301-2147	/	(19)	99829-3935	

	
	

	 CASAS	DE	CÂMBIO	

	 Confidence	Câmbio	

Av.	Limeira,	722	–	Shopping	Piracicaba		

(19)	3413-5557	

www.confidencecambio.com.br	

	

Fast	Câmbio	

Rua	Regente	Feijó,	823/825	(dentro	do	Hipermercado	Extra)	

(19)	3377-3222	

www.fastcambiopiracicaba.com.br	

	

Flexchange	

Av.	Comendador	Luciano	Guidotti,	520	–	Higienópolis		

(19)	9296-4254	/	3041-1818	

www.flexchange.com.br	

	

Lastro	Piracicaba	

Av.	Independência,	350	–	sala	151	–	Centro	

(19)	3432-3614	/	3422-4712	

www.lastro.com.br	

	

K20	Tour	

Av.	Torquato	da	Silva	Leitão,	505	–	sala	3	–	São	Dimas	

(19)	3377-0020	

www.k20cambio.com.br	

	

Viptur	Noblesstur	

Av.	Saldanha	Marinho,	1277-	Alemães	

(19)	3434-1822	
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  PARTE 3    

  DEMANDA TURÍSTICA   
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1. Histórico	da	demanda	turística	de	Piracicaba	

	
As	últimas	pesquisas	para	identificação	da	demanda	turística	do	município	de	

Piracicaba	foram	realizadas	em	2013,	por	meio	do	Plano	Diretor	de	Turismo;	em	2017,	

como	parte	do	Plano	Regional	de	Turismo	da	Serra	do	Itaqueri;	e	em	2018,	com	base	

em	levantamento	realizado	pela	SEMACTUR,	através	da	sua	equipe	de	monitorias	nos	

atrativos.	Além	disso,	como	parte	do	Plano	Diretor	de	Turismo	de	2019,	também	foi	

realizada	uma	nova	pesquisa	de	demanda	e	de	identificação	de	perfil	do	visitante,	que	

será	apresentada	na	segunda	parte	deste	relatório,	caracterizando	a	demanda	atual	e	

o	perfil	do	turista	que	visita	Piracicaba.	

A	seguir,	serão	apresentados	os	principais	resultados	do	histórico	de	pesquisas	

de	demanda	e	de	identificação	de	perfil	do	visitante,	com	base	nos	dados	levantados	

em	 2013,	 2017	 e	 2018,	 com	 um	 resumo	 de	 avaliação	 comparativa	 dos	 dados	 de	

histórico	da	demanda	e	avaliação	da	infraestrutura	turística.	

	

1.1. Pesquisa	de	2013	

	

A	 Plano	 Diretor	 de	 Turismo	 apresentado	 em	 2013	 possui	 um	 estudo	 de	

demanda	 baseado	 em	 aplicação	 de	 questionários	 e	 observações	 de	 campo.	 Foram	

avaliadas	 113	 respostas	 de	 questionário,	 aplicados	 majoritariamente	 em	 finais	 de	

semana	 nos	 seguintes	 locais:	 Engenho	 Central,	 Shopping	 Piracicaba,	 Rua	 do	 Porto,	

hotéis	credenciados,	Ponte	Pênsil	e	Píer	da	Rua	do	Porto.	O	questionário	possuía	23	

itens	abordando	perfil	socioeconômico,	meios	de	transporte	utilizados,	hospedagem,	

motivação	da	viagem	e	infraestrutura	turística	da	cidade	de	Piracicaba.	Também	foram	

consideradas	 as	 informações	 providas	 pela	 Escola	 Superior	 de	 Agricultura	 Luiz	 de	

Queiroz	 (ESALQ)	 acerca	 da	 opinião	 de	 docentes	 e	 estudantes	 interessados	 no	

programa	 de	 intercâmbio	 da	 instituição.	 A	 pesquisa	 indicou	 que	 São	 Paulo	 era	 o	

principal	município	emissor	de	visitantes,	com	17%	da	demanda.	
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1.2. Pesquisa	de	2017	

	

O	 diagnóstico	 da	 demanda	 do	 Plano	 Regional	 de	 Turismo	 de	 2017	 realizou	

4.170	entrevistas	nas	12	cidades	da	região	da	Serra	do	Itaqueri,	incluindo	Piracicaba.	

O	formulário	especificamente	desenvolvido	para	o	estudo	abordou	o	perfil	do	visitante,	

sua	motivação,	meio	de	transporte,	locais	visitados	e	opiniões	sobre	a	infraestrutura	e	

atratividade	dos	pontos	turísticos.	No	município	de	Piracicaba,	o	estudo	contou	com	

uma	amostra	de	401	entrevistas,	em	uma	margem	de	erro	de	5%	e	nível	de	confiança	

de	95%.	

Com	 a	 perspectiva	 de	 diagnosticar	 a	 tendência	 de	 evolução	 da	 demanda	

turística	do	município	de	Piracicaba,	este	estudo	buscou	atualizar	os	dados	da	pesquisa	

realizada	em	2013,	a	fim	de	estar	consonante	às	informações	indicadas	como	essenciais	

pela	Cartilha	do	MIT	(SÃO	PAULO,	2015).	

Os	 resultados	 da	 pesquisa	 de	 2017	 indicaram	 que	 44%	 dos	 visitantes	

permanecem	 apenas	 1	 dia	 no	município;	 que	 os	 principais	motivos	 de	 viagem	 são	

natureza,	 descanso	 e	 gastronomia;	 e	 que	 os	 principais	 atrativos	 visitados	 são	 o	

Elevador	 Panorâmico,	 Parque	 do	 Mirante,	 Rua	 do	 Porto	 e	 Aquário	 Municipal.	 A	

pesquisa	 também	 identificou	 que	 a	 principal	 cidade	 emissora	 de	 visitantes	 era	 São	

Paulo,	seguida	por	Americana,	Campinas	e	Limeira.	

	

Gráfico	10	-	Origem	dos	Visitantes	(2017)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	
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1.3. Pesquisa	de	2018	

	
Em	2018,	a	equipe	da	SEMACTUR	realizou	uma	pesquisa	para	identificação	da	

demanda	turística	e	de	perfil	do	visitante,	por	meio	da	aplicação	de	187	questionários	

no	Casarão	do	Turismo,	Elevador	Panorâmico	e	Núcleo	de	Educação	Ambiental	(NEA),	

durante	os	finais	de	semana	do	mês	de	março	daquele	ano.	Este	levantamento	conta	

com	uma	margem	de	erro	de	5%	e	um	nível	de	confiança	de	90%.	

As	 questões	 levantadas	 foram	 semelhantes	 às	 da	 pesquisa	 de	 2017,	 na	

perspectiva	 de	 manter	 o	 parâmetro	 de	 comparação	 de	 dados	 de	 anos	 anteriores,	

possibilitando	identificar	a	evolução	dos	resultados.	

A	pesquisa	de	2018	indicou	que	naquele	ano	a	cidade	que	representava	o	maior	

mercado	era	São	Paulo	(12,3%),	seguidas	por	Campinas,	Americana	e	Limeira.	Das	10	

cidades	com	maior	emissão	de	visitantes,	9	estão	na	região	de	Campinas/Piracicaba,	

além	da	capital	do	estado.	As	demais	cidades	(69	cidades)	com	origem	de	visitantes	

correspondem	a	37%.	

	

Gráfico	11-	Origem	dos	Visitantes	(2018)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	
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A	pesquisa	de	2018	indicou	que	naquele	ano	a	cidade	que	representava	o	maior	

mercado	era	São	Paulo	(12,3%),	seguidas	por	Campinas,	Americana	e	Limeira.	Das	10	

cidades	com	maior	emissão	de	visitantes,	9	estão	na	região	de	Campinas/Piracicaba,	

além	da	capital	do	estado.	As	demais	cidades	(69	cidades)	com	origem	de	visitantes	

correspondem	a	37%.	

	

1.4. Avaliação	do	histórico	da	demanda	

	

Sobre	o	perfil	dos	visitantes,	as	pesquisas	aplicadas	anteriormente	indicam	um	

público	equilibrado	entre	homens	e	mulheres,	concentrados	na	faixa	de	idade	de	30	a	

45	anos.	A	pesquisa	de	2013	ainda	sugere	que	os	visitantes	casados,	os	de	renda	entre	

2	e	4	salários	mínimos	e	os	com	nível	superior	representavam	uma	ligeira	maioria	dos	

turistas	da	cidade.	

A	grande	maioria	dos	visitantes	da	cidade	e	da	região	tem	origem	no	próprio	

Estado	de	São	Paulo.	Segundo	ambas	as	pesquisas,	há	uma	predominância	de	visitantes	

oriundos	da	capital,	sendo	as	municipalidades	vizinhas	geradoras	do	segundo	maior	

fluxo	de	turistas.	

Também,	 em	 ambas	 as	 pesquisas,	 a	 principal	 forma	de	 chegar	 à	 região	 ou	 à	

cidade	 de	 Piracicaba	 é	 de	 carro.	 Na	 pesquisa	 de	 2013	 foi	 indicado	 o	 avião	 como	 o	

segundo	meio	de	transporte	mais	utilizado,	enquanto	na	de	2017	o	ônibus	ocupou	esta	

posição.	Já	em	2018,	o	segundo	meio	de	transporte	mais	utilizado	foi	a	motocicleta.	

Segundo	a	pesquisa	do	plano	diretor	de	2013,	a	maioria	dos	turistas	viajam	em	

família	ou	em	casal.	Já	a	pesquisa	de	demanda	para	a	região	da	Serra	do	Itaqueri	(2017)	

indica	 que	 viagem	 entre	 amigos	 era	 a	maior	 opção	 de	 acompanhantes,	 que	 tinham	

como	motivos	principais	descanso	e	contato	com	a	natureza	ou	aventura.	Em	2018,	a	

maioria	dos	visitantes	estavam	viajando	em	grupos	de	família	e	casal,	motivados	por	

descanso,	visita	a	amigos	e	parentes,	aventura	e	cultura.	
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Gráfico	12	-	Motivo	da	Viagem	(2018)	

	

Fontes:	Elaboração	própria.	

	

Os	pernoites	na	cidade	de	Piracicaba	representaram	53%	dos	entrevistados	em	

2013,	número	próximo	ao	encontrado	pela	pesquisa	realizada	pela	RT	Região	da	Serra	

em	2017	(55%),	porém	destes	53%	apenas	8%	eram	visitantes	a	 lazer.	 Já	em	2018,	

apenas	 50,5%	 dos	 entrevistados	 estavam	 pernoitando	 na	 cidade,	 sendo	 14,1%	 em	

hotéis	e	8,2%	em	pousadas.	A	opção	de	hospedagem	em	casa	de	amigos	e	família	é	a	

principal	opção	de	pernoite	em	ambas	as	pesquisas,	em	2018	ela	representava	21,7%.	

A	pesquisa	de	demanda	da	Região	da	Serra	do	Itaqueri	(2017)	ainda	indica	que	

52%	dos	turistas	obteve	informações	do	destino	por	meio	da	TV,	com	destaque	para	a	

internet	(24%).	

No	que	se	refere	ao	gasto	médio	do	turista,	em	2017	cerca	de	62%	dos	turistas	

e	visitantes	tinham	um	gasto	médio	diário	de	até	R$	200.	Em	2018	este	resultado	é	

semelhante.	
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Gráfico	13	-	Gasto	Médio	Diário	por	Pessoa	(2018)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	

	

1.5. Avaliação	da	Infraestrutura	Turística	

	
	 A	avaliação	da	infraestrutura	turística,	com	base	na	pesquisa	realizada	em	2017,	

abordou	 os	 aspectos	 de	 serviços	 públicos,	 como	 limpeza	 urbana,	 segurança,	

disponibilidade	de	sanitários,	sinalização	turística,	site	com	informações	do	turismo,	

postos	 de	 informações	 turísticas,	 atrativos,	 estacionamento	 e	 conservação	 das	

rodovias	de	acesso;	além	de	serviços	privados	deste	segmento,	como	receptivos,	meios	

de	hospedagem,	restaurantes,	bares,	postos	de	gasolina,	comércio	e	artesanato.	

	

Gráfico	14	-	Avaliação	da	Infraestrutura	Turística	(2017)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	
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	 Em	2017	também	foi	feita	uma	avaliação	dos	principais	atrativos	turísticos	da	

cidade.	Na	pesquisa	os	visitantes	eram	perguntados	sobre	quais	atrativos	eles	haviam	

visitado,	em	seguida	era	perguntado	qual	a	avaliação	sobre	cada	atrativo.	O	resultado	

da	 pesquisa	 mostrou	 que,	 majoritariamente,	 os	 atrativos	 da	 cidade	 tiveram	 uma	

avaliação	positiva,	com	notas	de	bom	e	ótimo	em	sua	maior	parte.	

	

Gráfico	15	-	Avaliação	dos	Atrativos	Turísticos	(2017)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	

	

A	pesquisa	realizada	em	2018	abordou	os	mesmos	elementos	de	2017,	a	fim	de	

estabelecer	uma	comparação	entre	as	avaliações	dos	turistas	e	visitantes.	Ao	analisar	

os	 resultados	da	 avaliação	 sobre	 a	 infraestrutura	 turística,	 constatou-se	uma	ampla	

avaliação	 positiva,	 com	 ressalva	 de	 avaliações	 regulares	 ou	 negativa	 para	 limpeza,	

sinalização,	site	e	sanitários.	
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Gráfico	16	-	Avaliação	da	Infraestrutura	Turística	(2018)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	

	

No	 que	 se	 refere	 aos	 atrativos	 visitados,	 os	 questionários	 não	 indicaram	 as	

opções	de	atrativos,	deixando	o	espaço	aberto	para	resposta	espontânea.	Com	base	nas	

respostas	dos	entrevistados,	a	avaliação	dos	atrativos	visitados	foi	majoritariamente	

positiva,	 com	 peso	 de	 indicações	 de	 bom	 e	 ótimo.	 A	 análise	 dos	 dados	 dos	 anos	

anteriores	indica	o	padrão	dessas	notas	na	avaliação	dos	visitantes.	

	

Gráfico	17	-	Avaliação	dos	Atrativos	Turísticos	(2018)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	

	
Nem	 todos	 os	 atrativos	 foram	 avaliados,	 pois	 foram	 considerados	 apenas	 os	

atrativos	visitados	pelos	entrevistados	da	amostra.	Dentre	os	atrativos	avaliados,	os	
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que	 tiveram	 maior	 resposta	 dos	 visitantes	 foram	 o	 Parque	 do	 Mirante,	 Engenho	

Central,	 Elevador	 Panorâmico,	 Museu	 da	 Água	 e	 o	 Aquário.	 Vale	 lembrar	 que	 as	

pesquisas	foram	aplicadas	em	locais	próximos	a	estes	atrativos.	

A	fim	de	identificar	os	atrativos	com	maior	frequência	de	visitação,	verificamos	

o	levantamento	realizado	pela	SEMACTUR,	que	registra	o	número	de	visitantes	em	cada	

atrativo	municipal.	Segundo	o	levantamento	realizado	de	janeiro	a	dezembro	de	2018,	

os	 atrativos	 mais	 visitados	 na	 cidade	 são	 o	 Zoológico,	 Museu	 da	 Água,	 Aquário	

Municipal	 e	 Elevador	 Panorâmico.	 Com	 base	 nesses	 dados,	 o	 número	 de	 visitantes	

nesses	atrativos	ultrapassa	565.000	pessoas	por	ano.	

	

Gráfico	18	-	Registro	de	Visitas	(2018)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	
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2. Pesquisa	de	demanda	2019	
	

2.1. Metodologia	de	coleta	de	dados	

	
A	formulação	da	pesquisa	para	atualização	da	demanda	e	do	perfil	do	visitante	

de	 Piracicaba	 para	 o	 ano	 de	 2019	 buscou	 associar	 os	 elementos	 coincidentes	 das	

últimas	 pesquisas	 de	 2017	 e	 de	 2018,	 a	 fim	 de	 proporcionar	 uma	 comparação	 de	

resultados	e	diagnosticar	tendências	de	evolução.	Dessa	forma,	o	formulário	utilizado,	

praticamente,	seguiu	as	mesmas	questões	(ANEXO	I).	

A	 aplicação	 da	 pesquisa	 se	 deu	 durante	 os	 finais	 de	 semana	 nos	 hotéis	

credenciados;	 nos	 restaurantes	 da	 Rua	 do	 Porto;	 e	 nos	 centros	 de	 atendimento	 ao	

turista,	 localizados	 no	 Casarão	 do	 Turismo,	 no	 Parque	 do	 Mirante	 e	 no	 Elevador	

Panorâmico.	O	período	de	aplicação	das	pesquisas	foi	de	04	a	26	de	maio	de	2019.	

Para	obter	informações	sobre	uma	população	há	dois	caminhos	possíveis,	uma	

pesquisa	censitária	ou	uma	pesquisa	amostral.	Um	censo	enumera	completamente	os	

elementos	de	uma	população,	ou	seja,	recolhe	informação	de	todos	os	membros	desta.	

Já	 uma	 pesquisa	 amostral	 envolve	 a	 obtenção	 de	 informação	 de	 um	 subconjunto	

pertencente	 à	 população,	 a	 amostra,	 sendo	 seu	 resultado	 interpretado	 a	 partir	 de	

inferências	estatísticas.	Enquanto	o	censo	tende	a	ser	mais	custoso,	tanto	em	termos	

financeiros	quanto	em	termos	temporais,	geralmente	escolhe-se	fazer	uma	pesquisa	

amostral,	 definindo	 o	 tamanho	 da	 amostra	 de	 forma	 a	 minimizar	 possíveis	 erros	

(COCHRAN,	1963).	

O	cálculo	do	tamanho	ideal	de	uma	amostra	depende	do	tamanho	da	população,	

margem	de	erro	máxima	desejada,	nível	de	confiança	nos	resultados	e	a	distribuição	

esperada	 dos	 dados	 populacionais.	 A	margem	 de	 erro	 indica	 a	 proporção	 de	 erros	

gerados	 pela	 utilização	 de	 uma	 amostra	 e	 não	 da	 população,	 enquanto	 o	 nível	 de	

confiança	 indica	 a	 probabilidade	 de	 o	 resultado	 encontrado	 na	 pesquisa	 amostral	

corresponder	à	 informação	correta	sobre	a	população.	Ambas	as	medidas	indicam	a	

confiabilidade	dos	resultados	obtidos	e	a	probabilidade	de	refletirem	conclusões	sobre	

a	população.	Existe	uma	troca	entre	a	margem	de	erro,	o	grau	de	confiança	e	o	tamanho	

da	amostra.	Quanto	menor	a	margem	de	erro	e	maior	a	confiança,	maior	a	amostra	

necessária	para	a	realização	da	pesquisa	e,	consequentemente,	maior	seu	custo.	
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A	pesquisa	foi	realizada	considerando	a	população	do	município	de	Piracicaba	

em	2010	(IBGE),	a	margem	de	erro	da	pesquisa	foi	de	5%	e	o	nível	de	confiança	de	95%,	

sendo	 obtidas	 342	 respostas	 do	 questionário.	 Quase	 metade	 das	 pesquisas	 foram	

aplicadas	no	Elevador	Panorâmico,	tendo	o	restante	distribuído	entre	o	NEA,	Rua	do	

Porto,	Casarão	do	Turismo	e	hotéis	que	colaboraram.	Os	resultados	da	pesquisa	serão	

apresentados	a	seguir.	

	

Gráfico	19	-	Local	das	Entrevistas	(2019)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	

	

2.2. Resultados	da	pesquisa	de	2019	 	

	
	 A	pesquisa	de	demanda	turística	de	2019	produziu	resultados	sobre	a	origem	

dos	 visitantes,	 perfil	 do	 visitante,	 perfil	 da	 viagem	 e	 avaliação	 da	 infraestrutura	

turística.	Tais	resultados	estão	descritos	nas	próximas	seções.	

	

2.2.1. Origem	da	demanda	

	
Os	 visitantes	 entrevistados	 declararam	 ter	 origem	 de	 mais	 100	 cidades	

diferentes.	Das	10	cidades	mais	citadas,	que	representam	54%	do	total,	a	maior	parte	

dos	visitantes	tem	origem	na	capital	São	Paulo	(15,3%),	seguido	de	Campinas	e	Limeira	

(16,4%	 e	 15,8%,	 respectivamente).	 Os	 outros	 municípios	 representam	 46%	 dos	

entrevistados.	
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Além	de	Campinas	e	Limeira,	das	10	cidades	mais	declaradas,	outras	5	também	

são	da	região:	Americana,	Rio	Claro,	Rio	das	Pedras,	Indaiatuba	e	Hortolândia.	Juntas,	

representam	33,3%	da	demanda	turística	de	Piracicaba.	

	

Gráfico	20	-	Origem	dos	Visitantes	(2019)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	

	

2.2.2. Perfil	do	visitante	

	

O	perfil	do	visitante	da	cidade	de	Piracicaba	pode	ser	caracterizado	pela	idade	

de	30	a	45	anos	(47%),	ser	homem	(49,7%)	e	estar	viajando	em	família	(28,1%).	Os	

jovens	 de	 19	 a	 29	 anos	 compõem	a	 segunda	 faixa	 de	 idade	mais	 comum	dentre	 os	

entrevistados,	com	26,3%.	

Viagens	entre	amigos	configuram	a	segunda	maior	opção	de	acompanhantes,	

sendo	que	o	número	de	acompanhantes	mais	declarado	é	de	2	a	4	pessoas.	
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Fontes:	Elaboração	própria.	

	

A	informação	sobre	o	destino	são	obtidos	pelo	visitante,	majoritariamente,	por	

intermédio	de	amigos	(65,5%),	seguido	de	internet	e	trabalho/universidade.	

	

Gráfico	21	-	Fonte	de	Informação	Sobre	a	Cidade	(2019)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	
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2.2.3. Perfil	da	viagem	

	

O	 período	 de	 maior	 visitação	 à	 cidade	 é	 durante	 os	 finais	 de	 semana,	 com	

resposta	 de	 86%	 dos	 entrevistados.	 Em	 consequência,	 a	 viagem	 mais	 comum	 dos	

visitantes	 entrevistados	 é	 para	 permanência	 de	 um	 dia,	 para	 47,4%	 dos	 visitantes,	

enquanto	para	25%	deles	a	duração	da	viagem	à	Piracicaba	foi	de	2	a	3	dias.	

	

	

O	motivo	mais	comum	ao	viajar	para	Piracicaba,	segundo	as	entrevistas,	é	visitar	

amigos	e	parentes,	para	32,9%.	Em	seguida,	a	gastronomia	da	cidade	é	apresentada	

como	motivo	para	22,6%	dos	entrevistados.	Descanso,	aventura	e	negócios	completam	

os	5	motivos	mais	citados.	

	

Gráfico	22	-	Motivo	da	Viagem	(2019)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	
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O	meio	de	transporte	mais	utilizado	para	chegar	à	cidade	é	o	carro,	declarado	

por	76,3%	dos	visitantes,	seguido	pelo	ônibus,	com	12%.	

Gráfico	23	-	Meio	de	Transporte	(2019)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	

	

A	maior	parte	dos	visitantes	não	se	hospeda	na	cidade	(37,6%),	também	reflexo	

da	viagem	mais	comum	com	duração	de	um	dia.	Quando	há	hospedagem,	os	visitantes	

optam	pela	casa	de	amigos	e	parentes	(33%)	ou	em	hotel	(20,3%).	

Gráfico	24	-	Meio	de	Hospedagem	(2019)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	

	

Quanto	 ao	 dispêndio	 dos	 entrevistados	 na	 viagem	 à	 Piracicaba,	

aproximadamente	90%	dos	visitantes	gastam	até	R$	200	por	dia	por	pessoa,	 sendo	

47,8%	que	gastam	até	R$	100.	
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Gráfico	25	-	Gasto	Médio	Diário	por	Pessoa	(2019)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	

	

	

2.2.4.	Avaliação	do	visitante	

Além	de	 caracterizar	 a	 demanda	 turística	 de	 Piracicaba,	 a	 pesquisa	 de	 2019	

ainda	contou	com	uma	avaliação	do	visitante	sobre	a	cidade.	Dos	entrevistados,	90,8%	

consideraram	a	visita	à	Piracicaba	boa	ou	excelente,	sendo	que	99,4%	recomendam	a	

cidade.	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	

	

A	 avaliação	 da	 infraestrutura	 foi	 feita	 para	 os	 quesitos	 limpeza,	 segurança,	

sinalização	 turística,	 site	 da	 cidade,	 postos	 de	 informação,	 receptivo,	 restaurantes,	

hospedagem,	 comércio,	 bares,	 artesanato,	 sanitários,	 atrativos	 turísticos,	 postos	 de	

gasolina,	 estacionamento	 e	 rodovias	 de	 acesso.	 Dentre	 todos	 os	 itens,	 a	 avaliação	

majoritária	da	infraestrutura	foi	de	bom	ou	ótimo.	
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Gráfico	26	-	Avaliação	da	Infraestrutura	Turística	(2019)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	

	
A	avaliação	dos	atrativos	turísticos	também	foi	positiva.	Foram	visitados	pelos	

entrevistados	os	seguintes	atrativos:	Museu	da	Água,	Aquário,	Elevador,	Rua	do	Porto,	

ESALQ,	Shopping,	Engenho	Central,	Zoológico,	Mercado	Municipal,	Parque	do	Mirante,	

Instituto	Martha	Watts,	Museu	Prudente	de	Moraes,	NEA,	Casa	do	Povoador,	Festa	das	

Nações,	 Casarão	 do	 Turismo	 e	 Teatro	 Municipal.	 Todos	 os	 atrativos	 têm	 a	 maior	

quantidade	das	avaliações	como	boa	ou	ótima,	sendo	a	Rua	do	Porto	o	atrativo	mais	

visitado	(147	indicações),	seguido	do	Aquário	(113)	e	Engenho	Central	(92).	
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Gráfico	27	-	Avaliação	dos	Atrativos	Turísticos	(2019)	

	
Fontes:	Elaboração	própria.	

	

3. Evolução	da	demanda	turística	

	
A	 evolução	 das	 pesquisas	 acerca	 da	 demanda	 turística	 de	 Piracicaba	 aponta	

para	algumas	mudanças	interessantes.	A	origem	dos	visitantes	aparenta	indicar	uma	

maior	correspondência	para	cidades	do	Aglomerado	Urbano	de	Piracicaba	e	da	Região	

Metropolitana	de	Campinas.	Esses	aglomerados	representam	o	maior	mercado	para	o	

turismo	 do	 município.	 Entre	 2018	 e	 2019	 houve	 uma	 pequena	 redução	 dessa	

participação,	ampliando	a	presença	de	visitantes	de	outros	municípios.	

O	meio	de	transporte	majoritário	mantém	sendo	o	carro,	com	um	incremento	

de	10	pontos	 percentuais	 neste	modal	 de	 2018	para	2019.	A	 segunda	maior	 opção	

flutua	entre	motocicleta	e	ônibus	ao	longo	dos	anos	analisados.	

O	motivo	da	viagem	evoluiu	também	de	forma	interessante.	Enquanto	em	2017	

e	 2018	 a	 indicação	 de	 descanso	 aparecia	 como	principal	motivo	 dos	 visitantes;	 em	

2019,	a	visita	à	parentes	e	amigos	e	a	gastronomia	da	cidade	se	apresentaram	como	

destaques	para	a	viagem	à	Piracicaba.	

Os	pernoites	na	cidade	se	mantêm	acima	da	metade	das	visitas,	com	um	ligeiro	

aumento	da	estadia	em	hotéis	e	pousadas,	passando	para	25%	em	2019.	Já	sobre	os	

gastos,	enquanto	em	2017	e	2018,	em	torno	de	60%	dos	visitantes	gastavam	até	R$	
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200,	essa	proporção	aumentou	para	mais	de	90%	em	2019,	possível	indicativo	de	crise	

financeira	e	busca	por	menores	gastos	com	lazer.	

A	fonte	de	informação	sobre	a	cidade	se	alterou	bastante.	Enquanto	a	TV	era	o	

principal	 veículo	 de	 conhecimento	 sobre	 o	 local;	 na	 pesquisa	 de	 2019	 a	 internet	 e	

amigos	passaram	a	ser	a	maior	fonte	de	informação,	junto	com	trabalho/universidade.	

A	avaliação	da	infraestrutura	turística	manteve	o	mesmo	padrão	ao	longo	dos	

anos,	com	um	ligeiro	aumento	da	opinião	negativa	de	sanitários,	hospedagem	e	site,	

que	 já	 vinham	 como	 piores	 quesitos	 em	 anos	 anteriores.	 Os	 atrativos	 também	

apresentaram	ligeiro	aumento	da	avaliação	negativa	na	pesquisa	de	2019.	

O	atrativo	mais	visitado	passou	a	ser	a	Rua	do	Porto	em	2019,	ultrapassando	o	

Parque	 do	 Mirante	 que	 teve	 uma	 queda	 significativa	 em	 suas	 visitações	 após	 o	

fechamento	do	restaurante.	O	Engenho	Central	se	mantém	entre	os	mais	visitados	no	

comparativo	dos	anos	analisados.	
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  PARTE 4    

  DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO   
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1. Diagnóstico	

O	diagnóstico	tem	o	objetivo	de	identificar	os	principais	aspectos	negativos	e	

positivos	do	ambiente	 turístico	atual.	A	definição	do	diagnóstico	é	a	etapa	essencial	

para	 construção	 da	 política	 municipal,	 pois	 a	 identificação	 dos	 elementos	

estruturadores	é	a	base	para	a	elaboração	de	um	plano	de	ação	concreto,	que	esteja	o	

mais	tangível	possível	à	realidade	atual	e	ao	potencial	futuro.	

Para	esta	análise,	tomou-se	como	referência	a	avaliação	da	oferta	turística,	por	

meio	 de	 critérios	 técnicos	 de	 avaliação,	 aplicados	 em	 vistorias	 realizadas	 em	 cada	

atrativo	 municipal;	 a	 segmentação	 turística	 atual	 e	 potencial,	 que	 contou	 com	 a	

contribuição	 do	 COMTURPI,	 fornecendo	 sua	 percepção	 acerca	 do	 cenário	 atual	 e	

potencial;	e	a	avaliação	dos	elementos	estruturadores,	no	caso,	das	forças,	fraquezas,	

oportunidades	 e	 ameaças;	 levando,	 por	 fim,	 à	 definição	 dos	 desafios	 para	 o	

desenvolvimento	do	turismo	municipal.	

Os	objetivos	do	Plano	se	 traduzirão	nos	desafios	a	serem	enfrentados	para	o	

desenvolvimento	do	cenário	ideal	do	turismo	municipal.	Cada	desafio	é	composto	por	

um	 conjunto	 de	 ações	 específicas	 que	 interferem	 em	 um	 objetivo	 comum,	 nesse	

trabalho	 denominados	 de	 desafios	 específicos.	 O	 enfrentamento	 de	 cada	 desafio	 se	

traduzirá	em	programas,	projetos	e	ações	concretas	a	serem	executadas	pelo	poder	

público	municipal,	por	meio	de	parcerias	intersetoriais	e	com	a	iniciativa	privada.	

     	

1.1.	 Avaliação	da	Oferta	Turística	

A	 avaliação	 da	 oferta	 turística	 busca	 identificar	 a	 situação	 de	 eficiência,	

precariedade	 ou	 necessidade	 de	 intervenção	 da	 infraestrutura	 e	 dos	 atrativos	

turísticos	da	cidade.	A	análise	de	cada	atrativo	foi	realizada	através	de	visitas	técnicas	

de	verificação,	durante	o	mês	de	maio	de	2019,	tomando	como	referência	o	Manual	do	

Ministério	do	Turismo	(Brasil,	2006),	adotando	os	critérios	abaixo	relacionados:	

• Visitação	-	frequência	de	funcionamento	

• Informação	-	sinalização,	atendimento	e	informações	no	local	

• Transporte	-	estacionamento	ou	serviço	de	transporte	
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• Conservação	-	manutenção	e	limpeza	

• Infraestrutura	-	estrutura	de	sanitários	e	bebedouros	

• Acessibilidade	-	adequação	para	pessoas	com	mobilidade	reduzida	

Cada	critério	foi	avaliado	dentro	das	seguintes	opções:		

• Atende	(3	pontos);	

• Atende	parcialmente	(2	pontos);	

• Não	atende	(1	ponto)	

O	somatório	dos	itens	avaliados	resultou	no	quadro	de	avaliação	abaixo	(tabela	

1),	 onde	 identificamos	 a	 situação	 dos	 atrativos	 e	 da	 infraestrutura	 turística,	 como	

eficiente,	moderado,	precário.	Os	itens	avaliados	como	eficientes,	são	os	que	atendem	

em	 mais	 de	 ⅔	 os	 critérios	 analisados;	 os	 avaliados	 como	 moderados	 são	 os	 que	

atendem	 entre	 ⅓	 e	 ⅔	 dos	 critérios	 analisados,	 os	 quais	 demandam	 intervenções	

pontuais;	já	os	avaliados	como	precários,	são	os	itens	que	não	alcançaram	nem	⅓	dos	

critérios	analisados,	o	que	significa	que	necessitam	de	forte	intervenção	na	estrutura	

ou	nos	serviços.	

Atrativos	 enquadrados	 como	 bens	 imateriais,	 como	 eventos,	 não	 foram	

analisados,	 pois	 os	 critérios	 adotados	 são	 aplicáveis	 apenas	 a	 atrativos	 físicos,	

equipamentos	de	suporte	turístico	e	eventos.	

Tabela	1	-	Situação	dos	atrativos	e	da	infraestrutura	turística	

Atrativo	/	Equipamento	/	Eventos	 Pontos	 Eficiente	 Moderado	 Precário	

Estação	Experimental	de	Tupi	(Horto	de	Tupi)	 14	 x	 	 	

Parque	do	Mirante	 15	 x	 	 	

Parque	da	Rua	do	Porto	“João	Herrmann	Neto”	 18	 x	 	 	

Engenho	Central	 18	 x	 	 	

Museu	da	Água	 17	 x	 	 	

Aquário	 18	 x	 	 	

Elevador	turístico	"Alto	do	Mirante"	 13	 x	 	 	

Festa	da	Mandioca	de	Ártemis	(estação	ferroviária)	 15	 x	 	 	

Casa	do	Povoador	 15	 x	 	 	
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Atrativo	/	Equipamento	/	Eventos	 Pontos	 Eficiente	 Moderado	 Precário	

Societá	Italiana	di	Mutuo	Soccorso	 14	 x	 	 	

Museu	Histórico	e	Pedagógico	Prudente	de	Moraes	 16	 x	 	 	

Museu	Luiz	de	Queiroz	-	ESALQ	 15	 x	 	 	

Estação	da	Cia.	Paulista	de	Estradas	de	Ferro	-	Centro	Cultural	
"Antônio	Pacheco	Ferraz"	

18	 x	 	 	

Mercado	Municipal	 15	 x	 	 	

Teatro	Municipal	Dr.	Losso	Netto	 16	 x	 	 	

Teatro	Erotides	De	Campos	 18	 x	 	 	

Centro	Cultural	Martha	Watts	(Instituto	Educacional	
Piracicabano)	

15	 x	 	 	

Pinacoteca	Municipal	“Miguel	Arcanjo	Benício	Dutra”	 14	 x	 	 	

Passo	do	Senhor	do	Horto	(Via	Sacra	São	Vicente	de	Paulo)	 8	 	 x	 	

Capela	de	São	Pedro	no	Bairro	de	Monte	Alegre	 13	 x	 	 	

Igreja	Metodista	 18	 x	 	 	

Catedral	de	Santo	Antônio	 18	 x	 	 	

Igreja	dos	Frades	"Paróquia	Sagrado	Coração	de	Jesus"	 18	 x	 	 	

Igreja	Bom	Jesus	do	Monte	 17	 x	 	 	

Salão	Internacional	de	Humor	de	Piracicaba	-	Engenho	Central	 18	 x	 	 	

Estádio	do	Esporte	Clube	XV	de	Novembro	 18	 x	 	 	

Feira	de	artesanato	 16	 	 	 	

Parque	do	Zoológico	Municipal	 16	 x	 	 	

Passeio	de	Trenzinho	 14	 x	 	 	

Pedalinho	 16	 	 	 	

Casarão	do	Turismo	 11	 	 	 	

	

Fontes:	Elaboração	própria. 

Resumidamente,	 o	 conjunto	 de	 atrativos	 turísticos	 municipais	 funciona	 de	

forma	 eficiente	 e	 atendem	 ao	 interesse	 do	 público.	 Há	 necessidade	 de	 pequenas	

intervenções	 nos	 critérios	 de	 acessibilidade,	 especialmente	 para	 pessoas	 com	
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mobilidade	 reduzida;	 e	 no	 critério	 de	 funcionamento,	 para	 os	 que	 não	 funcionam	

durante	a	semana	ou	durante	o	final	de	semana.	

Os	atrativos	que	necessitam	de	intervenção	no	critério	de	acessibilidade	são	o	

Museu	 da	 Água	 (parcial);	 Casa	 do	 Povoador;	 Pinacoteca	Municipal;	 Centro	 Cultural	

Martha	Watts;	Parque	do	Mirante	(parcial);	Horto	de	Tupi;	Museu	da	ESALQ;	e	Casarão	

do	Turismo.	

Quanto	ao	critério	de	funcionamento,	os	destaques	ficam	para	o	Centro	Cultural	

Martha	 Watts,	 que	 não	 funciona	 aos	 finais	 de	 semana;	 o	 Elevador	 Municipal,	 que	

funciona	 apenas	 aos	 finais	 de	 semana,	 sendo	 que	 o	 café	 no	 andar	 térreo	 não	 está	

funcionando;	a	bilheteria	do	Teatro	Erotides	de	Campos,	que	tem	funcionamento	muito	

limitado,	apenas	de	terça	a	sexta,	das	15h00	as	18h00,	ou	em	horários	específicos	em	

dias	de	espetáculo;	o	Museu	Prudente	de	Moraes,	que	não	funciona	aos	domingos;	a	

Capela	 de	 São	 Pedro,	 que	 não	 é	 aberta	 ao	 público;	 e	 o	 Museu	 da	 ESALQ,	 que	 não	

funciona	aos	finais	de	semana	

Quanto	 à	 infraestrutura,	 o	 Parque	 do	Mirante	 carece	 de	 sanitários	 públicos,	

contando	apenas	com	os	banheiros	do	Aquário;	já	no	Casarão	do	Turismo	e	na	Rua	do	

Porto	não	há	disponibilidade	de	bebedouros.	

     	

1.2.	Segmentação	turística	

A	segmentação	do	turismo	organiza	o	conjunto	de	atrativos	e	áreas	de	vocação	

turística	do	município.	De	acordo	com	a	Lei	Complementar	1.261/2015,	do	Estado	de	

São	 Paulo,	 os	 municípios	 devem	 “Possuir	 expressivos	 atrativos	 turísticos	 de	 uso	

público	e	caráter	permanente,	naturais,	culturais	ou	artificiais,	que	identifiquem	a	sua	

vocação	voltada	para	algum	ou	alguns	dos	segmentos...”	(Art.	2o)	

Sendo,	os	segmentos,	organizados	pelos	seguintes	conceitos:	

• Turismo	 Social:	 é	 a	 forma	 de	 conduzir	 e	 praticar	 a	 atividade	 turística	

promovendo	 a	 igualdade	 de	 oportunidades,	 a	 equidade,	 a	 solidariedade	 e	 o	

exercício	da	cidadania	na	perspectiva	da	inclusão;	
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• Ecoturismo:	segmento	da	atividade	turística	que	utiliza,	de	forma	sustentável,	o	

patrimônio	natural	e	cultural,	incentiva	sua	conservação	e	busca	a	formação	de	

uma	 consciência	 ambientalista	 por	 meio	 da	 interpretação	 do	 ambiente,	

promovendo	o	bem-estar	das	populações;	

• Turismo	Cultural:	compreende	as	atividades	turísticas	relacionadas	à	vivência	

do	conjunto	de	elementos	significativos	do	patrimônio	histórico	e	cultural	e	dos	

eventos	culturais,	valorizando	e	promovendo	os	bens	materiais	e	imateriais	da	

cultura;	

• Turismo	 Religioso:	 configura-se	 pelas	 atividades	 turísticas	 decorrentes	 da	

busca	 espiritual	 e	 da	 prática	 religiosa	 em	 espaços	 e	 eventos	 relacionados	 às	

religiões	institucionalizadas,	independentemente	da	origem	étnica	ou	do	credo;	

• Turismo	 de	 Estudos	 e	 Intercâmbio:	 constitui-se	 da	 movimentação	 turística	

gerada	por	atividades	e	programas	de	aprendizagem	e	vivências	para	 fins	de	

qualificação,	 ampliação	 de	 conhecimento	 e	 de	 desenvolvimento	 pessoal	 e	

profissional;	

• Turismo	 de	 Esportes:	 compreende	 as	 atividades	 turísticas	 decorrentes	 da	

prática,	envolvimento	ou	observação	de	modalidades	esportivas;	

• Turismo	de	Pesca:	compreende	as	atividades	turísticas	decorrentes	da	prática	

da	pesca	amadora;	

• Turismo	Náutico:	caracteriza-se	pela	utilização	de	embarcações	náuticas	com	a	

finalidade	da	movimentação	turística;	

• Turismo	de	Aventura:	 compreende	 os	movimentos	 turísticos	 decorrentes	 da	

prática	de	atividades	de	aventura	de	caráter	recreativo	e	não	competitivo;	

• Turismo	 de	 Sol	 e	 Praia:	 constitui-se	 das	 atividades	 turísticas	 relacionadas	 à	

recreação,	entretenimento	ou	descanso	em	praias;	

• Turismo	de	Negócios	e	Eventos:	compreende	o	conjunto	de	atividades	turísticas	

decorrentes	dos	encontros	de	interesse	profissional,	associativo,	institucional,	

de	caráter	comercial,	promocional,	técnico,	científico	e	social;	
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• Turismo	 Rural:	 é	 o	 conjunto	 de	 atividades	 turísticas	 desenvolvidas	 no	meio	

rural,	comprometido	com	a	produção	agropecuária,	agregando	valor	a	produtos	

e	 serviços,	 resgatando	 e	 promovendo	 o	 patrimônio	 cultural	 e	 natural	 da	

comunidade;	

• Turismo	 de	 Saúde:	 constitui-se	 das	 atividades	 turísticas	 decorrentes	 da	

utilização	de	meios	e	serviços	para	fins	médicos,	terapêuticos	e	estéticos.	

O	enquadramento	dos	atrativos	turísticos	do	município	em	cada	segmento	foi	

realizado	pelos	membros	do	COMTURPI	em	reunião	realizada	no	dia	09	de	maio	de	

2019,	na	sede	da	SEMACTUR.	Na	oficina,	os	participantes	conheceram	os	conceitos	de	

segmentação	turística	e	 fizeram	o	enquadramento	de	forma	coletiva.	O	resultado	da	

oficina	foi	o	quadro	a	seguir	(Quadro	1).	

	

	
Fonte:	Planisa,	2019	
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Quadro	1	–	Segmentação	Turística	

ECOTURISMO	 TURISMO	DE	ESTUDOS	
E	INTERCÄMBIO	

TURISMO	CULTURAL	

• Horto	de	Tupi	
• Tanquã	
• Rio	Piracicaba	
• Parque	do	Mirante	
• Museu	da	Água	
• Zoológico	
• Parque	da	Rua	do	Porto	

• ESALQ	
• Eventos	promovidos	pelas	

universidades	 (ESALQ-
USP,	 UNIMEP,	
Anhanguera.	 FOP-
Unicamp,	EEP)	

• Museu	da	ESALQ	
• Centro	 Cultural	 Martha	

Watts	
• Salão	 Internacional	 de	

Humor	de	Piracicaba	
• Museu	Moraes	de	Barros	
• Engenho	Central	
• Teatro	 Municipal	 Dr.	 Losso	

Neto	
• Societá	Italiana	
• Cururu	
• Feira	de	Artesanato	
• Casa	do	Povoador	
• Sotaque	Caipira	
• Pinacoteca	Municipal	
• Mercado	Municipal	
• Bonecos	de	Elias	
• Batuque	de	Umbigada	
• Bairro	Monte	Alegre	
• Teatro	 Municipal	 Erotides	

de	Campos	
• Estação	da	Cia.	Paulista	
• Samba	de	Lenço	
• Rota	Negra	

TURISMO	DE	
ESPORTES	

TURISMO	
RELIGIOSO	

• Passeios	de	Balão	
• Paraquedismo	
• Corridas	 de	 arrancada	 -	

local:	ECPA	
• Skate	 -	 Praça	 dos	

Trabalhadores	

• Passo	da	Via	Sacra	
• Paixão	de	Cristo	
• Festa	do	Divino	do	Espírito	

Santo	
• Igreja	Metodista	
• Catedral	
• Igrejas	
• Congada	

TURISMO	NÁUTICO	 TURISMO	DE	NEGÓCIOS	
E	EVENTOS	

• Passeio	de	barco	pelo	Rio	
Piracicaba	

• Passeio	 de	 barco	 pelo	
minipantanal	 paulista	
Tanquã	

• Turismo	 de	 Negócios	 e	
Eventos	

TURISMO	DE	SAÚDE	 TURISMO	RURAL	

• A	cidade	é	polo	regional	da	
AUP	-	hospitais	regionais	

• Festa	do	Vinho	de	Santana	
• Festa	 da	 Polenta	 de	 Santa	

Olímpia	
• Festa	 do	 Milho	 Verde	 de	

Tanquinho	
• Festa	de	São	João	de	Tupi	
• Festa	 da	 Mandioca	 de	

Ártemis	

TURISMO	SOCIAL	

• Parada	LGBT	

Fontes:	Elaboração	própria. 

	
A	análise	da	segmentação	dos	atrativos	 turísticos	existentes	 leva	ao	seguinte	

quadro	 resumo	 que	 indica	 o	 potencial	 de	 desenvolvimento	 turístico	 no	 município	

(Tabela	2).	

	

	



189 

Tabela	2	–	Resumo	do	potencial	de	desenvolvimento	turístico	

Segmento	turístico	 Situação	atual	 Potencial	

Ecoturismo	 Fraco	 Forte	

Turismo	Cultural	 Forte	 Forte	

Turismo	Religioso	 Médio	 Médio	

Turismo	de	Estudos	e	Intercâmbio	 Forte	 Forte	

Turismo	de	Esportes	 Fraco	 Fraco	

Turismo	de	Pesca	 Fraco	 Médio	

Turismo	Náutico	 Fraco	 Médio	

Turismo	de	Aventura	 Fraco	 Fraco	

Turismo	de	Sol	e	Praia	 Fraco	 Fraco	

Turismo	de	Negócios	e	Eventos	 Forte	 Forte	

Turismo	Rural	 Forte	 Forte	

Turismo	de	Saúde	 Fraco	 Fraco	

Turismo	Social	 Forte	 Forte	

 

Fontes:	Elaboração	própria. 

O	 turismo	 em	 Piracicaba	 representa	 um	 cenário	 maduro	 no	 segmento	 de	

Turismo	de	Negócios	e	Eventos	e	conta	com	calendário	oficial	de	evento	da	cidade,	além	

de	eventos	apoiados	pelo	poder	público,	gerando	receita	e	proporcionando	boa	taxa	de	

ocupação	nos	hotéis.	

A	 importância	 de	 Piracicaba	 como	 centralidade	 regional	 e	 por	 seu	 parque	

tecnológico,	 industrial	 e	 educacional	 de	 relevância	 estadual,	 coloca	 a	 cidade	 como	

centro	estratégico	para	o	turismo	de	negócios.	Este	segmento	contribui	para	a		

“movimentação	 da	 cadeia	 produtiva	 do	 turismo,	 impactando	 à	

economia	local	de	forma	positiva.	As	atividades	relacionadas,	como	os	meios	

de	 hospedagem,	 as	 transportadoras,	 restaurantes,	 locadoras	 de	 veículos,	

centros	 de	 eventos	 e	 convenções,	 agências	 de	 viagens,	 dentre	 outras,	 são	

diretamente	afetadas	pelo	fluxo	de	executivos”.	(PEREIRA	e	BORGES,	2006,	p.	

65).	

A	atuação	da	ESALQ-USP,	como	centro	de	referência	em	pesquisa	e	inovação	e	

da	Secretaria	Municipal	de	Governo	e	Desenvolvimento	Econômico	(SEMGOV),	como	

articulador	entre	interesses	públicos	e	privados,	estimula	a	realização	de	viagens	com	

a	 finalidade	 de	 negócios.	 No	 que	 se	 refere	 à	 realização	 de	 eventos,	 a	 agenda	
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ininterrupta	impacta	no	movimento	de	visitantes	e	na	ocupação	hoteleira	durante	os	

finais	de	semana.	

Aproveitando	 a	 informação	 sobre	 o	 papel	 da	 ESALQ-USP	 para	 o	 turismo	 de	

negócios,	 a	 instituição	 também	 assume	 um	 papel	 estratégico	 para	 o	 segmento	 de	

estudos	 e	 intercâmbio,	 associado	 às	 outras	 importantes	 instituições	 presentes	 no	

município,	como	FOP-UNICAMP,	FUMEP,	ANHANGUERA	e	UNIMEP	

O	patrimônio	cultural	da	cidade	expressa	sua	consolidada	segmentação	nesse	

tema,	 rica	 tanto	 em	 equipamentos	 culturais	 e	 em	 patrimônio	 material,	 quanto	 em	

manifestações,	 eventos	 e	 tradições	 típicas.	 A	 reunião	 das	 culturas	 de	 origem	 afro,	

caipira,	 europeia	 e	 asiática	 resultaram	 em	 uma	 agenda	 cultural	 diversificada	 e	 em	

eventos	particulares	à	cidade,	como	as	festas	do	Divino,	da	Pamonha	e	da	Polenta.	Além	

disso,	 a	 cidade	 é	 conhecida	 internacionalmente	 pelo	 seu	 Salão	 de	 Humor	 e	 pelas	

temporadas	de	arte	que	acontecem	durante	todo	o	ano.	

A	organização	comunitária	e	a	herança	cultural	tornam	o	segmento	de	Turismo	

Rural	um	forte	produto,	altamente	atrativo	e	com	forte	potencial	para	a	consolidação	

como	turismo	de	base	comunitária.	Os	principais	produtos	estão	relacionados	ao	modo	

de	fazer	a	produção	agrícola,	a	exemplo	da	Festa	do	Vinho	de	Santana,	que	tem	base	na	

viticultura	local.	

O	segmento	do	ecoturismo	é	de	grande	potencial	em	Piracicaba,	considerando	

a	grandeza	de	seus	recursos	naturais,	em	especial	o	Rio	Piracicaba,	além	de	área	de	

proteção	 ambiental,	 parques	 e	 Tanquã.	 Nesse	 sentido,	 os	 segmentos	 de	 turismo	 de	

aventura	 e	 o	 de	 pesca	 esportiva,	 fora	 de	 época	 de	 piracema,	 podem	 ser	 melhor	

desenvolvidos.	

Tendo	por	 base	 do	Turismo	Social	 promover	 a	 igualdade	de	 oportunidades,	

equidade,	solidariedade	e	inclusão,	a	parada	LGBT	e	a	organização	do	turismo	de	base	

comunitária	 promovidos	 nos	 bairros	 de	 Santana	 e	 Santo	 Olímpia	 apresenta	 fortes	

potencialidades.	

As	segmentações	de	Turismo	Religioso,	Turismo	de	Pesca	e	Turismo	Náutico	

são	 alternativas	 que	 podem	 ser	 exploradas,	 considerando	 a	 forte	 manifestação	

religiosa	e	reconhecimento	de	bens	materiais	de	cunho	religioso	na	cidade.	O	Turismo	

de	pesca	em	caráter	esportivo	no	Rio	Piracicaba	e	em	Tanquã	pode	ser	desenvolvida	

pela	piscosidade	do	rio	e	as	atividades	náuticas	como	passeio	de	botes,	 lancha,	boia	
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cross	ou	qualquer	outro	equipamento	navegável,	que	também	são	potenciais	para	a	

diversificação	dos	segmentos	e	atrativos	turísticos.		

	

1.3.	 Análise	SWOT	

Como	 metodologia	 para	 a	 pesquisa,	 foi	 utilizado	 a	 matriz	 de	 avaliação	

estratégica	por	meio	da	análise	SWOT	ou	FOFA,	em	português,	sendo	uma	ferramenta	

de	 gestão	 para	 analisar	 os	 cenários	 ou	 ambiente	 em	 que	 ela	 está	 inserida,	

possibilitando	a	visão	geral	da	organização,	propondo	analisar	os	pontos	 internos	e	

externos,	identificando	os	pontos	positivos	e	negativos	e	evidenciando	a	gestão	para	a	

organização	nos	aspectos	competitivos.		

O	 termo	SWOT	em	 inglês	 significa	Strengths	 (Força),	Weaknesses	 (Fraqueza),	

Opportunities	(Oportunidades)	e	Threats	(Ameaças),	sendo	que	cada	um	desses	pontos	

está	organizado	entre	ambientes	e	variáveis	(Quadro	2):	

	

Quadro	2	–	Análise	SWOT	

Ambiente	 Aspectos	positivos	 Aspectos	negativos	

Interno	
Integração	e	padronização		
dos	processos,	eliminação		
de	redundância	e	foco	na		
atividade	principal	

Strengths	(Força)	
Vantagens	internas	com	relação	
aos	destinos	concorrentes	
representando	as	qualidades	
positivas	da	organização,	ou	seja,	
tudo	aquilo	que	agrega	valor.	

Weaknesses	(Fraqueza)	
As	fraquezas	são	pontos	que	
atrapalham	e	não	trazem	
vantagem	competitiva	para	a	
organização,	estão	relacionados	
aos	fatores	internos	da	
organização.	

Externo	
Permitem	a	identificação	de		
aspectos	que	podem	constituir		
ameaças	à	implementação	de		
determinadas	estratégias	e	de		
outros	que	podem	constituir-se		
como	apoios/oportunidades		
para	alcançar	os	objetivos		
delineados	para	a	organização.	

Opportunities	(Oportunidades)	
Fatores	externos	que	não	estão	
sob	a	influência	da	organização	e	
quando	surgem,	trazem	
benefícios	influenciando	
positivamente.	

Threats	(Ameaças)	
Forças	externas	que	não	estão	sob	
influência	da	organização,	
podendo	prejudicá-la	ou	reduzir	a	
sua	competitividade.	
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A	 análise	 dos	 ambientes	 interno	 e	 externo	 resultou	 na	 identificação	 dos	

seguintes	elementos	relevantes	para	o	desenvolvimento	do	turismo	municipal	(Quadro	

3	e	4):	

Quadro	3	–	Aspectos	positivos	

Aspectos	positivos	

Forças	(interno)	 Oportunidades	(externo)	

• Boa	qualidade	e	conservação	da	
infraestrutura	de	trânsito.	

• Boa	sinalização	turística.	
• Boa	qualidade	na	limpeza	pública.	
• Ótima	arborização	e	preservação	da	mata	

ciliar	no	Rio	Piracicaba	
• Ciclovia	na	orla	do	Rio	Piracicaba	bem	

sinalizada	e	em	bom	estado	de	
conservação	

• Cobertura	universal	de	saneamento	básico	
(abastecimento	de	água,	esgotamento	
sanitário	e	coleta	de	resíduos	sólidos)		

• Organização	institucional	específica	para	o	
turismo	e	articulação	intersetorial	
eficientes	

• Patrimônio	cultural,	histórico	e	
arquitetônico	reconhecido	e	protegido.		

• Profusão	de	manifestações	culturais,	com	
agenda	anual	ininterrupta	

• Agenda	anual	ininterrupta	de	salões	de	
arte	

• Boa	oferta	de	atrativos	turísticos.	
• Centros	de	informação	ao	turista.		
• Consolidada	demanda	para	turismo	de	

negócios.	
• Consolidada	demanda	para	turismo	de	

eventos.		
• Participação	institucional	na	gestão	na	

regionalização	da	Serra	do	Itaqueri	
• Ampla	disponibilidade	de	bens	materiais	

tombados	

• Prosperidade	econômica	da	mesorregião	
de	Campinas	e	Piracicaba	

• Alta	taxa	de	ocupação	hoteleira	durante	a	
semana	

• Proximidade	com	o	Aeroporto	de	
Viracopos	

• Cidade	já	reconhecida	no	estado	de	São	
Paulo	

• Ampla	disponibilidade	e	diversidade	de	
recursos	naturais	

• Desenvolvimento	de	atividades	
diretamente	ligadas	ao	rio	Piracicaba.		

• Aproveitamento	de	Tanquã	(Pantanal	
Paulista),	local	com	diversidade	natural	

• Aumento	dos	preços	de	passagens	aéreas	
pode	motivar	aumento	de	viagens	internas	
rodoviárias	

• Aumento	do	turismo	doméstico	
• Centralidade	regional	e	sede	da	

Aglomeração	Urbana	de	Piracicaba.		
• Ampla	oferta	de	meios	de	hospedagem.	
• Ampla	e	diversificada	oferta	de	

estabelecimentos	de	alimentos	e	bebidas	
• Diversidade	em	recursos	naturais	e	

culturais.		
• Ligação	com	diversas	cidades	do	estado	de	

São	Paulo	e	do	Brasil,	por	meio	de	linhas	de	
transporte	rodoviário	

• Herança	cultural	japonesa,	proveniente	da	
imigração	

• Concentração	de	universidades	públicas	e	
particulares	

• Organização	comunitária	na	realização	de	
atividades	culturais	e	turísticas	nas	
comunidades	rurais	de	Santana	e	Santa	
Olímpia	

• Herança	cultural	de	imigração	europeia	
nas	comunidades	rurais	de	Santana	e	Santa	
Olímpia	

• Conservação	da	cultura	rural	na	produção	
de	milho	e	de	mandioca,	nas	comunidades	
rurais	de	Tanquinho,	Tupi	e	Ártemis	

• Atividade	de	viticultura	desenvolvida	pelas	
comunidades	rurais	de	Santana	e	Santa	
Olímpia	

• Ligação	de	ônibus	executivo	direto	para	o	
Aeroporto	de	Guarulhos	

• Diversidade	religiosa,	com	templos	de	
diferentes	religiões	

     	
Quadro	4	–	Aspectos	negativos	
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Aspectos	negativos	

Fraquezas	(interno)	 Ameaças	(externo)	

• Casarão	do	Turismo	e	Elevador	Turístico	
não	funciona	durante	a	semana.	

• Atrativos	turísticos	indisponíveis	aos	finais	
de	semana.	(Martha	Watts,	Museu	da	
ESALQ,	bilheteria	do	Teatro	Erotides	de	
Campos,	Museu	Prudente	de	Moraes	

• Carência	de	mais	espaços	destinados	a	
grandes	convenções,	exposições	e	eventos	
de	negócios.	

• Imóveis	subutilizados	ou	abandonados	ao	
longo	da	Av.	Beira	Rio,	criando	vazios	
urbanos	e	fragmentação	do	complexo	
turístico	Engenho	Central/Rua	do	Porto	

• Não	possui	linha	de	transporte	
público/executivo	direto	para	o	Aeroporto	
de	Viracopos	

• Falta	de	equipamento	cultural	dedicado	à	
valorização	e	memória	da	cultura	afro	

• Carência	de	adaptação	a	pessoas	com	
mobilidade	reduzida	na	Casa	do	Povoador,	
Pinacoteca	Municipal,	Museu	da	Água	e	
Casarão	do	Turismo	

• Falta	de	informações	interpretativas	sobre	
os	atrativos	

• Transporte	público	demanda	muitas	
conexões,	longas	viagens	e	conta	com	baixa	
oferta	aos	finais	de	semana	

• Equipe	técnica	da	Diretoria	de	Turismo	
muito	reduzida	e	sobrecarregada	

• Pontos	de	prostituição	no	centro	antigo	da	
cidade	

• Concentração	de	população	em	situação	de	
rua	no	centro	antigo	da	cidade	

• Insuficiência	de		sanitários	públicos	em	
áreas	de	lazer	e	turismo	

• Baixa	ocupação	hoteleira	nos	finais	de	
semana.		

• Redução	dos	investimentos	do	Governo	
Federal	para	a	regionalização	do	turismo	

• Épocas	de	cheia	no	Rio	Piracicaba	
ocasionando	possíveis	transbordos	na	Rua	
do	Porto	

• Abordagem	incômoda	aos	turistas	pelos	
colaboradores	dos	restaurantes	na	Rua	do	
Porto,	conhecidos	como	“laçadores”	

• Baixo	aproveitamento	da	demanda	do	
turismo	de	negócios	para	o	turismo	de	
lazer.		

• Pouca	oferta	de	atividades	turísticas	que	
promovam	a	interação	com	a	fauna	e	flora	
de	Tanquã	

• Preços	elevados	nos	restaurantes	das	áreas	
turísticas	

• Aumento	da	pobreza	e	vulnerabilidade	
social	no	país	

 

1.4.	Desafios	

Os	 desafios	 representam	 os	 objetivos	 de	 desenvolvimento	 do	 turismo	 no	

município.	 A	 definição	 destes	 objetivos	 específicos	 tem	 como	 base	 a	 análise	 dos	

aspectos	positivos	e	negativos	do	ambiente	turístico	municipal,	através	da	metodologia	

SWOT.	 O	 conjunto	 de	 fraquezas	 e	 de	 ameaças	 indicará	 os	 problemas	 a	 serem	

enfrentados.	 Por	 outro	 lado,	 o	 conjunto	 de	 oportunidades	 e	 de	 forças,	 indicará	 os	

aspectos	positivos	que	devem	ser	aproveitados	ou	potencializados	no	Plano	de	Ação.	

A	 consolidação	 dos	 desafios	 a	 serem	 enfrentados	 tomou	 como	 referência	 as	

informações	das	etapas	de	caracterização	do	município,	inventário	da	oferta	turísticas	

e	pesquisa	de	demanda	e	de	perfil	do	visitante,	além	de	contribuições	dos	técnicos	da	

SEMACTUR	 e	 dos	 membros	 do	 COMTURPI.	 As	 informações	 foram	 discutidas	 pela	
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equipe	 técnica	 da	 consultoria	 em	 um	 esquema	 de	 "chuva	 de	 ideias",	 no	 sentido	 de	

estabelecer	 uma	 lógica,	 servindo	 como	 referência	 para	 as	 etapas	 seguintes,	 na	

construção	do	cenário	ideal	e	na	formulação	de	estratégias.	

Para	 cada	 desafio	 foi	 atribuído	 um	 nível	 de	 complexidade,	 que	 representa	 a	

dificuldade	na	implementação	de	ações	de	enfrentamento	a	cada	um	deles.	Para	esta	

definição	 foi	 tomado	 como	 base	 a	 disponibilidade	 de	 recursos	 financeiros	 e	 a	

capacidade	institucional	para	articulação	setorial	entre	os	atores	públicos	ou	privados.	

Com	base	nas	informações	referenciadas,	os	desafios	a	serem	enfrentados,	e	os	

objetivos	 específicos	 relacionados	 a	 cada	 um	 deles,	 além	 de	 seus	 níveis	 de	

complexidade,	são	os	seguintes	(Quadro	5):	

Quadro	5	–	Desafios	

Desafios	
principais	

N.	 Desafios	específicos	 Complexidade	

1.	 Coesão	
territorial	

1.1	 Promover	 o	 controle	 de	 imóveis	 subutilizados/abandonados	 no	
complexo	 turístico	 Engenho	Central	 /	 Rua	 do	 Porto,	 evitando	 vazios	
urbanos	e	promovendo	dinâmica	no	uso	do	solo.	

Alta	

1.2	 Dinamizar	 o	 uso	 do	 solo	 com	 atividades	 comerciais	 e	 hoteleiras	 ao	
longo	 da	 Av.	 Beira	 Rio,	 consolidando	 o	 complexo	 turístico	 Engenho	
Central	/	Rua	do	Porto	

Alta	

1.3	 Viabilizar	 a	 ampliação	 da	 oferta	 de	 estabelecimentos	 de	 alimentos	 e	
bebidas	na	orla	do	Rio	Piracicaba,	consolidando	o	complexo	Engenho	
Central	/	Rua	do	Porto	como	centro	de	atividades	noturnas	e	no	bairro	
de	Monte	Alegre	

Média	

1.4	 Viabilizar	 a	 oferta	 de	 estabelecimentos	 gastronômicos	 no	 Engenho	
Central	e	Parque	do	Mirante	

Alta	

1.5	 Promover	assistência	social	à	população	em	atividade	de	prostituição	e	
em	situação	de	rua	no	centro	antigo	

Média	

2.	
Informaçõ
es	 ao	
turista	 e	
marketing	

2.1	 Viabilizar	o	 funcionamento	do	 centro	de	 informações	ao	 turista	 e	de	
atrativos	durante	os	dias	de	semana	

Baixa	

2.2	 Viabilizar	 novas	 formas	 e	 canais	 de	 informações	 ao	 turista	
(impulsionamento	 em	 redes	 sociais,	 vídeos	 profissionais,	 totens	
eletrônicos,	aplicativos	de	celular)	

Média	

2.3	 Disponibilizar	informações	interpretativas	de	atrativos	e	patrimônios	
históricos,	culturais	e	arquitetônicos	ao	turista	

Média	

2.4	 Padronizar	o	mobiliário	urbano,	criando	novos	espaços	de	mídia	 Média	

3.	
Diversifica
ção	 de	
novos	
atrativos	

3.1	 Parcerias	 com	 empresas	 e	 pequenos	 empreendedores	 e	 fomentando	
novos	negócios	e	concessões	de	atrativos	de	ecoturismo	que	promovam	
interação	com	o	Rio	Piracicaba	

Média	

3.2	 Consolidar	o	Centro	Antigo	como	roteiro	cultural	 Média	
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Desafios	
principais	

N.	 Desafios	específicos	 Complexidade	

nos	
segmentos	
potenciais	

3.4	 Viabilizar	 parcerias	 regionais	 para	 realização	 de	 eventos	
compartilhados	de	ecoturismo	e	de	gastronomia	

Baixa	

3.5	 Estimular	 a	 exploração	 de	 Tanquã	 como	 destino	 turístico,	 de	 forma	
sustentável	e	de	base	comunitária	

Alta	

3.6	 Consolidar	 o	 desenvolvimento	 da	 atividade	 turística,	 de	 forma	
sustentável,	 nas	 comunidades	 rurais	 de	 Santana,	 Santa	 Olímpia,	
Tanquinho,	Tupi	e	Ártemis	

Média	

4.	
Infraestrut
ura	 e	
serviços	de	
suporte	

4.1	 Promover	a	manutenção	dos	equipamentos	turísticos	e	do	patrimônio	
histórico	e	arquitetônico.	

Média	

4.2	 Implantar	adaptações	a	pessoas	com	mobilidade	reduzida	e	deficiência	
nos	atrativos	turísticos	municipais,	de	acordo	com	a	NBR	9050	

Média	

4.3	 Promover	a	qualificação	estética	da	Rua	do	Porto	 Alta	

5.	 Apoio	 e	
agenciame
nto	 a	
parcerias	
privadas	

5.1	 Ampliar	oferta	de	equipamentos	destinados	a	convenções,	exposições	e	
eventos	de	negócios	

Alta	

5.2	 Viabilizar	itinerários	de	transporte	público	ou	executivo	de	ligação	ao	
Aeroporto	de	Viracopos	(Hub	para	Serra	do	Itaqueri)	

Média	

5.3	 Viabilizar	o	agenciamento	de	interesse	públicos	e	privados	em	parceria	
com	a	SEMGOV	

Baixa	

5.4	 Promover	 qualificação	 da	 receptividade	 e	 atendimento	 nos	
estabelecimentos	de	alimentos	e	bebidas	

Média	

 

	
1.4.1.	Coesão	territorial	e	controle	de	vazios	urbanos	

O	 diagnóstico	 territorial	 identificou	 imóveis	 de	 grande	 porte,	 que	 ocupam	

quadras	 inteiras,	 em	 situação	 de	 subutilização	 e	 características	 de	 abandono,	

localizados	 na	 região	 central	 da	 cidade,	 onde	 há	 maior	 concentração	 de	 atrativos	

turísticos,	ao	longo	da	Av.	Beira	Rio.	Trata-se	de	edifícios	residenciais	e	industriais,	a	

exemplo	 da	 antiga	 fábrica	 da	 Boyes,	 que	 poderia	 ter	 usos	 comercial,	 de	 serviços,	

hotelaria,	cultural	e/ou	de	atividades	noturnas,	como	bares	e	clubes	de	dança. 

O	 Engenho	 Central,	 principal	 elemento	 turístico	 e	 cultural	 da	 cidade,	 possui	

duas	vias	de	conexão	com	a	margem	oposta	no	Rio	Piracicaba,	fazendo	sua	ligação	com	

a	Rua	do	Porto,	através	da	ponte	pênsil;	e	a	Av.	Beira	Rio,	por	meio	da	ponte	estaiada.	

O	problema	de	subutilização	atinge	o	fluxo	que	utiliza	a	ponte	pênsil,	considerando	que	

não	 há	 atividades	 que	 promovam	 movimento	 de	 transeuntes	 ou	 vida	 noturna	 na	

margem	oposta	ao	Engenho,	onde	se	localiza	a	antiga	fábrica	da	Boyes	(Figura	1).	
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Figura	1	–	Mapa	do	Complexo	Turístico	Engenho	Central	/	Rua	do	Porto	

	
Fonte:	Planisa,	2019	

 

São	desafios	específicos	a	este	tema:	

• Promover	 o	 controle	 de	 imóveis	 subutilizados/abandonados	 no	 complexo	

turístico	 Engenho	 Central	 /	 Rua	 do	 Porto,	 evitando	 vazios	 urbanos	 e	

promovendo	dinâmica	no	uso	do	solo.	

• Dinamizar	o	uso	do	solo	com	atividades	comerciais	e	hoteleiras	ao	longo	da	Av.	

Beira	Rio,	consolidando	o	complexo	turístico	Engenho	Central	/	Rua	do	Porto	

• Viabilizar	a	ampliação	da	oferta	de	estabelecimentos	de	alimentos	e	bebidas	na	

orla	 do	 Rio	 Piracicaba,	 consolidando	 o	 complexo	 Engenho	 Central	 /	 Rua	 do	

Porto	como	centro	de	atividades	noturnas	e	no	bairro	de	Monte	Alegre	

• Viabilizar	 a	 oferta	 de	 estabelecimentos	 gastronômicos	 no	 Engenho	Central	 e	

Parque	do	Mirante	

     	

1.4.2.	Informações	ao	turista	e	marketing	

Apesar	de	o	município	dispor	de	uma	adequada	infraestrutura	de	informações	

ao	 turista,	 contemplada	pelo	Casarão	do	Turismo,	 site	da	SEMACTUR,	 redes	sociais,	

material	informativo	impresso	e	outros	locais	para	atendimento	ao	turista,	modernizar	
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as	 formas	de	difusão	de	 informações	e	de	promoção	do	destino	são	essenciais	para	

garantir	espaço	neste	mercado.	

Foi	 revelado	 pela	 pesquisa	 de	 demanda	 que	 a	 maioria	 dos	 visitantes	 não	

conheciam	o	site	da	SEMACTUR.	Também	se	verificou	que	os	portais	em	redes	sociais	

são	 de	 baixo	 engajamento	 e	 pouco	 alcance.	 O	 material	 gráfico	 também	 requer	

melhorias	de	layout.	Além	disso,	os	equipamentos	turísticos	e	bens	culturais	carecem	

de	 placas	 interpretativas,	 que	 os	 posicionem	 em	 relação	 ao	 contexto	 histórico	 e	

cultural.	

Opções	como	aplicativos	de	celular	que	disponibilizem	informações	turísticas,	

mapas,	 roteiros	 de	 visitação;	 ou	 totens	 eletrônicos	 de	 informações	 turísticas	

espalhados	 pela	 cidade	 e	 até	 no	 Aeroporto	 de	 Viracopos,	 podem	 contribuir	 que	 o	

turista	que	visita	a	cidade	com	a	finalidade	de	trabalho	ou	estudo	e	tenha	interesse	em	

permanecer	 em	 algum	 final	 de	 semana	 para	 realizar	 atividades	 de	 lazer,	 cultura	 e	

entretenimento.	

A	coordenação	de	esforços	busca	superar	os	seguintes	desafios	específicos:	

• Viabilizar	o	funcionamento	do	centro	de	informações	ao	turista	e	de	atrativos	

durante	os	dias	de	semana	

• Viabilizar	novas	formas	e	canais	de	informações	ao	turista	(impulsionamento	

em	redes	sociais,	vídeos	profissionais,	totens	eletrônicos,	aplicativos	de	celular)	

• Disponibilizar	 informações	 interpretativas	 de	 atrativos	 e	 patrimônios	

históricos,	culturais	e	arquitetônicos	ao	turista	

	

1.4.3.	Diversificação	de	novos	atrativos	nos	segmentos	potenciais	

Sendo	 o	Rio	 Piracicaba	 um	dos	 eixos	 fundamentais	 de	 atratividade	 turística,	

fomentar	novas	atividades	que	promovam	maior	interação	com	o	rio	é	um	dos	desafios	

para	o	turismo	no	município.	Atualmente	a	única	atividade	desenvolvida	é	um	passeio	

de	barco,	porém	este	importante	recurso	natural	tem	potencial	para	realização	de	mais	

atividades	náuticas,	de	esporte	e	de	ecoturismo.	

Novos	equipamentos	de	interação	com	a	natureza	como	arvorismo	e	tirolesa,	

ampliam	a	possibilidade	de	atrair	grupos	mais	jovens;	ou	o	fomento	a	passeios	de	balão	

ao	 longo	do	Rio	Piracicaba,	proporcionando	inclusive	parcerias	para	a	realização	de	
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eventos/encontros	 com	outros	municípios	 que	 já	 realizam	 este	 tipo	 de	 atividade,	 a	

exemplo	da	cidade	de	São	Pedro.	Explorar	Tanquã	como	um	novo	destino	turístico	no	

segmento	 de	 ecoturismo	 e	 de	 base	 comunitária	 é	 um	 desafio	 fundamental	 no	

reconhecimento	do	Rio	Piracicaba	como	principal	recurso	natural	na	cidade.	

O	fortalecimento	do	turismo	rural	e	de	base	comunitária	favorece	a	coesão	e	o	

laço	 social,	 no	 sentido	 de	 coletivo	 e	 de	 vida	 em	 sociedade.	 Por	 esta	 via	 promove	 a	

qualidade	de	vida,	sentimento	de	inclusão,	valorização	da	cultura	local	e	de	senso	de	

pertencimento,	proporcionando	geração	e	distribuição	de	renda	para	a	comunidade.	

Este	tipo	de	turismo	representa	a	interpretação	“local”	do	turismo,	frente	às	projeções	

de	demandas	e	de	cenários	do	grupo	social	do	destino	(IRVING,	2009,	p.	111).	

	 Portanto,	as	seguintes	ações	buscam	consolidar	os	segmentos	potenciais:	

• Parcerias	 com	 empresas	 e	 pequenos	 empreendedores,	 fomentando	 novos	

negócios	e	concessões	de	atrativos	de	ecoturismo	que	promovam	interação	com	

o	Rio	Piracicaba	

• Consolidar	o	Centro	Antigo	como	roteiro	cultural	

• Viabilizar	 parcerias	 regionais	 para	 realização	 de	 eventos	 compartilhados	 de	

ecoturismo	e	de	gastronomia	

• Estimular	a	exploração	de	Tanquã	como	destino	turístico,	de	forma	sustentável	

e	de	base	comunitária	

• Consolidar	o	desenvolvimento	da	atividade	turística,	de	forma	sustentável,	nas	

comunidades	rurais	de	Santana,	Santa	Olímpia,	Tanquinho,	Tupi	e	Ártemis	

     	

1.4.4.	Infraestrutura	e	serviços	de	suporte	

Este	 desafio	 tomou	 como	 referência	 a	 avaliação	 dos	 atrativos	 turísticos	 da	

cidade,	 por	 meio	 de	 vistorias	 realizadas	 pela	 equipe	 técnica	 desta	 consultoria.	 O	

resultado	 indicou	 a	 necessidade	 de	 manter	 as	 condições	 de	 conservação	 dos	

equipamentos,	garantindo	a	continuidade	dos	serviços	de	limpeza	e	manutenção,	além	

de	 adaptar	 alguns	 equipamentos	 públicos	 para	 pessoas	 com	 mobilidade	 reduzida,	

garantindo	a	acessibilidade	de	todos.	Nesse	contexto	também	foi	considerado	o	desafio	

de	 qualificar	 esteticamente	 a	 Rua	 do	 Porto,	 atribuindo	 uma	 padronização	 para	 as	
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coberturas	 dos	 decks	 dos	 restaurantes	 e	 melhorias	 no	 paisagismo.	 Seus	 desafios	

específicos	são	os	seguintes:	

• Promover	a	manutenção	dos	equipamentos	turísticos	e	do	patrimônio	histórico	

e	arquitetônico	

• Adaptar	 infraestruturas	para	pessoas	com	mobilidade	reduzida	nos	atrativos	

turísticos	municipais	

• Promover	a	qualificação	estética	da	Rua	do	Porto	

	

1.4.5.	Apoio	e	agenciamento	a	parcerias	privadas	

Articular	parcerias	entre	o	poder	público	e	a	iniciativa	privada	representa	um	

desafio	estrutural	para	o	desenvolvimento	do	turismo	municipal.	Considerando	que	a	

oferta	de	atividades	e	serviços	é	feita	por	essa	iniciativa,	e	que	o	poder	público,	no	papel	

de	 regulador,	 pode	 contribuir	 para	 este	 desenvolvimento,	 por	 meio	 de	 incentivos,	

regulamentações	e	articulações	políticas.	

Atualmente,	a	Prefeitura	de	Piracicaba	conta	com	uma	estrutura	organizacional	

destinada	 a	 este	 objetivo,	 por	 meio	 da	 Secretaria	 Municipal	 de	 Governo	 e	

Desenvolvimento	Econômico	(SEMGOV),	a	qual	já	atua	como	canal	de	integração	com	

a	 iniciativa	privada,	 assumindo	 a	 responsabilidade	 em	 conceder	 incentivos	 a	 novos	

empreendimentos	 e	 realização	 de	 projetos	 de	 desenvolvimento	 econômico	

sustentável.	

Os	desafios	específicos	deste	eixo	são	os	seguintes:	

• Ampliar	oferta	de	equipamentos	destinados	a	convenções,	exposições	e	eventos	

de	negócios	

• Viabilizar	 itinerários	 de	 transporte	 público	 ou	 executivo	 de	 ligação	 ao	

Aeroporto	de	Viracopos	

• Viabilizar	o	agenciamento	de	interesse	públicos	e	privados	em	parceria	com	a	

SEMGOV	

• Promover	qualificação	da	receptividade	e	atendimento	nos	estabelecimentos	de	

alimentos	e	bebidas	
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2. Prognóstico	

Com	 base	 nas	 informações	 do	 diagnóstico,	 que	 apresentaram	 os	 dados	 dos	

ambientes	 interno	e	externo,	é	possível	 identificar	as	 tendências	e	projeções	para	o	

desenvolvimento	do	turismo,	observando	as	oportunidades	e	ameaças	a	este	setor.	Os	

desafios	apresentados	no	capítulo	anterior	subsidiaram	a	formulação	dos	cenários	de	

desenvolvimento.	

Este	prognóstico	 concluiu	 as	 projeções	 e	 tendências	 de	desenvolvimento	 em	

três	 cenários,	 sendo	 um	 cenário	 ideal,	 ou	 seja,	 aquele	 em	 que	 há	 intervenção	 de	

investimentos	na	superação	dos	desafios,	desde	os	de	mais	alta	complexidade	até	os	de	

média	 e	 baixa	 complexidade;	 um	 cenário	 de	 intervenção	 moderada,	 considerando	

aplicação	 de	 recursos	 limitados	 a	 esforços	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 desafios	 de	

média	 e	 baixa	 complexidade;	 e	 um	 cenário	 tendencial,	 onde	 não	 há	 previsão	 de	

aplicação	de	recursos	no	desenvolvimento	dos	desafios	de	alta	e	média	complexidades,	

sendo	desenvolvidos	apenas	esforços	para	atender	aos	de	baixa	complexidade.	

A	 seguir,	 os	 cenários	 indicados	 apresentam	 os	 resultados	 esperados	 no	

ambiente	turístico	municipal,	indicando	as	projeções	de	impacto	e	as	tendências,	com	

base	na	intervenção	realizada	em	cada	um	deles.	

     	

2.1.	Cenário	ideal	

O	cenário	ideal	é	aquele	que	representa	a	realização	de	todos	os	objetivos	de	

desenvolvimento	do	turismo,	conseguindo	enfrentar	todos	os	desafios	propostos.	As	

condições	 para	 este	 cenário	 considera-se	 a	 plena	 capacidade	 de	 investimento	

financeiro	 e	 de	 articulação	 institucional,	 condições	 ideais	 para	 um	 ambiente	

sustentável	e	de	pleno	desenvolvimento	do	turismo.	

A	integração	das	políticas	territoriais	às	de	turismo	viabilizaria	a	ocupação	de	

imóveis	vazios	e	subutilizados,	por	meios	de	ações	de	parcelamento,	edificação	e	usos	

compulsórios	de	imóveis	subutilizados	ou	abandonados	na	área	do	complexo	turístico	

do	 Engenho	 Central	 e	 da	 Rua	 do	 Porto	 e	 do	 Centro	 Antigo,	 promovendo	 o	

desenvolvimento	 de	 novos	 projetos	 urbanos.	 A	 orla	 da	 Av.	 Beira	 Rio	 teria	 novos	

projetos	 comerciais,	 hoteleiros,	 de	 lazer	 e	 de	 novos	 equipamentos	 culturais,	 assim	

como	a	ampliação	da	oferta	gastronômica	na	margem	do	Engenho	Central	e	do	Parque	
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do	Mirante,	gerando	maior	atividade	noturna	e	atraindo	turistas	de	lazer	nos	finais	de	

semana.	

O	uso	de	novas	tecnologias	conseguiria	promover	o	turismo	da	cidade,	atraindo	

mais	visitantes	para	 seus	eventos	e	 roteiros	de	visitação,	por	meio	de	aplicativo	de	

celular	que	disponibilize	roteiros	personalizados	para	cada	perfil	de	turismo;	totens	

informatizados	 espalhados	 em	 locais	 da	 cidade,	 com	 informações	 atualizadas;	 e	

ampliação	 do	 funcionamento	 do	 casarão	 do	 turismo	 e	 do	 elevador	 turístico	 para	 o	

período	de	terça	a	domingo.	

A	 diversidade	 de	 atividades	 turísticas	 garantiria	 à	 cidade	 uma	 agenda	 de	

eventos	ainda	maior,	além	de,	exposições,	 festas	e	salões	o	ano	inteiro,	 inclusive	em	

parceria	com	outros	municípios	da	região,	incrementando	o	movimento	de	visitantes	

todos	os	finais	de	semana	do	ano.	O	Centro	Antigo	de	Piracicaba	ganharia	um	roteiro	

interativo	 autoguiado,	 por	meio	de	um	app,	para	que	o	 visitante	percorra	 a	 cidade,	

conhecendo	 seus	 bens	 materiais	 e	 mais	 detalhes	 sobre	 a	 história	 do	 Brasil.	 O	

fortalecimento	da	atividade	de	turismo	rural	resultaria	em	um	calendário	anual	com	

eventos	mensais	e	novos	produtos,	acarretando	geração	e	distribuição	de	renda	para	

as	comunidades	rurais.	

A	articulação	de	parcerias	entre	o	poder	público	e	a	iniciativa	privada	resultaria	

na	ampliação	de	novas	ofertas	de	atividades	turísticas	nos	segmentos	de	turismo	de	

negócios,	alimentos	e	bebidas,	meios	de	hospedagem,	transporte	e	novos	passeios	e	

atrativos,	resultando	em	mais	oferta	de	empregos	e	de	fluxo	de	visitantes.	As	parcerias	

também	resultariam	em	sensibilização	e	qualificação	da	receptividade	e	atendimento	

ao	 turista.	Nesse	cenário,	o	município	conseguiria	atrair	um	público	proveniente	de	

grandes	centros	no	estado	de	São	Paulo,	como	da	capital,	Campinas,	Ribeirão	Preto	e	

Bauru,	além	de	turistas	de	outros	estados,	por	meio	da	conexão	com	o	Aeroporto	de	

Viracopos.	

O	resultado	esperado	neste	cenário	é	a	consolidação	de	uma	identidade	turística	

reconhecida	 nacionalmente	 a	 Piracicaba,	 despertando	 interesse	 nacional	 em	 visitar	

este	destino	multicultural	e	rico	em	recursos	naturais.	
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2.2.	Cenários	alternativos	

Alternativamente	 ao	 cenário	 ideal,	 foram	 consideradas	 variáveis	 internas	 e	

externas	que	 inviabilizariam	os	objetivos	do	Plano,	como	esgotamento	dos	recursos	

públicos	 municipais,	 estaduais	 e	 federais	 para	 investimento	 no	 turismo;	 crises	

econômicas	 que	 reduzam	 a	 capacidade	 de	 investimento	 da	 iniciativa	 privada;	 ou	

modificações	 na	 estrutura	 administrativa	 municipal	 que	 reduzam	 a	 capacidade	

institucional	do	departamento	de	 turismo,	 levando	à	 formulação	de	cenários	menos	

otimistas.	 Estas	 alternativas	 são	 apresentadas	 em	 dois	 cenários	 gradualmente	

diferentes,	sendo	um	cenário	onde	as	intervenções	seriam	moderadas,	com	média	ou	

baixa	capacidade	de	investimento;	e	um	cenário	tendencial,	com	baixa	capacidade	de	

investimento	e	baixa	capacidade	institucional	e	de	articulação.	

	

2.2.1.	Cenário	de	intervenção	moderada	

O	 cenário	 realista,	 ou	moderado,	 apresenta	 os	 resultados	 esperados	 de	 uma	

política	 municipal	 de	 turismo	 com	 pouca	 disponibilidade	 de	 recursos	 financeiros,	

porém	com	média	capacidade	de	articulação	de	interesses	entre	os	diversos	segmentos	

públicos	e	privados.	Estes	fatores	são	limitantes	para	o	desenvolvimento	de	desafios	

de	 alta	 complexidade,	 que	 demandem	 grandes	 investimentos	 públicos	 ou	 privados,	

resultando	na	capacidade	de	desenvolvimento	apenas	dos	desafios	de	média	e	baixa	

complexidade	relacionados	a	seguir	(Quadro	6):	

Quadro	6	–	Desafios	de	média	e	baixa	complexidade	

Desafios	de	média	e	baixa	complexidade	

• Viabilizar	 a	 ampliação	 da	 oferta	 de	 estabelecimentos	 de	 alimentos	 e	 bebidas	 na	 orla	 do	 Rio	
Piracicaba,	consolidando	o	complexo	Engenho	Central	/	Rua	do	Porto	como	centro	de	atividades	
noturnas	e	no	bairro	de	Monte	Alegre	

• Viabilizar	o	funcionamento	do	centro	de	informações	ao	turista	e	de	atrativos	durante	os	dias	de	
semana	

• Viabilizar	 novas	 formas	 e	 canais	 de	 informações	 ao	 turista	 (impulsionamento	 em	 redes	 sociais,	
vídeos	profissionais,	totens	eletrônicos,	aplicativos	de	celular)	

• Disponibilizar	 informações	 interpretativas	 de	 atrativos	 e	 patrimônios	 históricos,	 culturais	 e	
arquitetônicos	ao	turista	

• Constituição	de	uma	imagem	ou	marca	para	o	turismo	em	Piracicaba	
• Parcerias	com	empresas	e	pequenos	empreendedores	e	fomentando	novos	negócios	e	concessões	

de	atrativos	de	ecoturismo	que	promovam	interação	com	o	Rio	Piracicaba	
• Consolidar	o	Centro	Antigo	como	roteiro	cultural	
• Viabilizar	 parcerias	 regionais	 para	 realização	 de	 eventos	 compartilhados	 de	 ecoturismo	 e	 de	

gastronomia	
• Consolidar	o	desenvolvimento	da	atividade	turística,	de	forma	sustentável,	nas	comunidades	rurais	

de	Santana,	Santa	Olímpia,	Tanquinho,	Tupi	e	Ártemis	



203 

Desafios	de	média	e	baixa	complexidade	

• Promover	a	manutenção	dos	equipamentos	turísticos	e	do	patrimônio	histórico	e	arquitetônico.	
• Implantar	adaptações	a	pessoas	com	deficiência	nos	atrativos	turísticos	municipais	
• Viabilizar	itinerários	de	transporte	público	ou	executivo	de	ligação	ao	Aeroporto	de	Viracopos	
• Viabilizar	o	agenciamento	de	interesse	públicos	e	privados	em	parceria	com	a	SEMGOV	
• Promover	qualificação	da	receptividade	e	atendimento	nos	estabelecimentos	de	alimentos	e	bebidas	

	
Mesmo	 com	 limitações	 moderadas,	 o	 ambiente	 turístico	 ainda	 conseguiria	

conceder	incentivos	para	novos	estabelecimentos	comerciais	no	complexo	da	Rua	do	

Porto,	resultando	na	ampliação	dos	horários	de	funcionamento	e	consolidação	como	

novo	eixo	de	atividade	noturna	da	cidade,	o	que	atrairia	mais	turistas	e	visitantes	com	

interesse	em	lazer	noturno,	ampliando	a	procura	por	estadias	nos	finais	de	semana.	

Considerando	a	baixa	complexidade	das	iniciativas	de	informações	ao	turista	e	

marketing,	o	município	conseguiria	fornecer	um	melhor	atendimento	ao	turista,	por	

meio	da	ampliação	dos	dias	de	funcionamento	do	casarão	do	turismo,	de	aplicativo	de	

celular	com	roteiros,	mapas	e	audioguias,	além	de	uma	nova	sinalização	turística	com	

informações	históricas	e	culturais	ao	longo	dos	roteiros	de	visitação	dos	bens	materiais	

da	cidade,	ampliando	o	tempo	de	permanência	dos	visitantes	e	turistas.	

Neste	 cenário,	 o	 município	 conseguiria	 diversificar	 a	 oferta	 turística,	

impulsionando	os	segmentos	mais	potenciais,	por	meio	de	 intervenções	de	média	e	

baixa	 complexidade.	 Os	 resultados	 seriam	 a	 concessão	 de	 mais	 passeios	 pelo	 Rio	

Piracicaba	e	Tanquã;	circuito	cultural	pelos	equipamentos	do	Centro	Antigo	aos	finais	

de	semana;	evento	anual	de	passeios	de	balão	pelo	Rio	Piracicaba,	reunindo	empresas	

de	outros	municípios;	e	consolidação	de	agenda	cultural	anual	com	eventos	mensais	

nas	comunidades	rurais.	

Apesar	 da	 média	 capacidade	 financeira,	 neste	 cenário	 o	 departamento	 de	

turismo	ainda	teria	a	capacidade	de	articulação	de	interesses,	principalmente	por	meio	

da	 SEMGOV,	 proporcionando	 a	 importante	 ligação	 rodoviária	 com	 o	 Aeroporto	 de	

Viracopos,	a	implantação	de	novos	negócios	do	ramo	de	alimentos	e	bebidas,	além	de	

novos	passeios	turísticos,	atraindo	um	público	regional	de	turistas.	

	

2.2.2.	Cenário	tendencial		 	

O	 cenário	 tendencial	 toma	 como	 referência	 a	 indisponibilidade	 de	 recursos	

financeiros	 e	 baixa	 capacidade	 institucional	 do	 departamento	 de	 turismo.	 Nesse	
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contexto,	apenas	os	desafios	de	baixa	complexidade,	ou	seja,	aqueles	que	já	seguem	um	

fluxo	 tendencial	 ou	 de	 responsabilidade	 compartilhada	 com	 outras	 instituições	 ou	

iniciativas	conseguiriam	ser	executados.	

Com	base	no	nível	de	complexidade,	a	organização	teria	capacidade	de	execução	

apenas	dos	seguintes	desafios	(Quadro	7):	

Quadro	7	–	Desafios	de	baixa	complexidade	

Desafios	de	baixa	complexidade	

• Viabilizar	o	funcionamento	do	centro	de	informações	ao	turista	e	de	atrativos	durante	os	dias	de	
semana	

• Viabilizar	 parcerias	 regionais	 para	 realização	 de	 eventos	 compartilhados	 de	 ecoturismo	 e	 de	
gastronomia	

• Viabilizar	o	agenciamento	de	interesse	públicos	e	privados	em	parceria	com	a	SEMGOV	

	
As	 implicações	 dessa	 baixa	 capacidade	 de	 intervenção	 no	 turismo	municipal	

resultariam	na	manutenção	da	demanda	turística,	concentrada	em	turistas	de	negócios	

durante	a	semana	e	manutenção	na	atração	de	turistas	e	visitantes	apenas	aos	finais	de	

semana.	Mesmo	com	a	realização	de	alguns	desafios,	a	falta	de	inovação	na	divulgação	

de	informações	e	na	promoção	do	turismo	municipal,	assim	como	a	falta	de	criação	de	

novos	atrativos	reduziria	o	foco	de	Piracicaba	como	destino	turístico	de	lazer,	diante	

de	outros	destinos	em	processo	de	consolidação	na	região.	
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  PARTE 5    

  PLANO DE AÇÃO   
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1. Diretrizes	

	

Com	 base	 no	 conhecimento	 das	 características	 do	 município,	 da	 sua	 oferta	

turística,	do	diagnóstico	e	do	prognóstico,	tendo	este	último	elencado	o	rol	de	desafios	

para	 o	 desenvolvimento	 sustentável	 do	 turismo	 no	município,	 as	 estratégias	 deste	

Plano	se	apresentam	nas	seguintes	diretrizes:	

	

• Desenvolver	mecanismos	de	gestão	urbana,	qualificação	urbanística,	melhoria	

e	 adaptação	 de	 infraestrutura,	 e	 incentivos	 de	 uso	 do	 solo	 que	 promovam	

coesão	territorial,	acessibilidade,	conforto	ambiental	e	paisagístico	nas	áreas	de	

interesse	turístico.	

• Implementar	 ações	 que	 ampliem	 e	 diversifiquem	 o	 acesso	 a	 informações	

turísticas;	 que	 promovam	os	 atrativos	 turísticos	 da	 cidade;	 e	 que	 estimule	 a	

cooperação	regional	em	eventos	e	roteiros	compartilhados.	

• Desenvolver	parcerias	com	entes	públicos	e	privados;	implementar	projetos;	e	

fornecer	 assistência	 técnica	 a	 comunidades	 rurais	 e	 tradicionais,	 a	 fim	 de	

diversificar	e	estruturar	novos	atrativos	nos	segmentos	turísticos	potenciais.	

	

As	diretrizes	indicadas	criam	um	tripé	para	o	desenvolvimento	do	turismo,	que	

articula	 os	 seguintes	 aspectos	 fundamentais:	 estruturação	 e	 qualificação	 dos	

territórios	turísticos;	promoção,	valorização	e	integração	da	oferta	turística	municipal;	

e	 desenvolvimento	 de	 novos	 produtos	 turísticos	 em	 segmentos	 potenciais.	 Cada	

diretriz	se	relaciona	com	programas	específicos,	como	apresentado	a	seguir.	
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Diretrizes	 Programas	

I.	Desenvolver	mecanismos	de	gestão	urbana,	

qualificação	urbanística,	melhoria	e	adaptação	

de	infraestrutura,	e	 incentivos	de	uso	do	solo	

que	 promovam	 coesão	 territorial,	

acessibilidade	 e	 conforto	 ambiental	 e	

paisagístico.	

1.	Programa	de	estímulo	à	vitalidade	urbanística	nas	áreas	

de	interesse	turístico	

2.	Programa	de	melhorias	de	infraestrutura	e	acessibilidade	

3.	 Programa	 de	 qualificação	 urbanística	 e	 paisagística	 do	

complexo	turístico	Engenho	Central-Rua	do	Porto	e	Centro	

Antigo	

II.	 Implementar	 ações	 que	 ampliem	 e	

diversifiquem	 o	 acesso	 a	 informações	

turísticas;	 que	 promovam	 os	 atrativos	

turísticos	 da	 cidade;	 e	 que	 estimule	 a	

cooperação	 regional	 em	 eventos	 e	 roteiros	

compartilhados.	

4.	Programa	de	Promoção	Turística	

5.	 Programa	 de	 cooperação	 regional	 e	 desenvolvimento	

institucional	

III.	Desenvolver	parcerias	com	entes	públicos	e	

privados;	 implementar	 projetos;	 e	 fornecer	

assistência	 técnica	 a	 comunidades	 rurais	 e	

tradicionais,	a	fim	de	diversificar	e	estruturar	

novos	 atrativos	 nos	 segmentos	 turísticos	

potenciais.	

6.	 Programa	 de	 estímulo	 a	 novos	 produtos	 turísticos	 de	

ecoturismo,	 gastronomia,	 lazer	 e	 cultura	 no	 complexo	

turístico	Engenho	Central-Rua	do	Porto	

7.	 Programa	 de	 assistência	 técnica	 para	 o	 fomento	 do	

turismo	 de	 base	 comunitária	 nas	 comunidades	 rurais	 e	

tradicionais	

8.	Programa	de	fomento	ao	turismo	de	negócios	e	eventos	

	

	 	



 

209 

2. Programas	

	

Cada	um	dos	8	programas	contempla	um	conjunto	de	projetos,	totalizando	27	

projetos	específicos,	organizados	no	quadro	abaixo,	que	serão	detalhados	nas	seções	a	

seguir.	

	

Programas	 Projetos	

1.	Programa	de	estímulo	à	vitalidade	

urbanística	 nas	 áreas	 de	 interesse	

turístico	

1.1.	 Projeto	 de	 incentivo	 a	 ocupação	 e	 utilização	 de	 imóveis	

subutilizados	ou	abandonados	em	áreas	de	interesse	turístico	

1.2.	 Projeto	 de	 lei	 de	 incentivo	 e	 compulsoriedade	 à	 instalação	 de	

novos	empreendimentos	no	complexo	turístico	Engenho	Central-Rua	

do	Porto	

1.3.	 Projeto	 de	 regulamentação	 de	 parcerias	 para	 manutenção	 de	

bens	materiais	do	patrimônio	histórico	arquitetônico	

1.4.	Projeto	de	assistência	social	à	população	em	situação	de	rua	e	em	

atividade	de	prostituição	no	Centro	Antigo	

2.	 Programa	 de	 melhorias	 de	

infraestrutura	e	acessibilidade	

2.1.	 Projeto	 de	modernização	de	 banheiros	 e	 bebedouros	 públicos	

nas	áreas	de	interesse	turístico	

2.2.	Projeto	de	adaptação	de	equipamentos	turísticos	a	pessoas	com	

mobilidade	reduzida	e	deficiência	visual	

3.	 Programa	 de	 qualificação	

urbanística	 e	 paisagística	 do	

complexo	turístico	Engenho	Central-

Rua	do	Porto	e	Centro	Antigo	

3.1.	 Projeto	 de	 Regularização	 das	 calçadas	 em	 áreas	 de	 interesse	

turístico	

3.2.	Projeto	de	Melhoria	da	iluminação	em	áreas	de	interesse	turístico	

3.3.	Projeto	de	padronização	de	mobiliários	dos	comércios	na	Rua	do	

Porto	

4.	Programa	de	Promoção	Turística	 4.1.	 Projeto	 de	 execução	 do	 Plano	 de	 Marketing	 Turístico	 de	

Piracicaba	

4.2.	Projeto	de	execução	do	Selo	Turístico	Gastronômico	

4.3.	Projeto	de	instalação	de	totens	eletrônicos	

4.4.	 Projeto	 de	 implementação	 de	 aplicativo	 para	 celular	 Guia	

Turístico	

4.5.	 Projeto	 de	 instalação	de	mobiliário	 urbano	para	 informação	 e	

apoio	ao	turismo	

4.6.	Projeto	de	instalação	de	letreiro	temático	gigante	

4.7.	Projeto	educativo	para	hospitalidade	turística	

4.8.	Projeto	para	locação	de	espaços	para	gravação	
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Programas	 Projetos	

5.	Programa	de	cooperação	regional	e	

desenvolvimento	institucional	

5.1.	Projeto	de	Festival	Gastronômico	Regional	

5.2.	Projeto	para	criação	de	circuitos	turísticos	regionais	

5.3.	Projeto	de	estruturação	institucional	da	gestão	do	turismo	

6.	 Programa	 de	 estímulo	 a	 novos	

produtos	 turísticos	 de	 ecoturismo,	

gastronomia,	 lazer	 e	 cultura	 no	

complexo	turístico	Engenho	Central-

Rua	do	Porto	

6.1.	 Projeto	 de	 concessão	 para	 implantação	 de	 restaurantes	 no	

Engenho	Central	e	no	Parque	do	Mirante	

7.	 Programa	 de	 assistência	 técnica	

para	 o	 fomento	 do	 turismo	 de	 base	

comunitária	nas	comunidades	rurais	

e	tradicionais	

7.1.	 Projeto	 de	 Assistência	 Técnica	 para	 Turismo	 de	 Base	

Comunitária	nas	comunidades	rurais	

7.2.	 Projeto	 de	 regularização	 e	 fomento	 ao	 turismo	 sustentável	 na	

comunidade	de	Tanquã	

7.3.	Projeto	de	valorização	da	herança	cultural	de	matriz	africana	

8.	 Programa	de	 fomento	 ao	 turismo	

de	negócios	e	eventos	

8.1.	Projeto	de	fomento	à	estruturação	de	centros	de	negócios	

8.2.	Projeto	de	integração	Piracicaba-Viracopos	
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Programa	 1	 -	 Programa	 de	 estímulo	 à	 vitalidade	 urbanística	 nas	 áreas	 de	

interesse	turístico	

	

Este	programa	visa	estimular	novos	estabelecimentos	comerciais	e	de	serviços	

em	 imóveis	 atualmente	 abandonados	 ou	 subutilizados,	 além	 de	 fomentar	 a	

disponibilização	 de	 imóveis	 reconhecidos	 como	 patrimônio	 cultural	 à	 visitação,	

garantindo	a	sua	manutenção	e	bom	aspecto	visual	de	bens	materiais	com	relevância	

para	o	turismo.	

As	ações	têm	como	base	controlar	o	abandono	e/ou	subutilização	de	imóveis	

nas	 áreas	 de	 interesse	 turístico,	 especialmente	 na	 região	 central	 e	 no	 complexo	

turístico	Engenho	Central-Rua	do	Porto,	evitando	a	expansão	de	zoonoses	e	a	imagem	

de	 abandono	 urbano,	 principalmente	 de	 imóveis	 reconhecidos	 como	 patrimônio	

histórico	e	arquitetônico.	

O	 complexo	 turístico	 Engenho	 Central-Rua	 do	 Porto	 conta	 com	 imóveis	

abandonados	 ou	 com	 utilização	muito	 abaixo	 do	 seu	 potencial,	 especificamente	 ao	

longo	 da	 Av.	 Beira	 Rio,	 tornando	 o	 ambiente	 inóspito,	 principalmente	 no	 período	

noturno.	Aplicar	estratégias	urbanísticas	e	ambientais	nestes	imóveis	visa	garantir	o	

cumprimento	 da	 função	 social	 da	 propriedade	 para	 o	 desenvolvimento	 da	 cidade,	

através	do	estímulo	ao	uso	de	novas	atividades	comerciais,	de	serviço,	de	cultura	ou	de	

lazer,	atraindo	mais	fluxos	para	a	área	e	dinamizando	o	turismo	e	a	economia.	

A	 execução	deste	programa	 conta	 com	projetos	destinados	 à	 fiscalização	 e	 à	

indução	ao	uso	destes	 imóveis,	 seja	pelo	uso	 compulsório,	 ou	 seja,	por	 incentivos	à	

implantação	de	novos	empreendimentos.	Os	projetos	deste	programa	estão	detalhados	

a	seguir:	

Projeto	1.1.	 Projeto	 de	 fiscalização	 de	 imóveis	 subutilizados	 ou	 abandonados	 em	 áreas	 de	

interesse	turístico	

Objetivo	 O	objetivo	deste	projeto	é	identificar	e	notificar	os	imóveis	subutilizados	e	abandonados	

nas	 áreas	 de	 interesse	 turístico,	 a	 fim	 de	 cobrar	 dos	 proprietários	 a	manutenção	 dos	

imóveis	e/ou	utilização	para	fins	de	comércio	e	serviços,	garantindo	o	cumprimento	da	

função	 social	 da	 propriedade,	 assim	 como	 firmar	 compromissos	 para	 que	 os	 imóveis	

reconhecidos	como	patrimônio	cultural	sejam	disponibilizados	a	visitação,	atendendo	ao	

interesse	turístico.	

Ação	 • Convocação	de	reunião	para	 formação	de	um	grupo	de	 trabalho	 intersetorial	
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Projeto	1.1.	 Projeto	 de	 fiscalização	 de	 imóveis	 subutilizados	 ou	 abandonados	 em	 áreas	 de	

interesse	turístico	

para	 realização	 de	 vistorias	 e	 notificações	 de	 imóveis,	 atendendo	 ao	

cumprimento	da	legislação	urbana,	ambiental	e	de	patrimônio	material		

Responsáveis	 SEMACTUR	 em	 parceria	 com:	 SEDEMA,	 SEMOB,	 GCM,	 CODEPAC,	 Conselho	 da	 Cidade,	

COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Disponibilizar	mais	 imóveis	 para	 a	 implantação	 de	 novos	 empreendimentos	

comerciais	 e	 de	 serviços	 relacionados	 ao	 turismo	 nas	 áreas	 de	 interesse	

turístico	

• Manter	a	limpeza	e	paisagem	urbana,	controlando	o	abandono	de	imóveis	em	

áreas	de	interesse	turístico	

• Dinamizar	o	uso	do	solo	no	complexo	turístico	Engenho	Central-Rua	do	Porto,	

promovendo	coesão	territorial	dos	imóveis	no	entorno.	

• Viabilizar	maior	 circulação	 de	 pessoas	 e	 vida	 noturna	 no	 complexo	 turístico	

Engenho	Central-Rua	do	Porto,	a	partir	da	instalação	de	novos	projetos.	

• Fomentar	a	abertura	para	visitação	de	imóveis	particulares	reconhecidos	pelo	

patrimônio	arquitetônico	

	

Projeto	1.2.	 Projeto	 de	 lei	 de	 incentivo	 e	 compulsoriedade	 à	 instalação	 de	 novos	

empreendimentos	no	complexo	turístico	Engenho	Central-Rua	do	Porto	

Objetivo	 Este	projeto	pretende	desenvolver	um	dispositivo	legal	que	discipline	a	atuação	do	poder	

executivo	no	controle	de	imóveis	abandonados	ou	subutilizados	em	áreas	de	interesse	

turístico.	 A	 edição	 desta	 lei	 pretende	 viabilizar	 incentivos	 a	 novos	 empreendimentos	

localizados	 nas	 zonas	 demarcadas,	 assim	 como	 obrigar	 a	 utilização	 destes	 imóveis	

através	da	aplicação	de	sanções.	

Ação	 • Convocação	 de	 reunião	 para	 discussão	 de	 viabilidade	 na	 apresentação	 de	

projeto	de	lei	ou	de	decreto	de	regulamentação.	Com	base	na	legislação	urbana,	

ambiental	 e	 de	 patrimônio	 existente,	 apresentar	 projeto	 de	 lei	municipal	 ou	

decreto	de	regulamentação	que	discipline	o	controle	de	imóveis	abandonados	

ou	 subutilizados,	 garantindo	 sanções	 a	 serem	 aplicadas	 em	 casos	 de	

descumprimento	do	proprietário	 às	 notificações,	 assim	 como	viabilização	de	

incentivos	para	a	implantação	de	novos	projetos.	O	projeto	de	lei	deve	revisar	

os	artigos	134	a	138	do	Plano	Diretor	Urbano	que	estabelecem	os	critérios	de	

subutilização	 e	 os	 parâmetros	 urbanísticos,	 garantindo	 que	 os	 imóveis	

localizados	nas	zonas	estratégicas	estejam	aptos	à	aplicação	do	instrumento	de	

parcelamento,	edificação	e	utilização	compulsórios.	

Responsáveis	 SEMACTUR	 em	 parceria	 com:	 SEDEMA,	 IPPLAP,	 CODEPAC,	 Conselho	 da	 Cidade,	
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Projeto	1.2.	 Projeto	 de	 lei	 de	 incentivo	 e	 compulsoriedade	 à	 instalação	 de	 novos	

empreendimentos	no	complexo	turístico	Engenho	Central-Rua	do	Porto	

COMTURPI,	Universidades	

Resultados	

esperados	

• Disponibilizar	mais	 imóveis	 para	 a	 implantação	 de	 novos	 empreendimentos	

comerciais	 e	 de	 serviços	 relacionados	 ao	 turismo	 nas	 áreas	 de	 interesse	

turístico	

• Dinamizar	o	uso	do	solo	no	complexo	turístico	Engenho	Central-Rua	do	Porto,	

promovendo	coesão	territorial	dos	imóveis	do	entorno	

• Viabilizar	maior	 circulação	 de	 pessoas	 e	 vida	 noturna	 no	 complexo	 turístico	

Engenho	Central-Rua	do	Porto,	a	partir	da	instalação	de	novos	projetos	

	

Projeto	1.3.	 Projeto	de	regulamentação	de	parcerias	para	manutenção	de	bens	materiais	do	

patrimônio	histórico	arquitetônico.	

Objetivo	 Este	 projeto	 pretende	 disciplinar	 a	 pactuação	 de	 parcerias	 entre	 o	 poder	 público	 e	 a	

iniciativa	privada,	voltadas	às	ações	de	qualificação	e	manutenção	de	bens	materiais	do	

patrimônio	 histórico	 arquitetônico.	 Regulando	 a	 execução	 de	 serviços	 ao	 interesse	

público,	financiados	pela	iniciativa	privada,	sob	a	contrapartida	de	concessões	de	espaços	

de	 mídia	 ou	 realização	 de	 eventos	 em	 espaços	 públicos	 e	 nas	 fachadas	 de	 edifícios	

públicos.	

Ação	 • Formação	 de	 grupo	 técnico	 de	 trabalho	 para	 elaboração	 de	 projeto	 de	 lei	

específico	que	discipline	a	realização	de	parcerias	público-privadas	de	interesse	

turístico	e	cultural	

Responsáveis	 SEMACTUR	e	parceiros	com:	PGM,	SEDEMA,	IPPLAP,	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Qualificar	 e	 promover	 a	 manutenção	 dos	 edifícios	 históricos	 de	 interesse	

turístico	e	cultural	

• Garantir	 segurança	 jurídica	 e	 interesse	 público	 na	 pactuação	 de	 parcerias	

público-privadas	de	curta	duração	

	

	

	

	

	



 

214 

Projeto	1.4.	 Projeto	 de	 assistência	 social	 à	 população	 em	 situação	 de	 rua,	 em	 atividade	 de	

prostituição	e	consumo	de	drogas	no	Centro	Antigo	

Objetivo	 Promover	assistência	social	à	população	residente	no	Centro	Antigo	que	vive	em	situação	

de	 rua,	 e/ou	 em	 atividade	 de	 prostituição	 e/ou	 consumo	 de	 drogas,	 a	 fim	 qualificar	

socialmente	 o	 espaço	 do	 Centro	 Antigo,	 garantido	 uma	 sensação	 de	 segurança	 dos	

visitantes	e	humanidade	para	estas	populações	especiais	

Ação	 • Realizar	 reuniões	 com	 a	 equipe	 técnica	 da	 assistência	 social	 e	 com	

universidades	no	município	que	atua	com	estas	populações	especiais,	a	fim	de	

encontrar	alternativas	para	qualificação	social	do	espaço	no	Centro	Antigo	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com:	SMADS;	CRAS,	SMS,	COMTURPI,	Universidades	

Resultados	

esperados	

• Qualificar	os	espaços	sociais	no	centro	antigo	

• Promover	humanidade	e	qualidade	de	vida	para	a	população	em	situação	de	rua,	

em	atividade	de	prostituição	e	em	consumo	de	drogas	
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Programa	2	-	Programa	de	melhorias	de	infraestrutura	e	acessibilidade	

	

Este	programa	foi	proposto	com	base	nas	avaliações	dos	atrativos,	realizadas	

no	mês	de	maio	de	2019,	quando	foram	identificadas	carências	de	adaptação	estrutural	

que	garantam	acessibilidade	para	pessoas	deficiência;	além	da	falta	ou	necessidade	de	

modernização	 de	 banheiros	 e	 de	 bebedouros	 nos	 espaços	 públicos.	 O	 objetivo	 é	

melhorar	a	qualidade	da	infraestrutura,	garantindo	maior	conforto	aos	visitantes,	além	

de	 aproveitar	 as	 estruturas	 de	 banheiro	 e	 bebedouro	 como	 espaços	 de	 mídia,	

ampliando	 a	 capacidade	de	 comunicação	 e	 de	 captação	de	 recursos.	 Este	programa	

conta	com	os	seguintes	projetos,	detalhados	a	seguir:	

	

Projeto	2.1.	 Projeto	 de	 modernização	 de	 banheiros	 e	 bebedouros	 públicos	 nas	 áreas	 de	

interesse	turístico	

Objetivo	 Modernizar	ou	 instalar	novos	banheiros	e	bebedouros	públicos	no	 complexo	 turístico	

Engenho	Central-Rua	do	Porto	e	no	Centro	Antigo	da	cidade.	Os	banheiros	podem	possuir	

tecnologia	de	autolimpeza	e	controle	eletrônico	de	acesso	e	estarem	adaptados	a	pessoas	

com	deficiência.	Os	bebedouros	devem	ter	dois	patamares	de	altura	e	mobiliário	urbano	

acessório.	Além	disso,	toda	a	parte	externa	do	banheiro	será	destinada	à	comercialização	

de	espaço	de	mídia	publicitária,	assim	como	o	mobiliário	acessório	aos	bebedouros.	O	

acesso	 aos	 banheiros	pode	 ser	 gratuito	 ou	pode	dispor	de	um	 sistema	 automático	de	

cobrança,	ou	controlado	por	funcionários.	

Ação	 • Mapear	os	locais	para	implantação	de	banheiros	e	bebedouros	públicos	

• Contratação	 ou	 firmação	 de	 parceria	 com	 empresa	 que	 atue	 na	 área	 de	

mobiliário	 urbano,	 específico	 em	 equipamentos	 de	 banheiro	 e	 bebedouros	

públicos	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com:	SEDEMA,	SEMOB,	GCM,	CODEPAC,	,	IPPLAP,	Conselho	da	

Cidade,	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Qualificar	banheiros	e	bebedouros	públicos	nas	áreas	de	interesse	turístico	

• Captar	 recursos	 financeiros	 por	 meio	 do	 aluguel	 dos	 espaços	 de	 mídia	

destinados	a	publicidade	
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Projeto	2.2.	 Projeto	de	adaptação	de	equipamentos	turísticos	a	pessoas	com	deficiência	

Objetivo	 Adaptar	os	principais	equipamentos	turísticos	municipais	às	normas	de	acessibilidade,	

garantindo	o	direito	de	acesso	a	pessoas	com	alguma	deficiência	de	mobilidade,	como	

idosos,	cadeirantes	ou	pessoas	acidentadas,	assim	como	pessoas	com	deficiência	visual,	

por	meio	da	 instalação	de	 rampas,	 elevadores,	 corrimãos,	piso	 tátil	 e	 informações	em	

braile.	

Ação	 • Elaboração	de	projeto	de	adaptação	estrutural	para	acessibilidade	de	pessoas	

com	mobilidade	 reduzida,	 como	 rampas,	 elevadores	 e	 demais,	 no	Museu	 da	

Água;	Casa	do	Povoador;	Pinacoteca	Municipal;	Parque	do	Mirante;	Horto	de	

Tupi;	e	Casarão	do	Turismo	

• Elaboração	 de	 projeto	 de	 comunicação	 acessível	 a	 pessoas	 com	 deficiência	

visual	nos	equipamentos	turísticos,	por	meio	da	instalação	de	piso	tátil	e	painéis	

informativos	em	braile	

• Contratação	 de	 empresa	 de	 engenharia	 para	 execução	 dos	 projetos	 de	

acessibilidade	nos	equipamentos	turísticos.	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com:	SEDEMA,	SEMOB,	SME	(Grupo	de	Educação	Especial),	GCM,	

CODEPAC,	Conselho	da	Cidade,	IPPLAP,	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Garantir	 acesso	 universal	 aos	 atrativos	 turísticos,	 independentemente	 de	

deficiências	

• Incluir	 Piracicaba	 no	 roteiro	 de	 turismo	 adaptado,	 atraindo	 este	 público	

específico	
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Programa	3	-	Programa	de	qualificação	urbanística	e	paisagística	do	complexo	

turístico	Engenho	Central	-	Rua	do	Porto	e	Centro	Antigo	

	

A	partir	do	entendimento	que	o	centro	antigo,	o	complexo	do	Engenho	Central	

e	a	Rua	do	Porto	são	componentes	fundamentais	do	patrimônio	cultural	de	Piracicaba	

e	fontes	contínuas	da	memória	viva	da	cidade	e	região,	este	programa	visa	promover	o	

melhoramento	das	características	urbanísticas	e	paisagísticas	das	áreas	de	interesse	

turístico	desses	conjuntos,	tendo	como	foco	a	permanência	da	população	e	o	convívio	

desses	elementos	no	conjunto	da	paisagem	local,	principalmente	do	Rio	Piracicaba,	o	

coração	da	cidade.		

Após	 estudos	 e	 diagnósticos,	 procura-se	 aqui	 qualificar	 a	 melhoria	 de	

componentes	na	paisagem	do	Complexo	turístico	Engenho	Central	-	Rua	do	Porto	de	

forma	a	potencializar	suas	áreas	e	promover	um	melhor	usufruto	dos	equipamentos.	

Para	tanto,	percebe-se	alguns	pontos	que	contribuirão	para	atingir	estes	objetivos	de	

reabilitação	da	orla	do	Rio	Piracicaba,	do	complexo	do	Engenho	e	do	centro	antigo,	

como	a	melhoria	das	calçadas	e	iluminação,	bem	como	da	padronização	do	mobiliário	

dos	 comércios	 na	 Rua	 do	 Porto.	 A	 partir	 disso,	 é	 preciso	 considerar	 conceitos	 que	

respeitem	este	conjunto	de	elementos,	de	forma	a	construir	um	diálogo	entre	passado-

presente-futuro,	e	dessa	forma,	possibilitar	a	sua	permanência	para	gerações	futuras	

em	respeito	a	dinâmica	da	cidade	atual	e	sua	história	passada.	

A	primeira	parte	da	proposta,	segue	em	busca	da	potencialização	das	áreas	de	

comércio,	 com	 a:	 regularização	 das	 calçadas	 (setorização	 e	 a	 melhoria	 da	

acessibilidade),	 incluindo	 a	 requalificação	 de	 toda	 área	 de	 passeio,	 bem	 como	 a	

utilização	 de	 pisos	 propícios	 para	 esses	 tipos	 de	 áreas	 de	 passagem;	 melhoria	 da	

iluminação,	reconhecendo	áreas	com	deficiência	na	iluminação	artificial	para	que	estes	

e	futuros	equipamentos	tenham	mais	momentos	de	utilização;	e	padronização	de	áreas	

e	 objetos	 para	 uso	 publicitário,	 como	 toldos,	 cadeiras,	 e	 demais	 mobiliários	 dos	

comércios	na	Rua	do	Porto.	

Tais	medidas,	também	asseguram	o	acesso	aos	equipamentos	por	Pessoa	com	

Deficiência	 (P.C.D.),	bem	como	visitantes	 com	mais	 idade	ou	 insuficiências	motoras,	

tendo	por	base	a	NBR	9050/2015.	Além	disso,	a	medida	serve	como	experimento	a	ser	



 

218 

adotado	 para	 as	 demais	 áreas	 da	 cidade,	 pois	 a	 interação	 da	 rua	 com	 edifícios	 é	

fundamental	para	cidades	mais	seguras	e	prósperas.	

	

Projeto	3.1.	 Projeto	de	Requalificação	das	calçadas	em	áreas	de	interesse	turístico	

Objetivo	 Adequar	e	nivelar	calçadas,	controlar	erosões	e	 falhas	de	escoamento/drenagem,	bem	

como	 possíveis	 divisões	 das	 calçadas	 e	 novas	 áreas	 de	 circulação,	 padronizando	

esteticamente	as	calçadas	das	áreas	de	interesse	turístico	com	pavimentos	específicos.	

Ação	 • Realização	 de	 reunião	 técnica	 intersetorial	 para	 elaboração	 de	 estudo	 e	

diagnóstico	das	condições	das	calçadas	nas	áreas	de	interesse	turístico;	

• Requalificação	 das	 calçadas	 no	 complexo	 turístico	 Engenho	 Central-Rua	 do	

Porto	e	Centro	Antigo;	

• Setorização	para	 faixa	de	pedestre,	 ciclista,	 e	 possíveis	 extensões	 comerciais	

para	usufruto	dos	estabelecimentos;	

• Contratação	 de	 empresa	 de	 engenharia	 para	 execução	 de	 projetos	 de	

regularização	de	calcadas.	

Responsáveis	 SEMACTUR	 em	 parceria	 com:	 SEDEMA,	 SEMUTTRAN,	 SEMOB,	 IPPLAP,	 Conselho	 da	

Cidade,	COMTURPI,	Universidades	

Resultados	

esperados	

• Melhor	 acessibilidade,	 permanência	 prolongada	 na	 Rua	 do	 Porto	 e	 Engenho	

Central,	aumento	do	comércio.	

• Padronização	visual	das	calçadas	das	áreas	de	interesse	turístico	

	

Projeto	3.2.	 Projeto	de	Melhoria	da	iluminação	em	áreas	de	interesse	turístico	

Objetivo	 Modernizar	 a	 rede	 de	 iluminação	 pública	 nas	 áreas	 de	 interesse	 turístico,	 instalando	

novas	 lâmpadas	 e	 criando	 iluminação	 cênica	 para	 destacar	 equipamentos	 públicos,	

atrativos	turísticos	e	cenários.	

Ação	 • Realização	 de	 reunião	 técnica	 intersetorial	 para	 elaboração	 de	 estudo	 e	

diagnóstico	 das	 áreas	 com	 deficiência	 em	 iluminação	 e/ou	 alto	 índice	 de	

periculosidade;	

• Publicar	edital	de	concurso	público	para	contratação	de	projeto	luminotécnico	

de	iluminação	pública	inteligente	nas	áreas	de	interesse	turístico;	

• Contratação	 de	 empresa	 de	 engenharia	 para	 execução	 de	 projetos	 de	

iluminação.	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com:	SEMOB,	SEMUTTRAN,	COMTURPI,	Universidades	

Resultados	

esperados	

• Aumentar	o	tempo	de	permanência	com	a	circulação	de	moradores,	visitantes	

e	turistas	em	áreas	de	interesse	turístico	em	horário	noturno.	
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Projeto	3.2.	 Projeto	de	Melhoria	da	iluminação	em	áreas	de	interesse	turístico	

• Aumentar	o	consumo	dos	serviços	e	comércios	nas	áreas	de	interesse	turístico	

durante	o	período	da	noite.	

	

Projeto	3.3.	 Projeto	de	qualificação	paisagística	dos	comércios	na	Rua	do	Porto	

Objetivo	 Qualificar	o	ambiente	dos	restaurantes	na	Rua	do	Porto,	por	meio	da	padronização	do	

mobiliário	de	mesas,	cadeiras,	bancos	e	guarda-sóis,	assim	como	pinturas	de	fachadas,	

por	intermédio	de	parceria	público-privada	para	exploração	como	espaço	de	mídia.	

Ação	 • Realização	de	reunião	com	a	Associação	dos	Moradores	e	Comerciantes	da	Rua	

do	 Porto	 (AMOPORTO)	 para	 definição	 de	 padrão	 de	 mobiliário	 de	 mesas,	

cadeiras,	bancos	e	guarda-sóis,	assim	como	de	pintura	das	fachadas	por	meio	

de	Termo	de	Ajustamento	de	Conduta	(TAC).	

• Realização	de	reuniões	com	empresas	para	concessão	de	exploração	de	espaço	

de	mídia	 na	 Rua	 do	 Porto,	 em	 contrapartida	 ao	 fornecimento	 de	mobiliário	

padronizado.	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com:	SEMGOV,	SEDEMA,	SEMOB,	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Controlar	a	poluição	visual	na	Rua	do	Porto	
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Programa	4	-	Programa	de	Promoção	Turística	

	

O	Programa	de	Promoção	Turística	tem	o	objetivo	de	contemplar	a	promoção	

institucional	 de	 Piracicaba	 como	 destino	 turístico,	 fazendo	 a	 divulgação	 de	 seus	

produtos	turísticos,	por	meio	da	inovação	dos	meios	de	informações,	comunicação	e	de	

interpretação	turística	e	histórica.	

Como	 importante	 referência	 para	 a	 concepção	 deste	 programa,	 foi	 realizada	

uma	 revisão	 bibliográfica	 do	 Plano	 de	Marketing	 Turístico	 de	 Piracicaba	 (2014).	 O	

Plano	criou	um	programa	que	tinha	a	finalidade	de	desenvolver	uma	nova	identidade	

turística	 da	 cidade,	 com	 intuito	 de	 consolidar	 a	 marca,	 imagem	 e	 posicionamento	

desejados	para	o	município;	programa	de	promoção	 turística;	programa	de	 apoio	 à	

comercialização	 turística;	 programa	 de	 competitividade;	 e	 slogan	 do	 destino	

"Piracicaba:	Um	Rio	de	Surpresas".	

O	 conjunto	 de	 instrumentos	 definidos	 pelo	 Plano	 (2014)	 visava	 garantir	

condições	para	que	a	oferta	 turística	municipal	 tivesse	competitividade	de	mercado	

regional.	 Foi	 sugerida	 a	 criação	 de	 um	 Observatório	 de	 Turismo	 Piracicabano,	

importante	para	a	gerência	de	estudos	e	negócios	turísticos	da	SEMACTUR,	que	tinha	

como	 finalidade	 realizar	 estudos	 e	 pesquisas	 e	 disseminar	 informações	 sobre	 a	

evolução	da	atividade	turística	no	município.	

Nesse	sentido,	os	projetos	inseridos	neste	Programa	têm	os	seguintes	objetivos:	

execução	do	plano	de	marketing	turístico	de	Piracicaba;	implementação	de	aplicativo	

de	 celular;	 instalação	 de	 totens	 eletrônicos	 para	 informação	 turística;	 instalação	 de	

mobiliário	urbano	para	informação	turística;	além	de	estreitar	as	relações	entre	o	trade	

turístico	local	e	o	poder	público,	garantindo	a	atualização	de	informações	e	parcerias	

na	 promoção	 e	 divulgação	 do	 destino	 e	 dos	 produtos	 turísticos.	 Cada	 projeto	 é	

detalhado	a	seguir.	

	

Projeto	4.1.	 Projeto	de	execução	do	Plano	de	Marketing	Turístico	de	Piracicaba	

Objetivo	 Executar	o	Plano	de	Marketing	Turístico	de	Piracicaba,	elaborado	em	2014,	que	definiu	

como	estratégias:	a	criação	de	uma	imagem	e	identidade	turística,	forte	e	diferenciada;	

ampliar	a	presença	de	mercado	para	os	produtos	turísticos	locais;	captar	novos	mercados	

nacionais	e	internacionais	com	ênfase	nos	maiores	emissores	do	Brasil	-	Grande	São	Paulo	



 

221 

Projeto	4.1.	 Projeto	de	execução	do	Plano	de	Marketing	Turístico	de	Piracicaba	

e	 estados	 vizinhos;	 contribuir	 para	 o	 desenvolvimento	 sustentável	 do	 município,	

utilizando	o	turismo	como	instrumento	para	a	preservação	dos	recursos	naturais	e	do	

patrimônio	cultural.	

Ação	 • Promover	a	marca	turística	trabalhando	conforme	estratégia,	utilizando	banco	

de	 imagens	 e	 conteúdo,	 ferramentas	 digitais	 e	 virtuais	 de	 comunicação,	

audiovisuais,	 materiais	 para	 o	 trade	 e	 consumidor,	 imprensa,	 institucionais,	

público	interno,	confecção	de	souvenires	característico	da	cultura	piracicabana.		

• Contratação	de	empresa	de	design	gráfico	para	modernização	da	logomarca	

utilizada	para	a	promoção	do	turismo	de	Piracicaba		

• Contratação	de	empresa	especializada	para	elaboração	de	vídeo	institucional	

de	marketing	turístico	

• Promover	 impulsionamento	 pago,	 por	 meio	 de	 patrocínios/parcerias,	 nas	

publicações	de	eventos	e	atrativos	nas	redes	sociais	da	SEMACTUR	

• Realizar	Feiras	&	Eventos	de	PIRACICABA	–	Um	rio	de	surpresas	

• Realizar	Prêmio	Piracicaba	–	Um	rio	de	surpresas	

• Contratar	empresa	de	marketing	para	elaboração	de	campanhas	publicitárias	

• Ampliar	a	 inserção	de	Piracicaba	nos	mercados	 regionais	e	 cenário	nacional,	

através	de	campanhas	publicitárias	

• Promover	a	 comercialização	dos	produtos	e	 serviços	 turísticos	de	Piracicaba	

através	de	promotores	nos	mercados	prioritários	

• Fortalecer	relacionamento	institucional	e	público	interno	para	a	qualificação	de	

marketing	turístico,	por	meio	de	um	canal	de	comunicação	

• Promover	 grupo	 de	 estudos	 para	 pesquisa	 de	 acompanhamento	 sobre	 a	

qualidade	da	oferta	turística	e	monitoramento	da	implantação	de	PIRACICABA	

–	Um	rio	de	surpresas	

• Promover	pesquisa	de	demanda	e	mercado	

• Implantar	um	observatório	do	turismo	piracicabano	por	meio	de	parcerias	com	

instituições	de	ensino	superior	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com:	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Consolidação	de	uma	marca	turística	

• Fortalecimento	da	imagem	do	destino	

• Aumento	na	demanda	turística	

• Diversificação	da	demanda	turística	e	fortalecimento	dos	segmentos	potenciais	

como	cultural,	ecoturismo	e	turismo	rural	
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Projeto	4.2.	 Projeto	de	execução	do	Selo	Turístico	Gastronômico	

Objetivo	 Fomentar	ações	para	melhoria	da	segurança	alimentar,	do	atendimento	e	 serviços,	da	

infraestrutura,	 da	 gastronomia	 local	 e	 da	 sustentabilidade	 dos	 estabelecimentos	

gastronômicos	que	fazem	parte	do	circuito	turístico	da	cidade,	auxiliando	os	visitantes	na	

escolha	de	estabelecimentos	certificados	que	possam	proporcionar-lhes	uma	experiência	

única	em	nossa	cidade.	

Ação	 • Abertura	de	inscrição	para	estabelecimentos	interessados	na	certificação	

• Formação	de	grupo	de	trabalho	para	realização	de	vistorias	e	certificação	dos	

estabelecimentos	

• Atualização	no	site	oficial	com	estabelecimentos	certificados	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com	Secretaria	Municipal	de	Saúde/	CVS	–	Centro	de	Vigilância	

Sanitária,	 Curso	 de	 Nutrição	 Universidade	 Metodista	 de	 Piracicaba,	 Secretaria	 de	

Comunicação	Social.	

Resultados	

esperados	

• Concessão	do	selo	turístico	gastronômico	

• Maior	credibilidade	aos	estabelecimentos	gastronômicos	

• Auxilio	 aos	 turistas	 e	 moradores	 a	 aproveitarem	 o	 melhor	 dos	 produtos	 e	

serviços	oferecidos	na	cidade.	

	

Projeto	4.3.	 Projeto	de	instalação	de	totens	eletrônicos	

Objetivo	 Fornecer	informações	ao	turista	sobre	o	calendário	de	eventos,	agenda	cultural	semanal,	

principais	atrativos,	indicação	de	bares,	restaurantes,	hotéis	e	serviços	de	apoio,	por	meio	

de	dispositivos	informatizados,	touch	screen,	dispostos	em	locais	estratégicos	e	de	grande	

circulação	de	turistas	

Ação	 • Contratação	ou	estabelecimento	de	parceria	com	empresa	para	instalação	dos	

totens	e	comercialização	dos	espaços	de	mídia	internos.	

• Viabilizar	instalação	dos	totens	na	Rodoviária	de	Piracicaba,	Shopping,	Casarão	

do	Turismo,	Museu	Prudente	de	Moraes	

• Elaboração	e	layout	de	informações	turísticas	para	os	totens	(mensalmente)	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com:	trade	turístico,	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Informar	a	agenda	cultural	e	de	eventos	mensais	

• Divulgar	a	oferta	de	atrativos	turísticos	

• Fornecer	informações	sobre	o	patrimônio	cultural/arquitetônico	

• Divulgar	hotéis,	bares	e	restaurantes	

• Captação	de	recursos	para	o	FUMTUR	por	meio	da	comercialização	de	espaços	
de	mídia	interno	no	totem	
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Projeto	4.4.	 Projeto	de	implementação	de	aplicativo	para	celular	-	Guia	Turístico	

Objetivo	 Reunir	 as	 informações	 sobre	 atrativos,	 patrimônio	 cultural,	 mapas,	 roteiros,	 agenda	

cultural,	eventos,	oferta	de	restaurantes,	bares	e	hotéis	e	audioguias	em	um	aplicativo	de	

celular	 gratuito	 disponível	 para	 o	 visitante	 e	 moradores	 de	 Piracicaba.	 O	 app	 ainda	

poderia	contar	com	outros	serviços	online	de	apoio	ao	turismo.	

Ação	 • Contratação	ou	estabelecimento	de	parceria	com	empresa	para	implementação	

do	aplicativo	de	celular	

• Elaboração	e	layout	de	informações	turísticas	para	o	app	(mensalmente)	

Responsáveis	 SEMACTUR	e	parceiros	com:	entidades	privadas,	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Organização	 e	 integração	 de	 todos	 os	 serviços	 de	 alimentos	 e	 bebidas,	

hospedagem,	passeios	e	afins	em	apenas	uma	plataforma	

• Maior	 articulação	 e	 integração	 dos	 estabelecimentos	 e	 empreendimentos	 do	

setor	do	turismo	com	a	SEMACTUR	

	

Projeto	4.5.	 Projeto	de	instalação	de	mobiliário	urbano	para	informação	e	apoio	ao	turismo	

Objetivo	 Fornecer	 informações	 interpretativas	 sobre	 a	 história	 e	 cultura	 da	 cidade	 e	 de	 seus	

atrativos,	por	meio	da	 implantação	de	mobiliário	urbano	para	 informações	em	pontos	

estratégicos	 da	 cidade.	 Além	 disso,	 cada	 mobiliário	 pode	 conter	 espaços	 de	 mídia	

publicitária	e	divulgação	de	eventos	e	da	agenda	cultural	mensal.	

Ação	 • Mapear	os	 locais	para	 instalação	de	mobiliário	urbano	para	 informações,	em	

pontos	com	grande	movimentação	de	transeuntes	

• Contratação	ou	estabelecimento	de	parceria	com	empresa	para	 instalação	do	

mobiliário	e	comercialização	dos	espaços	de	mídia	

• Elaboração	e	layout	de	informações	interpretativas	sobre	a	história	e	cultura	da	

cidade	e	dos	atrativos	

• Elaborar	conteúdo	de	divulgação	de	eventos	(mensalmente)	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com:	entidades	privadas,	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Fornecer	informações	interpretativas	sobre	a	história	e	cultura	da	cidade	e	dos	

atrativos	

• Divulgar	eventos	e	agenda	cultural	da	cidade	

• Captar	recursos	financeiros	para	o	FUMTUR,	por	meio	da	comercialização	de	

espaços	de	mídia	nos	mobiliários	
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Projeto	4.6.	 Projeto	de	instalação	de	letreiro	temático	gigante	

Objetivo	 Instalar	letreiro	temático	para	promoção	da	marca,	customizado	de	acordo	com	a	paleta	

de	cores	do	Plano	de	Marketing	Turístico,	no	complexo	turístico	Engenho	Central	/Rua	

do	Porto,	criando	um	spot	destinado	a	fotografias	e	promoção	da	cidade	

Ação	 • Realização	 de	 concurso	 ou	 enquete	 para	 escolher	 frase/palavra	 e	 fonte	 do	

letreiro	

• Elaborar	projeto/layout	de	letreiro	temático	com	a	frase/palavra	

• Contratação	 ou	 estabelecimento	 de	 parceria	 com	 empresa	 para	 confecção	 e	

instalação	de	letreiro	turístico	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com:	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Ampliar	 a	 promoção	 do	 destino	 em	 redes	 sociais	 por	 meio	 de	 divulgação	

voluntária	pelos	turistas	e	visitantes	

• Criação	de	mais	um	atrativo	turístico	

	

Projeto	4.7.	 Projeto	educativo	para	hospitalidade	turística	

Objetivo	 Promover	a	sensibilização	dos	agentes	que	atuam	nos	estabelecimentos	de	alimentos	e	

bebidas	 para	 qualificar	 a	 abordagem	 ao	 cliente,	 evitando	 hábitos	 conhecidos	 como	

"laçadores",	 qualificando-os	 para	 a	 atuação	 como	 hostess.	 Dessa	 forma,	 a	 campanha	

pretende	disponibilizar	folhetos	informativos	e	realizar	conversas	com	os	proprietários	

dos	restaurantes	e	com	as	equipes	de	colaboradores,	a	 fim	de	desenvolver	uma	forma	

qualificada	de	melhor	receber	os	visitantes	e	turistas.	

Ação	 • Contratação	 de	 empresa	 especializada	 em	 qualificação	 e/ou	 campanha	

educativa	 profissional	 para	 elaboração	 de	 material	 de	 sensibilização	 para	

receptividade	 ao	 turista	 e	 realização	 de	 reuniões	 com	 proprietários	 e	

colaboradores	dos	restaurantes	na	Rua	do	Porto.	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	SEBRAE,	COMTURPI,	Universidades	

Resultados	

esperados	

• Qualificar	 o	 atendimento	 e	 abordagem	 dos	 visitantes	 que	 frequentam	 os	

estabelecimentos	de	alimentos	e	bebidas	da	cidade,	especialmente	os	da	Rua	do	

Porto,	evitando	abordagens	inconvenientes.	
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Projeto	4.8.	 Projeto	para	locação	de	espaços	para	gravação	

Objetivo	 Estabelecer	 norma	 que	 discipline	 sobre	 a	 cobrança	 pela	 concessão	 de	 equipamentos	

turísticos	 públicos	 a	 atividades	 de	 locação	 para	 gravação	 de	 filmes,	 clipes	 musicais,	

propagandas	 e	 outras	 ações	 culturais	 ou	 de	 publicidade,	 destinando	 os	 recursos	 ao	

FUMTUR.	

Ação	 • Realização	 de	 reunião	 para	 formação	 de	 grupo	 de	 trabalho	 técnico	 para	

elaboração	 de	 dispositivo	 legal	 municipal	 que	 oriente	 e	 discipline	 sobre	 a	

concessão	de	espaços	destinados	a	locação	de	equipamentos	turísticos	públicos	

a	gravação	de	peças	culturais	ou	de	publicidade.	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria:	Procuradoria,	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Captação	de	recursos	financeiros	para	a	FUMTUR	

• Promoção	do	destino,	através	de	peças	culturais	ou	de	publicidade,	gravadas	

nos	equipamentos	turísticos	do	município.	
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Programa	5	-	Programa	de	cooperação	regional	e	desenvolvimento	institucional	

	

Considerando	o	forte	engajamento	de	Piracicaba	nas	ações	de	regionalização	do	

turismo	 e	 na	 organização	 de	 eventos	 compartilhados	 com	 os	municípios	 da	 Região	

Turística	 da	 Serra	 do	 Itaqueri,	 inclusive	 com	uma	 agenda	mensal	 de	 reuniões,	 este	

programa	 visa	 consolidar	 essa	 cooperação	 e	 impulsionar	 a	 vocação	 da	 cidade	 para	

sediar	atividades	regionais	nos	diversos	segmentos	de	turismo.	

Este	 engajamento	 deve-se	 à	 capacidade	 institucional	 instalada	 no	

departamento	 específico	 de	 turismo	 da	 SEMACTUR,	 Diretoria	 de	 Turismo,	 a	 qual	

requer	 manter	 a	 garantia	 desta	 capacidade	 gerencial	 e	 de	 interlocução	 com	 os	

diferentes	 atores.	 Considerando	 o	 incremento	 de	 ações	 sob	 responsabilidade	 deste	

órgão,	 é	 indispensável	 desenvolver	 ações	 voltadas	 para	 assegurar	 essa	 capacidade	

institucional.	

Os	projetos	deste	programa	contemplam	a	realização	de	festival	gastronômico;	

o	desenvolvimento	de	roteiros	turístico	comerciais;	e	a	estruturação	institucional	do	

turismo	na	gestão	municipal.	

	

Projeto	5.1.	 Projeto	de	Festival	Gastronômico	Regional	

Objetivo	 Estabelecer	 a	 integração	 e	 fortalecimento	 dos	 produtos	 locais,	 roteiros	 turísticos,	

histórico	 e	 cultural	 por	 meio	 da	 troca	 de	 experiência	 entre	 os	 municípios	 da	 região	

através	 da	 gastronomia	 regional.	 O	 projeto	 do	 Selo	 Gastronômico	 já	 existe,	 porém	

necessita	executar	as	demais	etapas.	

Ação	 • Realizar	o	Festival	Gastronômico	Serra	do	Itaqueri	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria:	ADTURSI	e	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Fortalecer	a	integração	regional	

• Fomentar	o	turismo	gastronômico	nos	municípios	integrantes		
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Projeto	5.2.	 Projeto	para	criação	de	circuitos	turísticos	regionais	

Objetivo	 Desenvolver	circuitos	turísticos	em	parceria	com	os	municípios	vizinhos,	propiciando	a	

organização	do	setor	com	diretrizes	do	planejamento	integrado	para	o	desenvolvimento	

turístico	regional,	promovendo	a	união	dos	municípios,	gerando	emprego	e	renda	por	

meio	da	atividade	turística.		

Ação	 • Elaboração	de	circuitos	turísticos	com	municípios	vizinhos	categorizados	por	

similaridade	de	vocação	ou	segmentação	turística	

• Estabelecer	 reuniões	 com	 grupo	 técnico,	 trade	 e	 representantes	 das	

comunidades	locais	

• Implementar	 o	 “Circuito	 Histórico	 Cultural”	 proposto	 pela	 Região	 Turística	

Serra	do	Itaqueri	(2017)	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria:	ADTURSI	e	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Fortalecer	a	integração	regional	e	cultural	

• Promover	o	desenvolvimento	dos	municípios	parceiros		

• Estimular	a	atividade	turística	para	a	geração	e/ou	alternativa	renda			

	

Projeto	5.3.	 Projeto	de	estruturação	institucional	da	gestão	do	turismo	

Objetivo	 Fortalecer	 a	 gestão	 do	 turismo	 no	 município,	 por	 meio	 da	 ampliação	 da	 capacidade	

operacional	e	de	interlocução	da	Diretoria	de	Turismo.	Este	objetivo	se	dará	através	da	

ampliação	 da	 equipe	 técnica,	 devidamente	 estruturada	 em	 cargos	 e	 responsabilidade,	

reservando	ações	específicas	para	a	comunicação	entre	as	diferentes	secretarias	e	órgãos	

do	município	e	da	 sociedade	civil,	 estabelecendo	campanhas	e	 canais	de	comunicação	

interna	e	externa.	

Ação	 • Criação	 de	 canais	 de	 comunicação	 interna	 e	 externa,	 promovendo	 maior	

interação	entre	a	pasta	do	turismo	e	as	diferentes	secretarias	e	entidades	da	

sociedade	

• Realização	constante	de	qualificação	técnica	e	gerencial	dos	servidores	da	pasta	

do	turismo	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria:	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Ampliar	 a	 capacidade	 de	 articulação	 institucional,	 mobilização	 de	 recursos	

internos	e	estabelecimento	de	parcerias	público-privadas	para	a	promoção	e	

desenvolvimento	do	turismo	
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Programa	6	-	Programa	de	estímulo	a	novos	produtos	turísticos	de	ecoturismo,	

gastronomia,	 lazer	 e	 cultura	 no	 complexo	 turístico	 Engenho	 Central-Rua	 do	

Porto	

	

Este	programa	tem	a	finalidade	de	estimular	novos	produtos	turísticos	para	o	

ecoturismo	e	práticas	de	lazer	no	complexo	turístico	no	Engenho	Central-Rua	do	Porto,	

correspondente	 a	 um	 ambiente	 com	 forte	 vocação	 para	 atividades	 relacionadas	 à	

natureza,	onde	há	árvores	propícias	para	a	prática	de	atividade	de	lazer	e	contemplação	

da	paisagem,	articulando	atividades	de	turismo	como	instrumento	para	preservação	

dos	recursos	naturais.	

O	 programa	 também	 pretende	 criar	 nova	 oferta	 de	 gastronomia	 neste	

complexo,	 na	 margem	 oposta	 à	 Rua	 do	 Porto,	 a	 fim	 de	 diversificar	 as	 opções	

gastronômicas,	 estimulando	 que	 o	 visitante	 permaneça	 por	 mais	 tempo	 neste	

ambiente.	

O	Programa	conta	 com	um	projeto	destinado	à	 concessão	para	 instalação	de	

novos	restaurantes	dentro	do	Engenho	Central	e	do	Parque	do	Mirante.	

	

Projeto	6.1.	 Projeto	de	concessão	para	implantação	de	restaurantes	no	Engenho	Central	e	no	

Parque	do	Mirante	

Objetivo	 Este	 projeto	 visa	 ampliar	 a	 oferta	 de	 opções	 gastronômicas	 no	 complexo	 turístico	

Engenho	 Central-Rua	 do	 Porto,	 viabilizando	 a	 instalação	 de	 restaurantes	 no	 Engenho	

Central	e	no	Parque	do	Mirante.	

Ação	 • Elaboração	de	estudo	preliminar	de	arquitetura	para	adaptar	um	dos	armazéns	

do	 Engenho	 Central	 ou	 outras	 edificações	 no	 Parque	 do	 Mirante	 em	

restaurantes	

• Contratação	de	empresa	de	arquitetura	para	execução	de	projeto	e	obras	de	

adaptação	 de	 espaços	 destinados	 a	 restaurantes	 no	 Engenho	 Central	 e	 no	

Parque	do	Mirante	

• Abertura	de	edital	de	concessão	de	espaços	destinados	a	estabelecimentos	de	

restaurantes	no	Engenho	Central	e	Parque	do	Mirante	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com:	CODEPAC,	Conselho	da	Cidade,	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Descentralizar	a	Rua	do	Porto	como	único	território	com	oferta	de	gastronomia	

no	local,	ao	mesmo	tempo	que	consolidar	esse	complexo	turístico	como	centro	

gastronômico	da	cidade	
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Projeto	6.1.	 Projeto	de	concessão	para	implantação	de	restaurantes	no	Engenho	Central	e	no	

Parque	do	Mirante	

• Suprir	uma	carência	de	oferta	de	estabelecimento	de	alimentação	na	margem	

do	Engenho	Central	e	Parque	do	Mirante	
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Programa	7	-	Programa	de	assistência	técnica	para	o	fomento	do	turismo	de	base	

comunitária	nas	comunidades	rurais	e	tradicionais	

	

Esse	programa	tem	como	objetivo	fomentar	o	turismo	de	base	comunitária	nas	

comunidades	 rurais,	 desenvolvendo	 essa	 atividade	 de	 forma	 sustentável	 e	

preservando	as	 características	 culturais	 e	 sociais	de	 cada	 comunidade,	por	meio	de	

ações	de	assessoria	técnica	voltadas	para	organização	e	associação	comunitária,	além	

de	qualificação	técnica	e	profissional.	

O	 turismo	 de	 base	 comunitária	 é	 uma	 modalidade	 do	 turismo	 em	 que	 o	

protagonismo	 das	 comunidades	 é	 valorizado,	 por	 meio	 da	 oferta	 de	 atividades	

turísticas	 realizadas	 nos	 territórios,	 gastronomia	 e	 até	 hospedagem,	 sempre	

obedecendo	a	princípios	ambientais	e	culturais	auto	estabelecidos	pela	comunidade,	

promovendo,	sobretudo,	a	valorização	da	participação	e	da	organização	comunitária,	

do	associativismo	e	da	ética,	com	vistas	ao	desenvolvimento	local	e	à	preservação	de	

sua	cultura.	COSTA	NOVO	(2015,	p.	47)	

Atualmente,	 as	 comunidades	 de	 Santana	 e	 Santa	 Olímpia	 já	 desempenham	

protagonismo	no	 turismo	rural	em	Piracicaba.	A	organização	dos	moradores	para	a	

realização	 de	 festas	 tradicionais	 demonstra	 um	 engajamento	 de	 organização	 social.	

Nesse	 sentido,	 para	 essas	 duas	 comunidades,	 salienta-se	 a	 necessidade	 do	

fortalecimento	e	consolidação	da	atividade.	Por	outro	lado,	este	programa	propõe	que	

a	consolidação	do	turismo	rural	de	base	comunitária	seja	fomentada	nas	comunidades	

de	Tanquinho,	Tupi	e	Ártemis.	

Para	a	comunidade	de	Tanquã,	minipantanal	paulista,	tal	iniciativa	tem	enorme	

potencial	e	total	viabilidade,	acrescentando	a	necessidade	de	regularização	no	uso	e	

ocupação	 do	 solo,	 conforme	 a	 normativa	 para	 a	 área,	 para	 a	 partir	 daí	 estimular	 a	

atividade	 turística.	 Dessa	 forma,	 propôs-se	 um	 projeto	 específico	 para	 esta	

comunidade.	

Além	das	comunidades	rurais,	é	indispensável	reconhecer	a	herança	cultural	de	

matriz	africana	estabelecida	no	território	de	Piracicaba.	Nesse	sentido,	um	dos	projetos	

deste	 programa	 visa	 valorizar	 esta	 matriz	 cultural	 por	 meio	 do	 apoio	 oficial	 e	

colaboração	institucional	ao	passeio	“Rota	Negra”.	
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Projeto	7.1.	 Projeto	 de	 Assistência	 Técnica	 para	 Turismo	 de	 Base	 Comunitária	 nas	

comunidades	rurais	

Objetivo	 Consolidar	as	comunidades	rurais	de	Santana,	Santa	Olímpia,	Tanquinho,	Tupi	e	Ártemis	

como	 destinos	 de	 turismo	 rural	 de	 base	 comunitária,	 por	 meio	 do	 fornecimento	 de	

assistência	 técnica	 em	 planejamento	 e	 organização	 comunitária	 e	 qualificação	

profissional	voltados	para	o	desenvolvimento	de	novos	produtos	turísticos.	

Ação	 • Contratação	 de	 assessoria	 técnica	 especializada	 em	 desenvolvimento	 de	

trabalho	social	comunitário	para	elaboração	de	planos	locais	de	turismo	de	base	

comunitária	e	oferta	de	cursos	profissionalizantes	de	gastronomia,	artesanato	e	

produção	de	eventos	

Responsáveis	 SEMACTUR	 em	 parceria	 com:	 SEMA,	 SMADS,	 SENAR,	 SEBRAE,	 SENAC,	 COMTURPI,	

Associações	de	moradores	

Resultados	

esperados	

• Fortalecer	a	cultural	local	das	diferentes	comunidades	rurais	

• Fortalecer	o	senso	de	pertencimento	e	de	organização	comunitária	

• Promover	geração	e	distribuição	de	renda	para	as	populações	das	comunidades	

rurais	

• Ampliar,	de	forma	sustentável,	o	turismo	nas	comunidades	rurais	

• Desenvolver	novos	produtos	típicos	

	

Projeto	7.2.	 Projeto	 de	 regularização	 e	 fomento	 ao	 turismo	 sustentável	 na	 comunidade	 de	

Tanquã	

Objetivo	 Promover	a	regularização	no	uso	do	solo	na	comunidade	de	Tanquã	e	estimular	o	turismo,	

de	forma	sustentável,	como	atividade	econômica	e	de	desenvolvimento	social.	Tanquã,	

conhecido	como	Minipantanal	Paulista	está	inserido	nas	APAs	Barreiro	Rico	e	Tanquã-

Rio	 Piracicaba	 e	 tem	 potencial	 para	 ecoturismo,	 contemplando	 atividades	 de	 bird	

watching,	passeios	de	barco	e	contemplação,	porém	é	necessário	realizar	a	regularização	

fundiária	nos	termos	do	zoneamento	ambiental	que	será	definido	para	a	área.	

Ação	 • Realização	 de	 reuniões	 de	 consulta	 e	 definição	 sobre	 a	 regularização	 da	

comunidade	junto	aos	conselhos	gestores	das	APAs	e	órgãos	responsáveis	pela	

definição	do	manejo	da	área	

• Articulação	intersetorial	para	abertura	de	processo	de	cadastro	socioterritorial	

das	famílias	e	de	processo	de	regularização	fundiária	

• Contratação	 de	 assessoria	 técnica	 especializada	 em	 desenvolvimento	 de	

trabalho	social	comunitário	para	elaboração	de	plano	local	de	turismo	de	base	

comunitária	e	oferta	de	cursos	profissionalizantes	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com:	SEDEMA,	IPPLAP,	SEMA,	SMADS,	SENAR,	SEBRAE,	SENAC,	
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Projeto	7.2.	 Projeto	 de	 regularização	 e	 fomento	 ao	 turismo	 sustentável	 na	 comunidade	 de	

Tanquã	

EMDHAP,	COMTURPI,	Conselhos	Gestores	das	APAs	e	Associação	de	Moradores	

Resultados	

esperados	

• Estimular	o	senso	de	importância	da	preservação	ambiental	pela	comunidade	

• Fortalecer	o	senso	de	pertencimento	e	de	organização	comunitária	

• Promover	geração	e	distribuição	de	renda	para	as	populações	das	comunidades	

rurais	

• Consolidar	o	destino	no	segmento	de	ecoturismo,	de	forma	sustentável	

	

Projeto	7.3.	 Projeto	de	valorização	da	herança	cultural	de	matriz	africana	

Objetivo	 Promover	o	 reconhecimento	e	valorização	da	herança	cultural	de	matriz	africana,	por	

meio	de	passeios	guiados	pela	cidade	em	locais	de	referências	históricas	destes	povos	em	

Piracicaba,	através	de	uma	parceria	com	o	SESC,	garantindo	a	regularidade	de	oferta	

Ação	 • Realizar	reunião	com	o	SESC	para	firmar	parceria	que	viabilize	a	regularidade	

de	oferta	do	passeio	Rota	Negra	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com:	SESC,	entidades	sociais,	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Conhecer,	 refletir,	 revisitar	 e	 ressignificar	 territórios	 negros	 históricos	 na	

cidade	de	Piracicaba	
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Programa	8	-	Programa	de	fomento	ao	turismo	de	negócios	e	eventos	

	

Este	programa	busca	atender	aos	desafios	de	ampliar	a	oferta	de	equipamentos	

destinados	a	convenções,	exposições	e	eventos	de	negócios;	viabilizar	conexão	entre	

Piracicaba	e	o	Aeroporto	de	Viracopos;	e	aprimorar	a	qualidade	e	a	receptividade	de	

atendimento	 nos	 estabelecimentos	 de	 alimentos	 e	 bebidas,	 de	 acordo	 com	 a	 NBR	

15401.	 A	 execução	 desses	 objetivos	 requer	 articulação	 entre	 agentes	 públicos	 e	

privados,	 no	 sentido	 de	 viabilizar	 parcerias	 que	 atendam	 aos	 interesses	 de	 ambas	

partes.	O	programa	conta	com	os	seguintes	projetos,	abaixo	detalhados:	

	

Projeto	8.1.	 Projeto	de	fomento	à	estruturação	de	centros	de	negócios	

Objetivo	 Este	 projeto	 visa	 fomentar	 a	 criação	 de	 novos	 equipamentos	 privados	 destinados	 a	

realização	de	convenções,	exposições	e	eventos	de	negócios.	A	estratégia	indicada	é	que	

o	fomento	se	dê	através	de	incentivos	fiscais,	especialmente	em	imóveis	subutilizados	ou	

condição	de	abandono.	Para	isso,	é	necessário	editar	um	projeto	de	lei,	a	ser	enviado	à	

Câmara	Municipal,	ou	decreto	que	viabilize	a	implementação	destes	objetivos.	

Ação	 • Identificar/mapear	os	imóveis	subutilizados	ou	em	situação	de	abandono	com	

potencial	para	implantação	de	projetos	destinados	a	equipamentos	de	eventos	

e	negócios	

• Articular	 com	 grupos	 da	 iniciativa	 privada	 para	 discutir	 possibilidades	 e	

interesses	 no	 desenvolvimento	 de	 projetos	 de	 equipamentos	 de	 negócios	 e	

eventos,	 a	 fim	 de	 subsidiar	 a	 edição	 do	 projeto	 de	 lei	 ou	 decreto	 de	

regulamentação	de	incentivos	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com:		IPPLAP,	CODEPAC,	COMTURPI,	PGM,	Conselho	da	Cidade	

Resultados	

esperados	

• Ampliar	a	oferta	de	espaços	destinados	a	convenções,	exposições	e	eventos	de	

negócios	

• Ampliar	a	demanda	por	turismo	de	negócios,	a	partir	do	aumento	da	realização	

de	eventos	de	negócios	
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Projeto	8.2.	 Projeto	de	integração	Piracicaba-Viracopos	

Objetivo	 Disponibilizar	uma	linha	de	transporte	executivo	que	conecte	a	cidade	de	Piracicaba	ao	

aeroporto	 de	 Viracopos,	 considerando	 que	 atualmente	 a	 única	 opção	 de	 transporte	

público	 entre	 os	 dois	 pontos	 requer	 conexão	 na	 rodoviária	 de	 Campinas.	 Esta	 linha	

atenderia	tanto	à	população	piracicabana	quanto	ampliaria	a	demanda	a	outros	estados,	

facilitando	o	acesso	de	visitantes	que	não	optam	em	aluguel	de	veículo	ou	serviços	de	

transfer.	

Ação	 • Realizar	 articulação	 junto	 à	 Agência	 de	 Transportes	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo	

(ARTESP)	para	disponibilizar	linha	de	transporte	executivo	entre	Piracicaba	e	o	

Aeroporto	de	Viracopos.	

• Promover	 reunião	 com	 empresas	 de	 transporte	 que	 atuam	 na	 cidade	 e	 no	

Aeroporto	 de	 Viracopos	 para	 apresentar	 a	 oportunidade	 e	 articular	

contrapartidas	de	incentivo.	

Responsáveis	 SEMACTUR	em	parceria	com:	SEMUTTRAN,	COMTURPI	

Resultados	

esperados	

• Ampliar	a	oferta	de	transporte	para	Piracicaba,	através	da	conexão	intermodal	

(avião+ônibus)	

• Ampliar	a	demanda	turística	a	outros	estados	brasileiros	

• Atender	 à	 população	 piracicabana	 que	 realiza	 viagens	 aéreas	 a	 partir	 de	

Viracopos	

• Aumentar	a	circulação	de	passageiros	provenientes	do	Aeroporto	de	Viracopos	
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Anexo I 

Formulário da Pesquisa de Demanda 2019 

 

  



 

242 

Anexo II 

Ata da Audiência Pública de 12 de abril de 2019 

 

A audiência pública de apresentação e consulta sobre a elaboração do Plano Diretor 

de Turismo da cidade de Piracicaba se iniciou as 19:14, sexta feira, no dia 12 de abril de 

2019, no auditório do Museu Histórico Prudente de Moraes. 

Em solenidade, a senhora Secretária Municipal da Ação Cultural e do Turismo 

(SEMACTUR), Rosângela Maria Rizzolo Camolese, fez as recepções aos presentes e 

composição de mesa de abertura, que contou com a participação do senhor Diretor Municipal 

de Turismo, Esdras Casarini; o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba, 

senhor René Jorge. 

Fazendo uma introdução ao tema da audiência, a senhora secretária explicou sobre o 

processo de contratação do plano diretor de turismo, sua importância para o município, as 

ações mais recentes desenvolvidas pelo Poder Público Municipal e sobre o objetivo desta 

audiência publica. Em seguida ela convidou a equipe da PLANISA, representada pelo 

coordenador de planejamento, urb. Igor Borges; e o consultor em patrimônio cultural, arq. 

Igor Santana. 

O urbanista Igor Borges apresentou as perspectivas de desenvolvimento do Plano 

Diretor de Turismo e caracterizou as etapas de desenvolvimento deste projeto, dividido em 

5 etapas: Plano de trabalho, Caracterização, Inventario, Diagnostico e Prognostico e, Plano 

de Ação. Ele também apresentou a composição da equipe técnica, que é coordenada pela 

Turismóloga Fernanda Nágela dos Santos, complementada pelo economista Gabriel Ortiz 

Cetra e pelo gerente de projetos culturais Gustavo Fioretto Torres, porém que apresentaram 

indisponibilidades justificáveis para o não comparecimento. 

Dando seguimento à apresentação, que consistia no início da terceira etapa, 

elaboração do inventário da oferta turística e da pesquisa de demanda, o urbanista e o 

arquiteto se revezaram no detalhamento da categorização proposta para o produto, além dos 

principais atrativos identificados em cada categoria, com base nos levantamentos publicados 

pela SEMACTUR, distribuídos entre atrativos naturais e atrativos culturais, sendo este 

último subdivido entre bens materiais e bens imateriais. 

A apresentação do urbanista foi acrescida com a explicação sobre o processo de 

aplicação do município ao título de MIT (Município de Interesse Turístico), no que se refere 

aos requisitos para esta candidatura, aos benefícios desta titulação e à importância do Plano 

nesse processo. 

O arquiteto também fez uma capacitação breve quanto aos conceitos de patrimônio 

cultural, reconhecimento, tombamento, os diferentes níveis de tombamento, caracterização 

de bens materiais e bens imateriais. 

Ao longo da apresentação o público realizou intervenções, na perspectiva de 

contribuir para a elaboração do Plano e de obter esclarecimentos sobre aspectos técnicos e 

relevantes ao desenvolvimento do trabalho. Os esclarecimentos levantados foram os 

seguintes: 
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• Larissa (ESALQ) e Kleyson (Feira de Artesanato) – metodologia para elaboração da 

pesquisa de demanda, no que se refere à formulação do questionário, locais de aplicação e 

dimensionamento do número de entrevistas necessárias. 

 

As contribuições apresentadas a serem incorporadas ao Plano foram as seguintes: 

• Rosângela (SEMACTUR) - informou que alguns prédios no entorno do Engenho 

Central estão em processo de tombamento pelo IPHAN, mesmo tendo sofrido intervenções 

recentes, o que promovem uma nova identidade para o bem. 

• Elaine Seguezzi (assessora na Secretaria de Defesa do Meio Ambiente SEDEMA e 

responsável pelo gerenciamento dos cemitérios municipais até janeiro de 2019) - Informou 

que no cemitério da cidade o portal é tombado, além de 3 túmulos. A capela ainda não foi 

tombada. O cemitério tem bastante visitação por conta dos imigrantes italianos, 

principalmente nos finais de semana. 

• Rosângela (SEMACTUR) - Informou que acontece anualmente um encontro de 

roteiros de cemitérios, o qual Piracicaba já participa, que inclui diversas cidades do mundo. 

Porém o cemitério necessita de limpeza e manutenção, o que requer disponibilidade de 

recursos. 

• Rosângela (SEMACTUR) – Informou que foi aberto processo de tombamento do 

Batuque de Umbigada e da Maneira de Fazer Bonecos de Elias. 

• Rosângela (SEMACTUR) – Informou que Piracicaba é conhecida por ter salões de 

arte ininterruptamente durante todo o ano. 

• Rosângela (SEMACTUR) – Informou que o Bairro Monte Alegre possui o seu 

perímetro totalmente tombado. 

• Rosângela (SEMACTUR) – Informou que a Rua do Porto é uma ZIT (Zona de 

Interesse de Tombamento), com base no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano vigente. 

• Professora Odaléia Queiroz (ESALQ) – a atividade turística de Santana e Santo 

Olímpia é totalmente diferentes, pois é gerenciada pela comunidade, com alto nível de 

organização, sustentável e que os recursos arrecadados são revertidos em investimentos na 

comunidade. A atividade é um fator de união da comunidade, o que pode ser caracterizado 

como turismo de base comunitária. 

• Rosângela (SEMACTUR) – Informou que a Festa das Nações está acontecendo em 

sua 36a edição, localizada no Engenho Central. 

• Fernando Cury (proprietário de agência de turismo e receptivo) – Informou que 

trabalha com ecoturismo há 3 anos com passeios no Horto, tendo guiado mais de 4.000 

pessoas, além de fazer trilhas e passeio de barco para Tanquã, passeios de barco pelo Rio 

Piracicaba, e passeios para Santana e Santo Olímpia. Ele declarou que sente falta de maior 

dedicação aos atrativos naturais no sentido de desenvolvimento do ecoturismo. 
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• Esdras (SEMACTUR) – Esclareceu que o Plano identificará as forças e fraquezas do 

turismo, mas que não irá desenvolver os roteiros, pois isso cabe ser desenvolvido pela 

iniciativa privada, com o apoio do Poder Público Municipal. 

• Elaine (SEDEMA) – Informou que a SEDEMA está desenvolvendo roteiros 

turísticos para o Horto de Tupi e Tanquã. Também informou que as empresas podem 

consultar estes roteiros no NEA (Núcleo de Educação Ambiental), onde está disponível a 

programação de passeios. 

• Proprietário do Arco Hotel – Informou que nas cidades de São Carlos e Araraquara 

há bastante jogos universitários, o que aumenta a demanda dos hotéis e o preço médio. Ele 

sente que em Piracicaba esses eventos são muito limitados e que poderia ter um incremento 

deste segmento. 

• Esdras (SEMACTUR) – Esclarece que há áreas invadidas e há novas legislações 

estaduais sobre a área de Tanquã, o que limita o Poder Público de desenvolver atividades 

turísticas aleatoriamente. A prefeitura precisa aguardar a regularização das áreas invadidas 

e as orientações quanto às competências estadual e municipal. 

• Joel (OCS para produção de alimentos orgânicos) – Informou que nesse ano foi 

instituído um curso sobre turismo rural em parceria com o SENAR. Ele acredita que é 

importante valorizar a identidade primária, como a identidade rural e a identidade de origem 

afro-brasileira, para que gere consciência de turismo no município. A história do brasil está 

representada em Piracicaba, origem do primeiro presidente eleito do brasil, além de outras 

personalidades históricas importantes na história da República.  

 

Itens a serem incluídos no Inventário da Oferta Turística: 

• Incluir festa do vinho de Santana e Santo Olímpia 

• Incluir Mercadão Municipal 

• Estudar a possibilidade de incluir o Estádio do XV 

• Estudar a possibilidade de incluir as chaminés de Piracicaba 

• Estudar a possibilidade de incluir a Sociedade Sírio Libanesa 

• Consultar estudos e roteiros já desenvolvidos por universidades e empresas que 

atuam no turismo. 

• Estudar a possibilidade de incluir a Igreja dos Frades 

• Estudar a possibilidade de incluir a Parada Gay de Piracicaba 

• Estudar a possibilidade de incluir observação de aves – Piracicaba conta com mais 

de 330 espécies de aves 

• Incluir Palacete Góes 

• Pesquisar sobre o matadouro, onde atualmente funciona a Secretaria de Habitação 



 

245 

• Estudar a possibilidade de incluir o Largo dos Pescadores 

• Pesquisar sobre um Quilombo que existia em Santa Terezinha 

 

As 21:04, do mesmo dia, a audiência pública foi encerrada e em seguida foi realizado um 

sorteio com lugares para assistir à celebração da “Paixão de Cristo. 
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Anexo III 

Lista de presença da Audiência Pública de 12 de abril de 2019 
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Anexo IV 

Fotos da Consulta Pública de 12 de abril de 2019 
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Anexo V 

Fotos de oficina com COMTURPI em 09 de maio de 2019 
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Anexo VI 

Ata da Audiência Pública de 01 de julho de 2019 

 

No dia 01 de julho de 2019, às 19 horas, no auditório do Museu Pedagógico Prudente 

de Moraes, no Centro de Piracicaba, foi realizada a Audiência Pública de apresentação do 

Plano Diretor de Turismo de Piracicaba. A abertura da mesa de apresentação contou com a 

fala da secretária municipal da ação cultural e turismo, Rosângela	Maria	Rizzolo	Camolese,	
e	do	diretor	de	turismo,	Esdras	Casarini	Moreno,	dando	seguimento	à	audiência	por	
meio	 da	 apresentação	 realizada	 pela	 equipe	 técnica	 da	 consultoria,	 se	 encontrando	
presentes	 Igor	 Borges,	 urbanista;	 Igor	 Santana,	 arquiteto	 e	 urbanista;	 e	Nágela	 dos	
Santos,	turismóloga.	

A	equipe	técnica	apresentou	um	resumo	das	primeiras	etapas	do	Plano	Diretor	
de	Turismo,	sendo	o	Plano	de	Trabalho;	Caracterização	do	Município;	 Inventário	da	
Oferta	 Turística;	 Pesquisa	 de	 Demanda	 e	 Perfil	 do	 Visitante;	 e	 Diagnóstico	 e	

Prognóstico;	até	a	etapa	de	Plano	de	Ação,	em	que	foram	apresentados	detalhadamente	
cada	uma	das	diretrizes,	programas,	projetos	e	ações.	

Após	a	apresentação,	a	equipe	 técnica	da	consultoria	disponibilizou	o	espaço	
para	 que	 o	 público	 presente	 apresentasse	 suas	 questões,	 sugestões	 e	 pedidos	 de	
esclarecimento	sobre	as	informações	apresentadas.	

Dentre	as	falas	do	público,	grande	parte	se	referia	a	itens	já	apresentados	pela	
equipe	 ou	 itens	 que	 não	 foram	 apresentados,	 porém	 que	 constavam	 nos	 produtos	
entregues,	o	que	não	requer	inclusão	nesta	ata.	No	entanto,	as	falas	a	seguir	indicam	
itens	inéditos	nos	produtos	e	são	relevantes	para	futuras	discussões	ou	incremento	de	

ações:	I)	instalação	de	playground	para	crianças,	inclusive	crianças	com	deficiência	e	
adultos,	 podendo	 ter	 opção	 de	 aquaplay/fontes	 com	 esguichos	 para	 banho	 e	
brincadeiras	 nas	 praças,	 utilizando	 águas	 de	 reuso;	 II)	 realização	 de	 campanha	

educacional	sobre	regras	para	passeio	com	cachorros	e	espaços	destinados	ao	lazer	dos	
animais	domésticos;	III)	implantação	de	plano	de	segurança	coletiva	para	emergência	

e	grandes	eventos;	IV)	realização	de	campanha	educativa	para	conservação,	limpeza	e	
destinação	de	resíduos	sólidos	nos	bares	e	restaurantes;	V)	realização	de	campanha	
educacional	e	fiscalização	de	veículos	e	estabelecimentos	com	som	alto,	lançamentos	
de	fogos	de	artifício,	fumo	em	locais	inadequados	e	consumo	de	drogas	no	Complexo	
Rua	do	Porto;	VI)	instalação	de	mobiliário	urbano	com	informação	de	radiação	solar	e	

temperatura;	VII)	implantação	de	posto	móvel	de	atendimento	de	emergência	(SAMU).	
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Anexo VII 

Lista de presença da Audiência Pública de 01 de julho de 2019 
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Anexo VIII 

Fotos da Audiência Pública de 01 de julho de 2019 
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Anexo IX 

Apresentação da Audiência Pública de 01 de julho de 2019 

 

1

Plano Diretor de Turismo de Piracicaba 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2

PLANO DE AÇÃO
01/07/2019

2

PRODUTO 3.1RESUMO DAS 
ETAPAS 

ANTERIORES

3

CARACTERIZAÇÃO
● História de formação social com forte herança negra, de imigração européia, asiática e 

importância no período de constituição da República do Brasil.

● Grande participação na produção industrial e agrícola nacional

● Universalização do saneamento básico

● Ampla rede de atendimento de emergência na saúde

● Sistema de mobilidade urbana multimodal e incentivo ao uso de bicicletas

● Organização institucional da gestão do turismo, incluindo fundo, conselho e legislação 

específicos.

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 2

4

INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA
● Eixo Rio Piracicaba

● Eixo Cultura Caipira e Afro

● Eixo Os Imigrantes

● Eixo Centro Antigo

● Eixo Religioso e Sacro

● Eixo Lazer e Entretenimento

❖ Meios de hospedagem

❖ Alimentos e bebidas

❖ Outros serviços turísticos e infraestruturas de apoio

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 2

5

PESQUISA DE DEMANDA E PERFIL DO VISITANTE

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 2

6
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DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
● Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças

➔ Coesão territorial e controle de vazios urbanos

➔ Informações ao turista e marketing

➔ Diversificação de novos atrativos nos segmentos potenciais

➔ Melhoria da infraestrutura e serviços de suporte

➔ Apoio e agenciamento a parcerias privadas

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 2

7

PRODUTO 3.1 DIRETRIZES

8

1. Desenvolver mecanismos de gestão urbana, qualificação urbanística,

melhoria e adaptação de infraestrutura, e incentivos de uso do solo

que promovam coesão territorial, acessibilidade, controle de vazios

urbanos e conforto ambiental e paisagístico.

2. Implementar ações que ampliem e diversifiquem o acesso a

informações turísticas; que promovam os atrativos turísticos da

cidade; e que estimule a cooperação regional em eventos e roteiros

compartilhados.

3. Desenvolver parcerias com entes públicos e privados; implementar

projetos; e fornecer assistência técnica a comunidades rurais e

tradicionais, a fim de diversificar e estruturar novos atrativos nos

segmentos turísticos potenciais.

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 2

9

PRODUTO 3.1PROGRAMAS

10

1. Programa de estímulo à vitalidade urbanística nas áreas de interesse

turístico

2. Programa de melhorias de infraestrutura e acessibilidade

3. Programa de qualificação urbanística e paisagística do complexo

turístico Engenho Central - Rua do Porto e Centro Antigo

4. Programa de Promoção Turística

5. Programa de cooperação regional e desenvolvimento institucional

6. Programa de estímulo a novos produtos turísticos de ecoturismo,

gastronomia, lazer e cultura no complexo turístico Engenho Central-

Rua do Porto

7. Programa de assistência técnica para o fomento do turismo de base

comunitária nas comunidades rurais e tradicionais

8. Programa de fomento ao turismo de negócios e eventos

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 2

11

PROGRAMA 1 - Programa de estímulo à vitalidade urbanística nas 

áreas de interesse turístico

1.1. Projeto de fiscalização de imóveis subutilizados ou abandonados em 

áreas de interesse turístico

1.2. Projeto de lei de incentivo e compulsoriedade à instalação de novos 

empreendimentos no complexo turístico Engenho Central-Rua do Porto

1.3. Projeto de regulamentação de parcerias para manutenção de bens 

materiais do patrimônio histórico arquitetônico

1.4. Projeto de assistência social à população em situação de rua e em 

atividade de prostituição no Centro Antigo
AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 2

12
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PROGRAMA 2 - Programa de melhorias de infraestrutura e 

acessibilidade

2.1. Projeto de modernização de banheiros e bebedouros públicos nas áreas 

de interesse turístico

2.2. Projeto de adaptação de equipamentos turísticos a pessoas com 

mobilidade reduzida e deficiência visual

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 2

13

PROGRAMA 3 - Programa de qualificação urbanística e paisagística 

do complexo turístico Engenho Central - Rua do Porto e Centro Antigo

3.1. Projeto de Regularização das calçadas em áreas de interesse turístico

3.2. Projeto de Melhoria da iluminação em áreas de interesse turístico

3.3. Projeto de padronização de mobiliários dos comércios na Rua do Porto

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 2

14

PROGRAMA 4 - Programa de Promoção Turística

4.1. Projeto de execução do Plano de Marketing Turístico de Piracicaba

4.2. Projeto de execução do Selo Turístico Gastronômico

4.3. Projeto de instalação de totens eletrônicos

4.4. Projeto de implementação de aplicativo para celular Guia Turístico

4.5. Projeto de instalação de mobiliário urbano para informação e apoio ao 

turismo

4.6. Projeto de instalação de letreiro temático gigante

4.7. Projeto educativo para hospitalidade turística

4.8. Projeto para locação de espaços para gravação
AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 2

15

PROGRAMA 5 - Programa de cooperação regional e desenvolvimento 

institucional

5.1. Projeto de Festival Gastronômico Regional

5.2. Projeto para criação de circuitos turísticos regionais

5.3. Projeto de estruturação institucional da gestão do turismo

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 2

16

PROGRAMA 6 - Programa de estímulo a novos produtos turísticos de 

ecoturismo, gastronomia, lazer e cultura no complexo turístico Engenho 

Central-Rua do Porto

6.1. Projeto de concessão para implantação de arvorismo, tirolesa e escalada 

no Parque do Engenho Central

6.2. Projeto de concessão para implantação de restaurantes no Engenho 

Central e no Parque do Mirante

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 2

17

PROGRAMA 7 - Programa de assistência técnica para o fomento do 

turismo de base comunitária nas comunidades rurais e tradicionais

7.1. Projeto de Assistência Técnica para Turismo de Base Comunitária nas 

comunidades rurais

7.2. Projeto de regularização e fomento ao turismo sustentável na comunidade 

de Tanquã

7.3. Projeto de valorização da herança cultural de matriz africana

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 2

18
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PROGRAMA 8 - Programa de fomento ao turismo de negócios e 

eventos

8.1. Projeto de fomento à estruturação de centros de negócios

8.2. Projeto de integração Piracicaba-Viracopos

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 2

19

Planisa Consultoria

contato@planisaconsultoria.com.br
Rua Agostinho Cantu, 499, Butantã - São Paulo/SP

Diretoria de Turismo

turismo.piracicaba@gmail.com
Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Centro

20
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Anexo X 

Convites e divulgação das audiências públicas 
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m u n ic íp io  d e  p ir a c ic a b a -sp ANO LIII N° 12.799

DIÁRIO OFICIAL
Piracicaba,24 de junho de 2020

PODER EXECUTIVO

LEI N° 9.404, DE 12 DE JUNHO DE 2020.
Aprova o Plano Diretor de Turismo do Município de Piracicaba, nos termos dos anexos desta Lei e revoga expressamente a Lei n° 8.219/2015.

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,

Faz saber que a Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

L E I N° 9 4 0 4

Art. 1° Fica aprovado o Plano Diretor de Turismo do Município de Piracicaba, nos termos dos anexos que ficam fazendo parte integrante da presente Lei.

Art. 2° Este Plano Diretor de Turismo, suas ações e programas, será regulamentado por Leis Complementares específicas de projetos de Turismo de Negócios, de Lazer, de Cultura e Educação.
§ 1° A Lei Complementar deverá conter os projetos específicos determinando os eventos, objetivos e ações, bem como datas, roteiros e planejamento com interação das demais áreas competentes. 
§ 2° A Lei Complementar deverá especificar a dotação orçamentária destinada a execução dos projetos propostos identificando a origem orçamentária.

Art. 3° Fica expressamente revogada a Lei n° 8.219, de 15 de junho de 2015.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, 12 de junho de 2020.

BARJAS NEGRI 
Prefeito Municipal

ROSÂNGELA MARIA RIZZOLO CAMOLESE 
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Informações gerais 

 

Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP 

Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turística de Piracicaba 

Endereço: Avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende – Prédio da Administração do 

Engenho Central 

Telefone: (19) 3403-2600 / 3403-2635 
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1. Histórico da demanda turística de Piracicaba 

As últimas pesquisas para identificação da demanda turística do município 

de Piracicaba foram realizadas em 2013, por meio do Plano Diretor de Turismo; 

em 2017, como parte do Plano Regional de Turismo da Serra do Itaqueri; e em 

2018, com base em levantamento realizado pela SEMACTUR, através da sua equipe 

de monitoria nos atrativos. Além disso, como parte do Plano Diretor de Turismo de 

2019, também foi realizada uma nova pesquisa de demanda e de identificação de 

perfil do visitante, que será apresentada na segunda parte deste relatório, 

caracterizando a demanda atual e o perfil do turista que visita Piracicaba. 

A seguir, serão apresentados os principais resultados do histórico de 

pesquisas de demanda e de identificação de perfil do visitante, com base nos dados 

levantados em 2013, 2017 e 2018, com um resumo de avaliação comparativa dos 

dados de histórico da demanda e avaliação da infraestrutura turística. 

 

1.1. Pesquisa de 2013 

O Plano Diretor de Turismo apresentado em 2013 possui um estudo de 

demanda baseado em aplicação de questionários e observações de campo. Foram 

avaliadas 113 respostas de questionário, aplicados majoritariamente em finais de 

semana nos seguintes locais: Engenho Central, Shopping Piracicaba, Rua do Porto, 

hotéis credenciados, Ponte Pênsil e Píer da Rua do Porto. O questionário possuía 

23 itens abordando perfil socioeconômico, meios de transporte utilizados, 

hospedagem, motivação da viagem e infraestrutura turística da cidade de 

Piracicaba. Também foram consideradas as informações providas pela Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) acerca da opinião de docentes e 

estudantes interessados no programa de intercâmbio da instituição. A pesquisa 

indicou que São Paulo era o principal município emissor de visitantes, com 17% da 

demanda. 

 

1.2. Pesquisa de 2017 

O diagnóstico da demanda do Plano Regional de Turismo de 2017 realizou 

4.170 entrevistas nas 12 cidades da região da Serra do Itaqueri, incluindo 



 

 

 

Piracicaba. O formulário esp

perfil do visitante, sua motiv

sobre a infraestrutura e at

Piracicaba, o estudo contou c

de erro de 5% e nível de conf

Com a perspectiva de

turística do município de Pi

pesquisa realizada em 2013

como essenciais pela Cartilha

Os resultados da pes

permanecem apenas 1 dia no

natureza, descanso e gastron

Elevador Panorâmico, Parqu

pesquisa também identificou

Paulo, seguida por Americana

 

1.3. Pesquisa de 2018 

Em 2018, a equipe da

da demanda turística e de 
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ulário especificamente desenvolvido para o estudo

 sua motivação, meio de transporte, locais visitados

tura e atratividade dos pontos turísticos. No m

o contou com uma amostra de 401 entrevistas, em u

el de confiança de 95%. 

pectiva de diagnosticar a tendência de evolução d

ípio de Piracicaba, este estudo buscou atualizar o

 em 2013, a fim de estar consonante às informaçõe

la Cartilha do MIT (SÃO PAULO, 2015). 

os da pesquisa de 2017 indicaram que 44% do

as 1 dia no município; que os principais motivos de

 e gastronomia; e que os principais atrativos visi

ico, Parque do Mirante, Rua do Porto e Aquário M

dentificou que a principal cidade emissora de visitan

Americana, Campinas e Limeira. 

equipe da SEMACTUR realizou uma pesquisa para i

tica e de perfil do visitante, por meio da aplicaç

 o estudo abordou o 

s visitados e opiniões 

os. No município de 

stas, em uma margem 

volução da demanda 

tualizar os dados da 

nformações indicadas 

 44% dos visitantes 

otivos de viagem são 

tivos visitados são o 

Aquário Municipal. A 

 de visitantes era São 

 

isa para identificação 

da aplicação de 187 



 

 

 

questionários no Casarão do 

Ambiental (NEA), durante os

levantamento conta com 

90%. 

As questões levantad

perspectiva de manter o par

possibilitando identificar a ev

A pesquisa de 2018 in

maior mercado era São Pa

Limeira. Das 10 cidades com

Campinas/Piracicaba, além d

com origem de visitantes corr

A pesquisa de 2018 in

maior mercado era São Pa

Limeira. Das 10 cidades com

Campinas/Piracicaba, além d

com origem de visitantes corr
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asarão do Turismo, Elevador Panorâmico e Núcleo d

urante os finais de semana do mês de março daque

 uma margem de erro de 5% e um nível de c

 levantadas foram semelhantes às da pesquisa d

nter o parâmetro de comparação de dados de anos

tificar a evolução dos resultados. 

de 2018 indicou que naquele ano a cidade que rep

a São Paulo (12,3%), seguidas por Campinas, A

dades com maior emissão de visitantes, 9 estão n

ba, além da capital do estado. As demais cidades (

tantes correspondem a 37%. 

de 2018 indicou que naquele ano a cidade que rep

a São Paulo (12,3%), seguidas por Campinas, A

es com maior emissão de visitantes, 9 estão n

ba, além da capital do estado. As demais cidades (

tantes correspondem a 37%. 

e Núcleo de Educação 

daquele ano. Este 

nível de confiança de 

esquisa de 2017, na 

s de anos anteriores, 

e que representava o 

pinas, Americana e 

9 estão na região de 

 cidades (69 cidades) 

 
e que representava o 

pinas, Americana e 

9 estão na região de 

 cidades (69 cidades) 
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1.4. Avaliação do histórico da demanda 

Sobre o perfil dos visitantes, as pesquisas aplicadas anteriormente indicam 

um público equilibrado entre homens e mulheres, concentrados na faixa de idade 

de 30 a 45 anos. A pesquisa de 2013 ainda sugere que os visitantes casados, os de 

renda entre 2 e 4 salários mínimos e os com nível superior representavam uma 

ligeira maioria dos turistas da cidade. 

A grande maioria dos visitantes da cidade e da região tem origem no 

próprio Estado de São Paulo. Segundo ambas as pesquisas, há uma predominância 

de visitantes oriundos da capital, sendo as municipalidades vizinhas geradoras do 

segundo maior fluxo de turistas.  

Também, em ambas as pesquisas, a principal forma de chegar à região ou à 

cidade de Piracicaba é de carro. Na pesquisa de 2013 foi indicado o avião como o 

segundo meio de transporte mais utilizado, enquanto na de 2017 o ônibus ocupou 

esta posição. Já em 2018, o segundo meio de transporte mais utilizado foi a 

motocicleta. 

Segundo a pesquisa do plano diretor de 2013, a maioria dos turistas viajam 

em família ou em casal. Já a pesquisa de demanda para a região da Serra do 

Itaqueri (2017) indica que viagem entre amigos era a maior opção de 

acompanhantes, que tinham como motivos principais descanso e contato com a 

natureza ou aventura. Em 2018, a maioria dos visitantes estavam viajando em 

grupos de família e casal, motivados por descanso, visita a amigos e parentes, 

aventura e cultura. 



 

 

 

Os pernoites na cidade

em 2013, número próximo a

da Serra em 2017 (55%), por

em 2018, apenas 50,5% dos 

14,1% em hotéis e 8,2% em p

e família é a principal opção

representava 21,7%. 

A pesquisa de demand

que 52% dos turistas obte

destaque para a internet (24%

No que se refere ao 

turistas e visitantes tinham 

resultado é semelhante. 
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s na cidade de Piracicaba representaram 53% dos en

próximo ao encontrado pela pesquisa realizada pela

55%), porém destes 53% apenas 8% eram visitante

0,5% dos entrevistados estavam pernoitando na ci

8,2% em pousadas. A opção de hospedagem em cas

ipal opção de pernoite em ambas as pesquisas, e

e demanda da Região da Serra do Itaqueri (2017) a

obteve informações do destino por meio d

ernet (24%). 

efere ao gasto médio do turista, em 2017 cerca d

s tinham um gasto médio diário de até R$ 200. Em

 

3% dos entrevistados 

lizada pela RT Região 

 visitantes a lazer. Já 

ndo na cidade, sendo 

m em casa de amigos 

squisas, em 2018 ela 

ri (2017) ainda indica 

r meio da TV, com 

7 cerca de 62% dos 

$ 200. Em 2018 este 



 

 

 

 

1.3. Avaliação da infraestrutu

 A avaliação da infraes

2017, abordou os aspectos d

disponibilidade de sanitário

turismo, postos de informaçõ

das rodovias de acesso; a

receptivos, meios de hosp

comércio e artesanato. 

 Em 2017 também foi 

da cidade. Na pesquisa os vi

haviam visitado, em seguida e
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fraestrutura turística 

da infraestrutura turística, com base na pesquisa r

spectos de serviços públicos, como limpeza urbana

 sanitários, sinalização turística, site com infor

informações turísticas, atrativos, estacionamento e c

acesso; além de serviços privados deste segm

de hospedagem, restaurantes, bares, postos d

mbém foi feita uma avaliação dos principais atrativo

uisa os visitantes eram perguntados sobre quais a

 seguida era perguntado qual a avaliação sobre cada

 

esquisa realizada em 

za urbana, segurança, 

com informações do 

amento e conservação 

egmento, como 

postos de gasolina, 

 

is atrativos turísticos 

e quais atrativos eles 

sobre cada atrativo. O 



 

 

 

resultado da pesquisa most

tiveram uma avaliação positiv

A pesquisa realizada e

de estabelecer uma compara

analisar os resultados da av

uma ampla avaliação posit

regularidade ou negativa par

No que se refere aos a

opções de atrativos, deixando

nas respostas dos entrev
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uisa mostrou que, majoritariamente, os atrativos

ção positiva, com notas de bom e ótimo em sua maio

ealizada em 2018 abordou os mesmos elementos de

a comparação entre as avaliações dos turistas e vi

dos da avaliação sobre a infraestrutura turística, c

ção positiva, com destaques de avaliações com

gativa para limpeza, sinalização, site e sanitários.

efere aos atrativos visitados, os questionários não in

, deixando o espaço aberto para resposta espontâne

s entrevistados, a avaliação dos atrativos vi

 atrativos da cidade 

 sua maior parte. 

 

mentos de 2017, a fim 

ristas e visitantes. Ao 

urística, constatou-se 

ções com sinais de 

itários. 

 
rios não indicaram as 

espontânea. Com base 

ativos visitados foi 



 

 

 

majoritariamente positiva,

dados dos anos anteriores ind

Nem todos os atrativo

atrativos visitados pelos entr

os que tiveram maiorrespost

Central, Elevador Panorâmic

pesquisas foram aplicadas em

A fim de identificar

verificamos o levantamento 

visitantes em cada atrativo

janeiro a dezembro de 2018, 

Museu da Água, Aquário M

dados, o número de visitant

ano. 
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ositiva, com peso de indicações de bom e ótimo.

eriores indica o padrão dessas notas na avaliação do

s atrativos foram avaliados, pois foram considerado

 pelos entrevistados da amostra. Dentre os atrativo

resposta dos visitantes foram o Parque do Miran

anorâmico, Museu da Água e o Aquário. Vale lem

licadas em locais próximos a estes atrativos. 

dentificar os atrativos com maior frequência d

tamento realizado pela SEMACTUR, que registra o

a atrativo municipal. Segundo o levantamento r

 de 2018, os atrativos mais visitados na cidade são 

quário Municipal e Elevador Panorâmico. Com b

e visitantes nesses atrativos ultrapassa 565.000 p

 ótimo. A análise dos 

aliação dos visitantes. 

 
nsiderados apenas os 

s atrativos avaliados, 

 do Mirante, Engenho 

. Vale lembrar que as 

uência de visitação, 

registra o número de 

amento realizado de 

idade são o Zoológico, 

Com base nesses 

565.000 pessoas por 
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2. Pesquisa de demanda 2019 
 

2.1. Metodologia de coleta de dados 

A formulação da pesquisa para atualização da demanda e do perfil do 

visitante de Piracicaba para o ano de 2019 buscou associar os elementos 

coincidentes das últimas pesquisas de 2017 e de 2018, a fim de proporcionar uma 

comparação de resultados e diagnosticar tendências de evolução. Dessa forma, o 

formulário utilizado, praticamente, seguiu as mesmas questões (ANEXO I). 

A aplicação da pesquisa se deu durante os finais de semana nos hotéis 

credenciados; nos restaurantes da Rua do Porto; e nos centros de atendimento ao 

turista, localizados no Casarão do Turismo, no Parque do Mirante e no Elevador 

Panorâmico. O período de aplicação das pesquisas foi de 04 a 26 de maio de 2019. 

Para obter informações sobre uma população há dois caminhos possíveis, 

uma pesquisa censitária ou uma pesquisa amostral. Um censo enumera 

completamente os elementos de uma população, ou seja, recolhe informação de 

todos os membros desta. Já uma pesquisa amostral envolve a obtenção de 

informação de um subconjunto pertencente à população, a amostra, sendo seu 

resultado interpretado a partir de inferências estatísticas. Enquanto o censo tende 

a ser mais custoso, tanto em termos financeiros quanto em termos temporais, 

geralmente escolhe-se fazer uma pesquisa amostral, definindo o tamanho da 

amostra de forma a minimizar possíveis erros (COCHRAN, 1963). 

O cálculo do tamanho ideal de uma amostra depende do tamanho da 

população, margem de erro máxima desejada, nível de confiança nos resultados e a 

distribuição esperada dos dados populacionais. A margem de erro indica a 

proporção de erros gerados pela utilização de uma amostra e não da população, 

enquanto o nível de confiança indica a probabilidade de o resultado encontrado na 

pesquisa amostral corresponder à informação correta sobre a população. Ambas as 

medidas indicam a confiabilidade dos resultados obtidos e a probabilidade de 

refletirem conclusões sobre a população. Existe uma troca entre a margem de erro, 

o grau de confiança e o tamanho da amostra. Quanto menor a margem de erro e 

maior a confiança, maior a amostra necessária para a realização da pesquisa e, 

consequentemente, maior seu custo. 



 

 

 

A pesquisa foi reali

Piracicaba em 2010 (IBGE), a

confiança de 95%, sendo 

pesquisas foram aplicadas n

entre o NEA, Rua do Porto,

resultados da pesquisa serão

 

2.2. Resultados da pesquisa d

 A pesquisa de deman

origem dos visitantes, per

infraestrutura turística. Tais r

 

2.2.1. Origem da demanda

Os visitantes entrevis

diferentes. Das 10 cidades m

parte dos visitantes tem orige

e Limeira (16,4% e 15,8%, r

46% dos entrevistados. 

Além de Campinas e 

também são da região: Am

Hortolândia. Juntas, represen
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 foi realizada considerando a população do m

0 (IBGE), a margem de erro da pesquisa foi de 5% 

obtidas 342 respostas do questionário. Quase

licadas no Elevador Panorâmico, tendo o restante

do Porto, Casarão do Turismo e hotéis que colab

uisa serão apresentados a seguir. 

esquisa de 2019 

de demanda turística de 2019 produziu resultad

ntes, perfil do visitante, perfil da viagem e av

tica. Tais resultados estão descritos nas próximas se

manda 

s entrevistados declararam ter origem de mais 1

cidades mais citadas, que representam 54% do to

origem na capital São Paulo (15,3%), seguido d

e 15,8%, respectivamente). Os outros municípios r

mpinas e Limeira, das 10 cidades mais declarada

egião: Americana, Rio Claro, Rio das Pedras

, representam 33,3% da demanda turística de Piraci

ão do município de 

oi de 5% e o nível de 

Quase metade das 

o restante distribuído 

que colaboraram. Os 

 

u resultados sobre a 

gem e avaliação da 

óximas seções. 

de mais 100 cidades 

4% do total, a maior 

, seguido de Campinas 

nicípios representam 

 declaradas, outras 5 

Pedras, Indaiatuba e 

 de Piracicaba. 



 

 

 

 

2.2.2. Perfil do visitante 

O perfil do visitante d

idade de 30 a 45 anos (47%

(28,1%). Os jovens de 19 a

comum dentre os entrevistad

Viagens entre ami

acompanhantes, sendo que o

pessoas. 
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visitante da cidade de Piracicaba pode ser caracte

anos (47%), ser homem (49,7%) e estar viajando

s de 19 a 29 anos compõem a segunda faixa de 

ntrevistados, com 26,3%. 

amigos configuram a segunda maior 

ndo que o número de acompanhantes mais declarad

 

er caracterizado pela 

 viajando em família 

 faixa de idade mais 

 maior opção de 

s declarado é de 2 a 4 

 



 

 

 

As informações 

majoritariamente, por inter

trabalho/universidade. 

2.2.3. Perfil da viagem 

O período de maior v

resposta de 86% dos entrevi

visitantes entrevistados é pa

enquanto para 25% deles a
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 sobre o destino são obtidas pelo

por intermédio de amigos (65,5%), seguido de

e maior visitação à cidade é durante os finais de se

os entrevistados. Em consequência, a viagem mais 

ados é para permanência de um dia, para 47,4% do

 deles a duração da viagem à Piracicaba foi de 2 a 3 

 

s pelo visitante, 

guido de internet e 

 

de semana, com 

gem mais comum dos 

 47,4% dos visitantes, 

i de 2 a 3 dias. 



 

 

 

O motivo mais comum

visitar amigos e parentes, p

apresentada como motivo 

negócios completam os 5 mot

O meio de transport

declarado por 76,3% dos visi
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ais comum ao viajar para Piracicaba, segundo as en

arentes, para 32,9%. Em seguida, a gastronomia d

 motivo para 22,6% dos entrevistados. Descanso, 

 os 5 motivos mais citados. 

transporte mais utilizado para chegar à cidade

% dos visitantes, seguido pelo ônibus, com 12%. 

 

undo as entrevistas, é 

ronomia da cidade é 

Descanso, aventura e 

 

à cidade é o carro, 

 



 

 

 

A maior parte dos vis

reflexo da viagem mais comu

visitantes optam pela casa de

Quanto dispêndio 

aproximadamente 90% dos v

47,8% que gastam até R$ 100
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rte dos visitantes não se hospeda na cidade (37,6%

ais comum com duração de um dia. Quando há hosp

la casa de amigos e parentes (33%) ou em hotel (20

spêndio dos entrevistados na viagem à 

dos visitantes gastam até R$ 200 por dia por pe

até R$ 100. 

 

ade (37,6%), também 

do há hospedagem, os 

 hotel (20,3%). 

 

gem à Piracicaba, 

 dia por pessoa, sendo 



 

 

 

 

2.2.4. Avaliação do visitante

Além de caracterizar a

ainda contou com uma avali

90,8% consideraram a visit

recomendam a cidade. 

A avaliação da infraes

sinalização turística, site da c

hospedagem, comércio, bares

gasolina, estacionamento e r

majoritária da infraestrutur

avaliações negativas (ruim 

sanitários. 
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visitante 

acterizar a demanda turística de Piracicaba, a pesqu

uma avaliação do visitante sobre a cidade. Dos en

m a visita à Piracicaba boa ou excelente, sendo 

da infraestrutura foi feita para os quesitos limpeza

a, site da cidade, postos de informação, receptivo, re

rcio, bares, artesanato, sanitários, atrativos turístico

mento e rodovias de acesso. Dentre todos os itens,

raestrutura foi de bom ou ótimo. A maior qua

as (ruim ou péssimo) se concentram no site, hos

 

a, a pesquisa de 2019 

Dos entrevistados, 

te, sendo que 99,4% 

 

s limpeza, segurança, 

ceptivo, restaurantes, 

s turísticos, postos de 

s os itens, a avaliação 

aior quantidade de 

 site, hospedagem e 



 

 

 

 A avaliação dos atrat

pelos entrevistados os seguin

do Porto, ESALQ, Shopping

Parque do Mirante, Institu

do Povoador, Festa das Naçõ

atrativos tem a maior quanti

do Porto o atrativo mais vis

Engenho Central (92). 
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 dos atrativos turísticos também foi positiva. Fora

 os seguintes atrativos: Museu da Água, Aquário, El

 Shopping, Engenho Central, Zoológico, Mercado

, Instituto Martha Watts, Museu Prudente de Moraes

 das Nações, Casarão do Turismo e Teatro Municip

ior quantidade das avaliações como boa ou ótima, s

o mais visitado (147 indicações), seguido do Aquá

 
itiva. Foram visitados 

quário, Elevador, Rua 

 Mercado Municipal, 

de Moraes, NEA, Casa 

o Municipal. Todos os 

u ótima, sendo a Rua 

 do Aquário (113) e 
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3. Evolução da demanda turística 

A evolução das pesquisas acerca da demanda turística de Piracicaba aponta 

para algumas mudanças interessantes. A origem dos visitantes aparenta indicar 

uma maior correspondência para cidades do Aglomerado Urbano de Piracicaba e 

da Região Metropolitana de Campinas. Esses aglomerados representam o maior 

mercado para o turismo do município. Entre 2018 e 2019 houve uma pequena 

redução dessa participação, ampliando a presença de visitantes de outros 

municípios. 

O meio de transporte majoritário se mantém sendo o carro, com um 

incremento de 10 pontos percentuais neste modal de 2018 para 2019. A segunda 

maior opção flutua entre motocicleta e ônibus ao longo dos anos. 

O motivo da viagem evoluiu também de forma interessante. Enquanto em 

2017 e 2018 a indicação de descanso aparecia como principal motivo dos 

visitantes, em 2019 a visita à parentes e amigos e a gastronomia da cidade se 

apresentaram como destaques para a viagem a Piracicaba. 

Os pernoites na cidade se mantêm acima da metade das visitas, com um 

ligeiro aumento da estadia em hotéis e pousadas, passando para 25% em 2019. Já 

sobre os gastos, enquanto em 2017 e 2018, em torno de 60% dos visitantes 

gastavam até R$ 200, essa proporção aumentou para mais de 90% em 2019, 

possível indicativo de crise financeira e busca por menores gastos com lazer. 

A fonte de informação sobre a cidade se alterou bastante. Enquanto a TV era 

o principal veículo de conhecimento sobre o local, na pesquisa de 2019 a internet e 

amigos passaram a ser a maior fonte de informação, junto com 

trabalho/universidade. 

A avaliação da infraestrutura turística manteve o mesmo padrão ao longo 

dos anos, com um ligeiro aumento da opinião negativa de sanitários, hospedagem e 

site, que já vinham como piores quesitos. Os atrativos em si também apresentaram 

ligeiro aumento da avaliação negativa na pesquisa de 2019. 

O atrativo mais visitado passou a ser a Rua do Porto em 2019, e o Engenho 

Central se mantém entre os mais visitados no comparativo dos anos analisados. 
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Visitação nos Atrativos Turísticos                  
Atrativos que contabilizam visitantes

Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019

Destino: Atrativos
Nº 

visitantes
Atrativos

Nº 
visitantes

Atrativos
Nº 

visitantes

 Piracicaba Aquário Municipal 125.255 Aquário Municipal 108.506 Aquário Municipal 116.713

Casa do Povoador 2.732 Casa do Povoador 5.580 Casa do Povoador 6.721

Casarão do Turismo 3.533 Casarão do Turismo 3.347 Casarão do Turismo 5.896

Centro Cultural Martha Watts 9.823 Centro Cultural Martha Watts 5.711 Centro Cultural Martha Watts 5.877

Elevador Panorâmico 32.132 Elevador Panorâmico 36.295 Elevador Panorâmico 38.836

Atrativos pesquisados:

10
Museu da Água 84.000 Museu da Água 131.004 Museu da Água 155.870

Museu Prudente de Moraes 5.493 Museu Prudente de Moraes 7.502 Museu Prudente de Moraes 5.834

Pinacoteca 2.996 Pinacoteca 3.352 Pinacoteca 2.800

Posto de Informações Turísticas 4.537 Posto de Informações Turísticas 4.672 Posto de Informações Turísticas 5.082

Zoológico 251.736 Zoológico 265.062 Zoológico 252.285

522.237 571.031 595.914

`
Aumento da demanda em relação ao 
ano anterior. Fonte: Semactur



MTur - Ministério do Turismo

Categorização dos municípios das regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro conforme Portaria nº 144, de 27 de agosto de 2015

Parâmetros da consulta:

UF Município Região Turística Domésticos Internacionais Estabelecimentos Empregos
Arrecadação
de Impostos

Categoria

SP Piracicaba Serra do Itaqueri 201.805 9.267 28 373 5.002.148 B

SUDESTE / São PauloPiracicaba

Resumo da Seleção

1

% de Casos

E TotalBA

00010Nº de Casos

100%

D

0.00%0.00%

Categoria

0.00%100%

C

0.00%
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MTur - Ministério do Turismo

Regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro

Parâmetros da consulta:

UF Município Região Turística Categoria

SP Águas de São Pedro Serra do Itaqueri C

SP Brotas Serra do Itaqueri B

SP Charqueada Serra do Itaqueri D

SP Corumbataí Serra do Itaqueri E

SP Ipeúna Serra do Itaqueri D

SP Itirapina Serra do Itaqueri D

SP Limeira Serra do Itaqueri B

SP Piracicaba Serra do Itaqueri B

SP Santa Maria da Serra Serra do Itaqueri D

SUDESTESerra do Itaqueri

Resumo da Seleção

Nº de UfNº de Macrorregiões

11111

Nº de Regiões TurísticasNº de Municípios
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UF Município Região Turística Categoria

SP São Pedro Serra do Itaqueri B

SP Torrinha Serra do Itaqueri D
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RELATÓRIO COMPOSICÃO DAS REGIÕES
MTur - Ministério do Turismo

UF: São Paulo

Total de 49 Regiões e 354 Municípios validados na composição das regiões de sua UF.

Alta Mogiana

Municípios (9)
IPUÃ
LUÍS ANTÔNIO
ALTINÓPOLIS
DUMONT
CAJURU
CÁSSIA DOS COQUEIROS
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
SÃO SIMÃO
BRODOWSKI

Bem Viver

Municípios (6)
SUMARÉ
ELIAS FAUSTO
CAMPINAS
SANTA BÁRBARA D'OESTE
AMERICANA
NOVA ODESSA

Caminhos da Mata Atlântica

Municípios (5)
MIRACATU
JUQUIÁ
REGISTRO
SETE BARRAS
ITARIRI
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CAPITAL

Municípios (1)
SÃO PAULO

Centro Paulista

Municípios (7)
ITÁPOLIS
GAVIÃO PEIXOTO
ARARAQUARA
BORBOREMA
AMÉRICO BRASILIENSE
TABATINGA
RINCÃO

Coração Paulista

Municípios (4)
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA
PEDERNEIRAS
BAURU
LENÇÓIS PAULISTA

Entre Rios

Municípios (4)
JALES
TRÊS FRONTEIRAS
SANTA CLARA D'OESTE
SANTA FÉ DO SUL

Lagos do Rio Grande

Municípios (15)
IGARAPAVA
PATROCÍNIO PAULISTA
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
ARAMINA
ITUVERAVA
RIFAINA
ORLÂNDIA
ITIRAPUÃ
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Municípios (15)
CRISTAIS PAULISTA
GUARÁ
MIGUELÓPOLIS
NUPORANGA
PEDREGULHO
FRANCA
BATATAIS

Litoral Norte de São Paulo

Municípios (5)
BERTIOGA
SÃO SEBASTIÃO
CARAGUATATUBA
UBATUBA
ILHABELA

Pólo Turístico Cuesta

Municípios (8)
SÃO MANUEL
BOFETE
PARANAPANEMA
PARDINHO
PRATÂNIA
ITATINGA
AVARÉ
BOTUCATU

Serra do Itaqueri

Municípios (11)
LIMEIRA
BROTAS
CHARQUEADA
ITIRAPINA
ÁGUAS DE SÃO PEDRO
SANTA MARIA DA SERRA
IPEÚNA
TORRINHA
CORUMBATAÍ
PIRACICABA
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Municípios (11)
SÃO PEDRO

Caminhos do Tietê

Municípios (10)
BARIRI
BOCAINA
DOIS CÓRREGOS
ITAPUÍ
IACANGA
IGARAÇU DO TIETÊ
BARRA BONITA
MINEIROS DO TIETÊ
IBITINGA
JAÚ

entre serras e aguas

Municípios (9)
BRAGANÇA PAULISTA
MAIRIPORÃ
JOANÓPOLIS
PIRACAIA
PEDRA BELA
PINHALZINHO
GUARULHOS
TUIUTI
NAZARÉ PAULISTA

Mananciais, Aventura e Arte

Municípios (7)
VARGEM GRANDE PAULISTA
ITAPECERICA DA SERRA
IBIÚNA
COTIA
SÃO LOURENÇO DA SERRA
JUQUITIBA
EMBU DAS ARTES

MANTIQUEIRA PAULISTA
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Municípios (7)
MONTEIRO LOBATO
PINDAMONHANGABA
CAMPOS DO JORDÃO
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TREMEMBÉ

MARAVILHAS  DO RIO GRANDE

Municípios (14)
VALENTIM GENTIL
PEDRANÓPOLIS
POPULINA
MERIDIANO
OUROESTE
GUARANI D'OESTE
MACEDÔNIA
PAULO DE FARIA
VOTUPORANGA
MIRA ESTRELA
CARDOSO
INDIAPORÃ
RIOLÂNDIA
FERNANDÓPOLIS

Região Turística Histórias e Vales

Municípios (10)
PIRASSUNUNGA
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
SANTA RITA DO PASSA QUATRO
DESCALVADO
PORTO FERREIRA
ARARAS
TAMBAÚ
LEME
SÃO CARLOS

Roteiro dos Bandeirantes
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Municípios (7)
CABREÚVA
PORTO FELIZ
SANTANA DE PARNAÍBA
SÃO ROQUE
SALTO
ITU
ARAÇARIGUAMA

Alto Cafezal.

Municípios (3)
GARÇA
MARÍLIA
GÁLIA

PONTAL PAULISTA

Municípios (7)
IEPÊ
PIRAPOZINHO
NARANDIBA
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA
TEODORO SAMPAIO
ROSANA
MIRANTE DO PARANAPANEMA

Rios do Vale

Municípios (8)
TAUBATÉ
PARAIBUNA
IGARATÁ
SÃO LUÍS DO PARAITINGA
JACAREÍ
JAMBEIRO
CAÇAPAVA
SANTA BRANCA

Águas e Flores Paulista

Municípios (9)
AMPARO
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Municípios (9)
HOLAMBRA
ÁGUAS DE LINDÓIA
LINDÓIA
MONTE ALEGRE DO SUL
JAGUARIÚNA
SERRA NEGRA
PEDREIRA
SOCORRO

Negócios e Cultura

Municípios (5)
ITAPEVI
OSASCO
CARAPICUÍBA
JANDIRA
CAIEIRAS

Circuito das Frutas

Municípios (10)
ATIBAIA
VINHEDO
MORUNGABA
JARINU
VALINHOS
ITUPEVA
ITATIBA
JUNDIAÍ
INDAIATUBA
LOUVEIRA

Coração do Tietê

Municípios (7)
MENDONÇA
GUAIÇARA
LINS
PROMISSÃO
PONGAÍ
SABINO
NOVO HORIZONTE
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Lagamar

Municípios (5)
IGUAPE
PARIQUERA-AÇU
CANANÉIA
PEDRO DE TOLEDO
ILHA COMPRIDA

TRILHOS E TRILHAS DA BAIXAMOGIANA

Municípios (9)
ITAPIRA
MOGI GUAÇU
CORDEIRÓPOLIS
ENGENHEIRO COELHO
PAULÍNIA
CONCHAL
COSMÓPOLIS
ESTIVA GERBI
MOJI MIRIM

História & Aventuras

Municípios (5)
IPERÓ
VOTORANTIM
CAPELA DO ALTO
ARAÇOIABA DA SERRA
SOROCABA

Altos de Paranapiacaba

Municípios (7)
CAPÃO BONITO
ITAPETININGA
CAMPINA DO MONTE ALEGRE
PIEDADE
PILAR DO SUL
TAPIRAÍ
SÃO MIGUEL ARCANJO

VALE HISTÓRICO
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Municípios (3)
AREIAS
SÃO JOSÉ DO BARREIRO
BANANAL

Raízes do Interior Paulista

Municípios (7)
BOITUVA
PEREIRAS
TATUÍ
PORANGABA
LARANJAL PAULISTA
CESÁRIO LANGE
CERQUILHO

Águas Sertanejas

Municípios (10)
OLÍMPIA
TABAPUÃ
GUAÍRA
COLINA
PIRANGI
BARRETOS
GUARACI
VIRADOURO
BEBEDOURO
MONTE AZUL PAULISTA

Sol do Oeste

Municípios (4)
PRESIDENTE EPITÁCIO
SANTO EXPEDITO
PRESIDENTE PRUDENTE
RANCHARIA

Cavernas da Mata Atlântica

Municípios (7)
ITAÓCA
APIAÍ
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Municípios (7)
RIBEIRÃO GRANDE
JACUPIRANGA
BARRA DO TURVO
IPORANGA
ELDORADO

Nascentes do Tietê

Municípios (9)
POÁ
BIRITIBA-MIRIM
SANTA ISABEL
SUZANO
ITAQUAQUECETUBA
SALESÓPOLIS
ARUJÁ
GUARAREMA
MOGI DAS CRUZES

Picos da Mantiqueira

Municípios (2)
LAVRINHAS
CRUZEIRO

Águas do Oeste

Municípios (6)
SALMOURÃO
PANORAMA
LUCÉLIA
PAULICÉIA
ADAMANTINA
OSVALDO CRUZ

Caminhos da Mogiana

Municípios (12)
GUARIBA
RIBEIRÃO PRETO
JABOTICABAL
SALES OLIVEIRA
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Municípios (12)
PRADÓPOLIS
CRAVINHOS
SERRANA
SANTA ROSA DE VITERBO
SERRA AZUL
MONTE ALTO
SERTÃOZINHO
PONTAL

Tietê Vivo

Municípios (12)
GASTÃO VIDIGAL
LOURDES
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ
ARAÇATUBA
BURITAMA
BIRIGUI
PENÁPOLIS
BRAÚNA
BARBOSA
PIACATU
MONÇÕES
ZACARIAS

Fé

Municípios (8)
GUARATINGUETÁ
APARECIDA
CUNHA
LORENA
POTIM
CACHOEIRA PAULISTA
CANAS
PIQUETE

Angra Doce Paulista

Municípios (10)
PIRAJU
FARTURA
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Municípios (10)
BARÃO DE ANTONINA
ITAPORANGA
CANITAR
BERNARDINO DE CAMPOS
SANTA CRUZ DO RIO PARDO
CHAVANTES
IPAUSSU
TIMBURI

Circuito das Nações

Municípios (5)
TUPÃ
PARAGUAÇU PAULISTA
MARACAÍ
PEDRINHAS PAULISTA
BASTOS

Pantanal Paulista

Municípios (7)
ILHA SOLTEIRA
CASTILHO
PEREIRA BARRETO
ANDRADINA
ITAPURA
MIRANDÓPOLIS
VALPARAÍSO

ABC Tur - Rota da Natureza e da Indústria

Municípios (6)
RIBEIRÃO PIRES
SÃO CAETANO DO SUL
RIO GRANDE DA SERRA
SÃO BERNARDO DO CAMPO
SANTO ANDRÉ
MAUÁ

Costa da Mata Atlântica

Municípios (8)
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Municípios (8)
PERUÍBE
MONGAGUÁ
SÃO VICENTE
ITANHAÉM
CUBATÃO
SANTOS
PRAIA GRANDE
GUARUJÁ

Região Turística dos Cânions Paulista

Municípios (5)
ITAPEVA
BOM SUCESSO DE ITARARÉ
ITARARÉ
GUAPIARA
RIBEIRÃO BRANCO

Entre Rios, Serras  e Cafés.

Municípios (12)
VARGEM GRANDE DO SUL
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
CASA BRANCA
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DIVINOLÂNDIA
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
ÁGUAS DA PRATA
TAPIRATIBA
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ITOBI
CACONDE
AGUAÍ

Águas, Sabores e Saberes

Municípios (4)
IBIRÁ
CATIGUÁ
SALES
ADOLFO
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Caminhos do São Domingos

Municípios (3)
UCHOA
SANTA ADÉLIA
CATANDUVA
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SEMACTUR

Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo

Motéis e Hostels

Hotelaria - Piracicaba

Motéis Hostels
11 2

Motéis Hostels
UH´s Leitos UH´s Leitos

Hotel Hotel

Cartoon 39 78 La Cada de Pedra 37

Chanty 37 74 Lodge Hostel 50

Dubai 22 44 TOTAL 87

First Class 19 38

Liberty 53 106

Oasis 14 28

Park 61 122

Rodeio 27 54

Romanus 46 92

Seq Sab 65 130

Tititi 33 66

TOTAL 416 832     Atualização: 2019



SEMACTUR

Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo

Breve Inventário da Oferta Hoteleira - Ano 2020
Indicação de hotéis pelo ano de inauguração

Hotelaria - Piracicaba
 Nº total de hotéis/hostels: 21

         Nº total de UH´s:     1.625

        Nº total de Leitos: 3.522

Hotéis inaugurados até o ano 2000 Hotéis/Hostels inaugurados após o ano 2000

9 12

Hotéis (até o ano 2000) Hotéis/Hostels (inaugurados após o ano 2000)

Ano UH´s Leitos Ano UH´s Leitos
Hotel Hotel / Hostel

1 Antônios 1992 94 149 1 Arco by Ibis Styles 2008 174 248

2 Beira Rio 1974 139 159 2 Asa 2019 58 116

3 Colina Park 1991 29 70 3 Class 2020 118 236

4 Copacabana 1980 51 109 4 Center Flat 2006 62 186

5 Nacional Inn 1984 160 397 5 Hotel 1000 2011 55 110

6 New Life 1997 90 300 6 Ibis   2001 100 209

7 Oly Plaza 1998 75 150 7 Ibis Budget 2011 88 264

8 Princeton 1980 22 70 8 IHotel 2014 114 240

9 Royal Park 1993 50 108 9 La Casa de Pedra Hostel 2018 * 37

TOTAL 710 1512 10 Lodge Hostel 2018 * 50

11 Occitano 2016 119 260

UH's = unidades habitacionais 12 São João 2016 27 54

TOTAL 915 2010

*Não se aplica
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1. APRESENTAÇÃO 

 

PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO – MINISTÉRIO DO TURISMO 

 

A Política Nacional de Turismo, estabelecida pela lei 11.771/2008, tem dentre os seus 

princípios a regionalização do turismo. Esta trabalha sob a perspectiva de que mesmo 

um município que não possui uma clara vocação para o turismo - ou seja, que não 

recebe o turista em seu território - pode dele se beneficiar, se esse município 

desempenhar um papel de provedor ou fornecedor de mão-de-obra ou de produtos 

destinados a atender o turista. O trabalho regionalizado permite, assim, ganhos não 

só para o município que recebe o visitante, mas para toda a região. 

 

Embasando-se em recomendações da Organização Mundial de Turismo, o Ministério 

do Turismo adotou em 2004 essa política focada no desenvolvimento regional, dando 

maior protagonismo às Unidades da Federação. O Programa de Regionalização do 

Turismo trabalha a convergência e a interação de todas as ações desempenhadas 

pelo MTur com estados, regiões e municípios brasileiros. Seu objetivo principal é o de 

apoiar a estruturação dos destinos, a gestão e a promoção do turismo no País. 

 

Esse programa de enfoque territorial foi reformulado em 2013, quando foram definidos 

seus oito eixos de atuação, que orientam as ações de apoio à gestão, estruturação e 

promoção do turismo nas regiões e municípios: 

http://www.turismo.gov.br/acesso-a-informacao/63-acoes-e-programas/4882-programa-de-regionalizacao-do-turismo.html
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Publicado: Quarta, 27 de Maio de 2015, 08h59 | Última atualização em Quinta, 16 de Março de 2017, 

12h50 

Fonte: http://www.turismo.gov.br/acesso-a-informacao/63-acoes-e-programas/4882-programa-

de-regionalizacao-do-turismo.html  

 

O Plano Regional de Turismo da RT Serra do Itaqueri surgiu da necessidade dos 

municípios envolvidos em diagnosticar o turismo, elaborar diretrizes e plano de ação 

para promover o desenvolvimento regional. 

 

Na realização do plano estiveram envolvidos, no processo, representantes de 

prefeituras e da iniciativa privada dos municípios de Águas de São Pedro, Analândia, 

Brotas, Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Piracicaba, Rio Claro, Santa Maria 

da Serra, São Pedro e Torrinha. 

 

Durante o processo de elaboração do Plano Regional de Turismo, os participantes 

receberam orientações de como trabalhar de forma integrada, como elaborar o 

http://www.turismo.gov.br/acesso-a-informacao/63-acoes-e-programas/4882-programa-de-regionalizacao-do-turismo.html
http://www.turismo.gov.br/acesso-a-informacao/63-acoes-e-programas/4882-programa-de-regionalizacao-do-turismo.html
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Inventário Turístico baseado em modelo disponibilizado pelo Governo do Estado e 

também desenvolveram conjuntamente um formulário de estudo de demanda. Após 

as orientações iniciais, os representantes voltaram ao município e realizaram as 

tarefas propostas. Com o diagnóstico pronto e a pesquisa de demanda elaborada, os 

participantes analisaram os atrativos, criaram as diretrizes estratégicas e plano de 

ação futuro.  

 

As expectativas futuras com o Plano Regional de Turismo é que este sirva de 

ferramenta para o planejamento das ações, captação de recursos em órgãos 

estaduais, federais e até mesmo para apresentação à iniciativa privada que anseiam 

por informações confiáveis para investimento na região. 

 

A seguir apresenta-se os municípios que fazem parte da RT Serra do Itaqueri, com 

seus devidos contatos. 
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MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DA REGIÃO TURISTÍCA SERRA DO ITAQUERI 

 

ÁGUAS DE SÃO PEDRO 

 

 
Praça Dr. Octávio Moura Andrade 

Crédito: Toni Perecin -  Prefeitura de Águas de São Pedro 
 

 

Na década de 20 foram realizadas, por iniciativa do governo, prospecções geológicas 

nas terras da região de Piracicaba e São Pedro, que visavam encontrar petróleo. Após 

vá- rias tentativas, foram descobertas, em seu lugar, fontes de água mineral de grande 

valor terapêutico. Estudos para avaliação das propriedades medicinais das águas, 

efetuados pelo prof. dr. João de Aguiar Pupo, então diretor da Faculdade de Medicina 

da USP, e analisados pelo IPT, corroboraram o surgimento da Estância de Águas de 

São Pedro, fundada pelo dr. Octávio Moura Andrade, entre outros. Seu planejamento 

urbanístico ficou a cargo do engenheiro Jorge de Macedo Vieira e o saneamento 

básico foi projetado pelo Escritório Técnico Saturnino de Brito do Rio de Janeiro. Em 

virtude da crescente importância das fontes termais, em 1936, foi criada a Empresa 

Águas Sulfídricas e Termais de São Pedro S.A., e, posteriormente, em 1940, 

inaugurado o Grande Hotel São Pedro, mesmo ano em que o governo do Estado 

instituiu a Estância Hidromineral e Climática de Águas de São Pedro. Em 24 de 

dezembro de 1948, foi elevada a distrito e a município com sede no povoado de 
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Termas de São Pedro. E em 17 de novembro de 1978, tornou-se também Estância 

Turística. 

 

Fonte: http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_6.pdf 

 

 

Nome do Município Águas de São Pedro 

Endereço Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 115 

CEP 13525000 

Prefeito Paulo Sérgio Barboza de Lima 

E-mail e telefone gabinete@aguasdesaopedro.sp.gov.br (19) 34827100 

Sec. Ou Diretor de Tur. Rose Massarutto 

E-mail e telefone 

rose.massarutto@aguasdesaopedro.sp.gov.br  

(19) 3482-1652 

Presidente do COMTUR Maria Aparecida B. Cintra 

E-mail e telefone cidinhacintra@gmail.com (19) 98155-4334 

Interlocutor setor público Rose Massarutto 

E-mail e telefone 

rose.massarutto@aguasdesaopedro.sp.gov.br  

(19) 3482-1652 

Interlocutor setor privado Lucila Jacob Miralles 

E-mail e telefone luciladaestrela@gmail.com (19) 99774-9968 

Site Oficial do Município www.aguasdesaopedro.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_6.pdf
mailto:gabinete@aguasdesaopedro.sp.gov.br/
mailto:rose.massarutto@aguasdesaopedro.sp.gov.br
mailto:cidinhacintra@gmail.com/
mailto:rose.massarutto@aguasdesaopedro.sp.gov.br
mailto:luciladaestrela@gmail.com/
http://www.aguasdesaopedro.sp.gov.br/
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ANALÂNDIA 

 

 
Morro do Cuscuzeiro 

Crédito: Evanice Pace 
 

O núcleo populacional que deu origem ao atual município foi formado a partir de uma 

doação de terras feita por Manoel Vicente Lisboa, proprietário da fazenda Santa Maria 

da Glória. Entre seus fundadores destacam-se, ainda, Diogo Eugênio de Salles – 

representante de Vicente Lisboa –, João Correia de Camargo Aranha, Ananias Rocha, 

Alibrando Cesar, João Camargo de Lima, João Evangelista de Salles, Jacynto 

Agostinho Levy e João Pinto Ferreira. A exemplo de tantas outras cidades, a 

construção de uma capela também marcou o processo de fundação de Analândia. Em 

23 de outubro de 1887 foi, portanto, lançada a pedra fundamental da capela local sob 

a invocação de Santana. O povoado recebeu, inicialmente, o nome de Cuscuzeiro, 

oriundo de um pico situado em uma propriedade do Barão de Araraquara. Em 17 de 

dezembro de 1890, foi elevado à categoria de distrito do município de Rio Claro, 

recebendo o nome de Anápolis, em homenagem à padroeira da localidade. Tornou-

se município autônomo em 21 de junho de 1897. Como também existia no Estado de 

Goiás um município de mesmo nome, em 30 de novembro de 1944 passou a se 

chamar Analândia. Foi transformada em estância climática em 14 de julho de 1966. 

 

Fonte: http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_20.pdf 

http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_20.pdf
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Nome do Município Analândia 

Endereço Avenida 04 nº 381 - Centro - Analândia/SP 

CEP 13550-000 

Prefeito Jairo Aparecido Mascia 

E-mail e telefone gabinete@analandia.sp.gov.br (19) 3566-1220 

Sec. Ou Diretor de Tur. Luiz Fernando Gerion Ometo 

E-mail e telefone gabinete@analandia.sp.gov.br (19) 3566-9090 

Presidente do COMTUR Luiz Fernando Gerion Ometo 

E-mail e telefone gabinete@analandia.sp.gov.br (19) 3566-9090 

Interlocutor setor público Camila Assoni 

E-mail e telefone camilaassoni.antiqueira@gmail.com (19) 99917-5556 

Interlocutor setor privado Luiz Fernando Gerion Ometo 

E-mail e telefone gabinete@analandia.sp.gov.br (19) 3566-9090 

Site Oficial do Município www.analandia.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabinete@analandia.sp.gov.br
mailto:gabinete@analandia.sp.gov.br
mailto:gabinete@analandia.sp.gov.br
mailto:camilaassoni.antiqueira@gmail.com
mailto:gabinete@analandia.sp.gov.br
http://www.analandia.sp.gov.br/
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BROTAS 

 

 
Parque dos Saltos 

Crédito: Secretaria de Turismo 
 

 

O primeiro núcleo populacional de Brotas surgiu em terras da Fazenda Velha, em 

território antes pertencente ao município de Araraquara. Por volta de 1839 foi 

construída, por dona Francisca Ribeiro dos Reis, uma capela dedicada à Nossa 

Senhora das Dores de Brotas que deu início ao povoado, conhecido na época por 

Fazenda Velha, e situado entre as cabeceiras ou brotas do rio Jacaré- Pepira e Mirim. 

Em 6 de março de 1846, passou a freguesia do município de Araraquara, com a 

denominação de Brotas, e foi transferida, em 9 de março de 1853, para o município 

de Rio Claro. Tornou-se vila em 14 de fevereiro de 1859. O maior desenvolvimento 

viria a ocorrer nas décadas de 20 e 30 do século seguinte com a expansão da lavoura 

cafeeira. Existem várias versões quanto à origem do nome do município. Segundo 

Plínio Ayrosa, Brotas seria um brasileirismo, típico de São Paulo (brota significa olho 
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d’água, nascente) já que nos arredores da capital costumava-se dizer “vem da brota”, 

ou seja, é água fresca. Outra versão afirma que o termo provém de “abroteas”, planta 

medicinal e ornamental que era abundante na região; há, ainda, uma que diz ser um 

derivativo de “bolotas” (bolos típicos fabricados em Brotas). Finalmente, há a versão 

que faz referência ao fato de que passavam pelo município as estradas que vinham 

de Minas e seguiam para Piracicaba e para o sertão paulista: as tropas pernoitavam 

em Brotas e, na saída, ateavam fogo nos campos que voltavam a brotar e, na viagem 

seguinte, os boiadeiros ou tropeiros costumavam anunciar o pouso nas “brotas” (que 

seriam os brotos de capim). 

 

 

Fonte: http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_79.pdf 

 

 

Nome do Município Brotas 

Endereço Rua Benjamim Constant 300 

CEP 17380-000 

Prefeito Modesto Salviatto Filho 

E-mail e telefone prefeito@brotas.sp.gov.br (14) 3653-9900 

Sec. Ou Diretor de Tur. Fabio Pontes Ferreira 

E-mail e telefone (14) 99680-3700 

Presidente do COMTUR Antonio Augusto Rabello 

E-mail e telefone riker44@gmail.com 

Interlocutor setor público Fabio Pontes Ferreira 

E-mail e telefone (14) 99680-3700 

Interlocutor setor privado Antônio Augusto Rabello 

E-mail e telefone riker44@gmail.com 

Site Oficial do Município www.brotas.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_79.pdf
mailto:prefeito@brotas.sp.gov.br
mailto:riker44@gmail.com
mailto:riker44@gmail.com
http://www.brotas.sp.gov.br/
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CHARQUEADA 

 

 
Portal de Charqueada 

Crédito: Prefeitura Municipal de Charqueada 
 

Em 1859 as terras de Charqueada pertenciam a Luís Antonio de Souza Barros. Desse 

mesmo período são as fazendas Covitinga, Buri, Santo Antonio e Paraíso, que 

receberam colonos europeus, principalmente alemães e suíços. Seus descendentes, 

como as famílias Dichl, Priester, Stein, Koch, e Francisco Schmidt, que foi um dos 

maiores cafeicultores da zona de Ribeirão Preto, tornaram-se pessoas importantes no 

comércio, na indústria, na agricultura e nas profissões liberais. Uma escritura em 

Piracicaba menciona o nome de Uacuri às terras que constituíram a zona de 

Charqueada. (Ua, “haste”, “talo”, “caule” e curi, “pinhão”, “pinheiro”). O nome 

Charqueada vem da zona de sertão bruto e de caça abundante, atração de inúmeros 

caçadores que tinham que charquear a caça para não perdê-la. 

 

 

 

Fonte: http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_117.pdf 

 

 

 

http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_117.pdf
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Nome do Município Charqueada 

Endereço Praça Antônio D’Alprat, 01 - Centro 

CEP 13515-000 

Prefeito Carlos Roberto Biegas (em exercício) 

E-mail e telefone gabinete@charqueada.sp.gov.br 

Sec. Ou Diretor de Tur.  

E-mail e telefone (19) 3186-9000 

Presidente do COMTUR Em formação 

E-mail e telefone  

Interlocutor setor público Carlos Eduardo de Souza Del Pino 

E-mail e telefone jurídico@charqueada.sp.gov.br / (19) 3186-9000 

Interlocutor setor privado Sueli Alves do Vale Lanjoni Del Pino 

E-mail e telefone sueliadp@hotmail.com 

Site Oficial do Município www.charqueada.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabinete@charqueada.sp.gov.br
mailto:jurídico@charqueada.sp.gov.br
mailto:sueliadp@hotmail.com
http://www.charqueada.sp.gov.br/
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CORUMBATAÍ 

 

 
Praça Central 

Crédito: Carlos Aguiar 
 

 

O município de Corumbataí teve origem em 3 de março de 1821, na concessão da 

quarta sesmaria do Rio Corumbataí ao capitão de ordenanças de Jundiaí, Francisco 

da Costa Alves. Em 1885, a Empresa Barão do Pinhal e Cia. ligava, por via férrea, Rio 

Claro a São Carlos, passando pela sesmaria do Rio Corumbataí. Assim, foram 

surgindo as primeiras moradias e, após alguns anos, a sesmaria passou às mãos do 

Governo do Estado, que racionalizou a colonização e elaborou planos de urbanização. 

Em 1905, foi criado o Núcleo Colonial Jorge Tibiriçá, que loteou parte da sesmaria 

para imigrantes russos, alemães, lituanos, espanhóis e italianos, todos atraídos pelas 

facilidades em adquirir pequenas propriedades agrícolas. Em 1912, foi lançada a 

pedra fundamental da capela em louvor a São José de Corumbataí. Por volta de 1918, 

o governo adquiriu as fazendas Boa Vista e Santana de Baixo para loteá-las. Ainda 

no mesmo ano, Corumbataí recebeu, de Rio Claro, os primeiros postes para energia 

elétrica e, em 27 de novembro de 1919, foi criado o distrito em terras do município de 
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Rio Claro. Em 24 de dezembro de 1948, Corumbataí foi desmembrada de Rio Claro e 

elevada à categoria de município, recebendo a denominação atual. O termo origina-

se do tupi-guarani, “o rio dos corumbatás” ou curimbatás, 

 

 

Fonte: http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_127.pdf 

 

 

 

Nome do Município Corumbataí 

Endereço Rua 4 nº 147 

CEP 13540-000 

Prefeito Leandro Martinez 

E-mail e telefone gabinete@corumbatai.sp.gov.br (19) 3577-9000 

Sec. Ou Diretor de Tur. Carlos Alberto Pereira da Silva Aguiar 

E-mail e telefone aguiar@corumbatai.sp.gov.br (19) 3577-9000 

Presidente do COMTUR Em processo de Formação 

E-mail e telefone  

Interlocutor setor público Carlos Alberto Pereira da Silva Aguiar 

E-mail e telefone aguiar@corumbatai.sp.gov.br (19) 3577-9000 

Interlocutor setor privado Wagner José Casseb 

E-mail e telefone wagnercasseb@hotmail.com (19) 3577-1244 

Site Oficial do Município www.corumbatai.sp.gov.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_127.pdf
mailto:gabinete@corumbatai.sp.gov.br
mailto:aguiar@corumbatai.sp.gov.br
mailto:aguiar@corumbatai.sp.gov.br
mailto:wagnercasseb@hotmail.com
http://www.corumbatai.sp.gov.br/
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IPEÚNA 

 

 

 
Serra do Fazendão 

Crédito: Kelvym Stanley 
 

 

 

O atual município de Ipeúna (em tupi-guarani, “ipê-preto”) deve sua existência à 

lavoura cafeeira, que permitiu o estabelecimento de grandes fazendas em suas terras, 

dando origem ao povoado de Santa Cruz da Invernada, fundado por Vicente Barbosa 

em 1890. Em 30 de abril de 1894, foi criado o distrito de Santa Cruz de Boa Vista, em 

terras do município de Rio Claro. Seu nome sofreu duas alterações: para Ipojuca, em 

13 de outubro de 1906 e, posteriormente, para Ipeúna, em 30 de novembro de 1944. 

Com a economia voltada para as culturas de arroz, milho, feijão e para a pecuária, 

baseada em pequenas propriedades, Ipeúna tornou-se município autônomo em 28 de 

fevereiro de 1964 

 

Fonte: http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_211.pdf 

 

 

 

http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_211.pdf
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Nome do Município Ipeúna 

Endereço Rua 01, 275 – Centro / Ipeúna - SP 

CEP 13.537-000 

Prefeito Jose Antônio de Campos 

E-mail e telefone governo@ipeuna.sp.gov.br  (19) 99837-2331  

Sec. Ou Diretor de Tur. Coordenadoria de Turismo 

E-mail e telefone paulokoko21@gmail.com  (19) 99703-1043  

Presidente do COMTUR Luis Augusto Scotton Ortolan 

E-mail e telefone luis.ortolan@gmail.com 

Interlocutor setor público Paulo Santos de Moraes 

E-mail e telefone paulokoko21@gmail.com  (19) 99703-1043  

Interlocutor setor privado Natalia Maria Paseto 

E-mail e telefone nataliamariapaseto@hotmail.com  (19) 99788-4221  

Site Oficial do Município www.ipeuna.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:governo@ipeuna.sp.gov.br
mailto:paulokoko21@gmail.com
mailto:luis.ortolan@gmail.com
mailto:paulokoko21@gmail.com
mailto:nataliamariapaseto@hotmail.com
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ITIRAPINA 

 

 
Balneário Santo Antonio 

Crédito: José Maria Cândido 
 

 

Por volta de 1820, surgiu um pequeno núcleo populacional nas margens do Ribeirão 

Claro que se chamou Itaqueri da Serra, onde seria construída, em 16 de maio de 1839, 

a capela de Nossa Senhora da Conceição da Serra. Em 5 de julho de 1852, foi criada 

a freguesia do município de Rio Claro, com o nome de Nossa Senhora da Conceição 

de Itaqueri. Em 1873, sua sede foi transferida para Itaqueri da Várzea, localizada na 

margem do Ribeirão Itaqueri. O impulso definitivo para o desenvolvimento do local 

ocorreu quando, em 1885, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro inaugurou a 

linha até São Carlos e um ramal para Jaú, construindo então a estação de Morro 

Pelado nas terras da freguesia, o que atraiu um significativo número de pessoas para 

a região. Em 8 de janeiro de 1890, seu nome foi alterado para Morro Pelado e, 

posteriormente, em 28 de setembro de 1900, para Itirapina (em tupi, tradução de 

Morro Pelado). A autonomia político-administrativa ocorreu em 25 de março de 1935. 

 

Fonte: http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_236.pdf 

http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_236.pdf


19 
 

Nome do Município Itirapina 

Endereço Avenida um nº 106 Centro 

CEP 13530000 

Prefeito José Maria Cândido 

E-mail e telefone prefeito@itirapina.sp.gov.br  (19) 3575-9000  

Sec. Ou Diretor de Tur. Mari Leila Bacciotti Cândido  

E-mail e telefone social@itirapina.sp.gov.br  (19) 3575-3858  

Presidente do COMTUR Ricardo Gama  

E-mail e telefone gamajornal@hotmail.com  (19) 3575-2431  

Interlocutor setor público João Eduardo Santini 

E-mail e telefone turismoitirapina@yahoo.com.br  (19) 3575-1852  

Interlocutor setor privado Eduardo Mancuso  

E-mail e telefone ed_mancuso@hotmail.com (19) 99765-4240 

Site Oficial do Município www.itirapina.sp.gov.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prefeito@itirapina.sp.gov.br
mailto:social@itirapina.sp.gov.br
mailto:gamajornal@hotmail.com
mailto:turismoitirapina@yahoo.com.br
mailto:ed_mancuso@hotmail.com
http://www.itirapina.sp.gov.br/
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PIRACICABA 

 

 
Lugar onde o peixe para 

Crédito: Helder Prado 
 

A região do Rio Piracicaba começou a ser percorrida com o movimento das entradas e 

bandeiras. Entre fins do século XVII e meados do XVIII, as terras próximas do salto do rio 

sofreram as primeiras intervenções, fossem por meio da abertura de caminhos e estradas, 

fossem associadas a pedidos e doações de sesmarias. Tratava-se, inicialmente, do trânsito e 

do consequente povoamento deflagrado pelas tentativas de melhor explorar as minas de ouro, 

em Cuiabá ou Minas Gerais. A parte do território paulista que viria a constituir o futuro 

município recebeu, portanto, suas primeiras demarcações em função desse processo. Entre 

as referências oficiais relativas à formação do povoado, propriamente dito, destaca-se a 

incumbência dada, em 1766, ao Cap. Antônio Corrêa Barbosa pelo Capitão-General D. Luís 

Antônio de Souza Botelho Mourão, para fundar uma povoação na foz do Rio Piracicaba. O 

local escolhido, no entanto, situava-se à margem direita do salto, distante 90 quilômetros da 

foz. Considerou-se o lugar mais apropriado, uma vez que o núcleo seria ponto de apoio para 

as embarcações que desciam o Rio Tietê, além de servir como retaguarda ao abastecimento 

do Forte Iguatemi (fronteira, na época, com o território do Paraguai). Sua fundação oficial 

ocorreu em 1º de agosto de 1767, no termo da Vila de Itu. Em 21 de junho de 1774, a povoação 

foi elevada à categoria de freguesia do município de Itu e, em 7 de julho de 1784, transferida 

para a margem esquerda do Rio Piracicaba. Em 31 de outubro de 1821, quando foi erguida a 

vila, recebeu o nome Vila Nova da Constituição. A partir de 1836, a vila ganhou impulso, 



21 
 

tornando-se importante centro abastecedor. Com o predomínio do sistema de pequenas 

propriedades, eram cultivados, além do café, arroz, feijão, milho, algodão e fumo. Ainda havia 

pastagens destinadas à criação de gado. Em 24 de abril de 1856, a vila recebeu foros de 

cidade, mas a denominação de Piracicaba (em tupi, “lugar onde ajunta peixe” ou “lugar onde 

o peixe pára”) apenas seria oficializada em 13 de abril de 1877. O município adquiriu novo 

estímulo quando, nesse mesmo ano, começou o tráfego no ramal da estrada de ferro que 

ligava Piracicaba a Itu. 

 

Fonte: http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_387.pdf 

Nome do Município Piracicaba 

Endereço Rua Cap. Antonio Corrêa Barbosa, 2233 – Ch.Nazareth 

CEP 13400-900 

Prefeito Barjas Negri 

E-mail e telefone (19) 3403-1040 / 1041 

Sec. Ou Diretor de Tur. Rosângela Maria Rizzolo Camolese 

E-mail e telefone semac@piracicaba.sp.gov.br  (19) 3403-2611  

Presidente do COMTUR Rosângela Maria Rizzolo Camolese 

E-mail e telefone semac@piracicaba.sp.gov.br  (19) 3403-2611  

Interlocutor setor público Esdras Casarini Moreno 

E-mail e telefone turismo.piracicaba@gmail.com  (19) 3403-2635  

Interlocutor setor privado  

E-mail e telefone  

Site Oficial do Município www.piracicaba.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_387.pdf
mailto:semac@piracicaba.sp.gov.br
mailto:semac@piracicaba.sp.gov.br
mailto:turismo.piracicaba@gmail.com
http://www.piracicaba.sp.gov.br/
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RIO CLARO 

 

 

 
Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” 

Crédito: Luciano Urbancic 
 

Os primeiros indícios de povoamento da região de Rio Claro remontam ao século XVIII, 

quando tropeiros que se dirigiam às minas de Cuiabá utilizavam como ponto de parada e 

descanso as margens do Córrego da Servidão. A área estava localizada na zona, 

praticamente inexplorada, conhecida por “campos” ou “sertões de Araraquara”. Entre 1821 e 

1824, foram instaladas inúmeras fazendas, pelo sistema de sesmarias, voltadas para 

produção de açúcar e café. Dentre elas, destacaram-se duas: uma estabelecida pela família 

Pereira, situada em uma esplanada inclinada para o Córrego da Servidão, entre o Ribeirão 

Claro e o Rio Corumbataí; e outra, mais ao norte, pertencente aos Costa Alves, que ergueram 

uma capela à beira do Rio Corumbataí. Constituíram os dois principais núcleos de origem de 

Rio Claro, e a partir de 1826, passaram a pleitear o direito de serem sede de curato. Para 

solucionar a disputa, foi solicitada a intervenção de Antônio Paes de Barros, o Barão de 

Piracicaba, que sugeriu a construção de uma outra capela em novo local, limite entre os dois 

povoados, justamente em terras pertencentes a seu sogro, Manuel Paes de Arruda. A criação 

da capela curada ocorreu efetivamente em 10 de junho de 1827, com o nome de São João 

Batista do Rio Claro. Em 9 de dezembro de 1830, foi criada a freguesia no atual município de 
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Piracicaba, transferida para o município de Limeira em 8 de março de 1842. Elevada a vila 

em 7 de março de 1845, recebeu foros de cidade em 30 de abril de 1857. Sua denominação 

foi simplificada para Rio Claro somente em 20 de dezembro de 1905. A cidade teve maior 

impulso a partir de 1876, com a inauguração do ramal férreo Campinas - Rio Claro, da Cia 

Paulista de Via Férreas e Fluviais, por onde era transportado o café com destino ao porto de 

Santos. Em 1892, foram instaladas as oficinas da Cia Paulista, que ampliou as atividades 

industriais (com a abertura de serrarias, cerâmicas, etc) e o comércio local. Com a crise do 

café em 1929, a economia de Rio Claro sofreria duro golpe. Entre as décadas de 30 e 70 teve 

uma pequena expansão industrial. A partir de 1970, com a criação do distrito industrial e 

investimentos do poder público, Rio Claro passou a ter acelerado crescimento do setor. 

 

Fonte: http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_439.pdf 

 

 

 

Nome do Município Rio Claro 

Endereço Rua 3 nº 945 – Centro 

CEP 13500-970 

Prefeito João Teixeira Junior (Juninho da Padaria) 

E-mail e telefone (19) 3526-7192 

Sec. Ou Diretor de Tur. Ronald Teixeira Penteado 

E-mail e telefone ronald.esporte@turismo.rc.sp.gov.br (19) 3534-5881 

Presidente do COMTUR Em formação 

E-mail e telefone  

Interlocutor setor público Ronald Teixeira Penteado 

E-mail e telefone ronald.esporte@turismo.rc.sp.gov.br (19) 3534-5881 

Interlocutor setor privado  

E-mail e telefone  

Site Oficial do Município www.rioclaro.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_439.pdf
mailto:ronald.esporte@turismo.rc.sp.gov.br
mailto:ronald.esporte@turismo.rc.sp.gov.br
http://www.rioclaro.sp.gov.br/
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SANTA MARIA DA SERRA 

 

 
O pôr do sol 

Crédito: Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra 
 

 

A origem do atual município de Santa Maria da Serra reporta-se à construção de uma 

capela e um cemitério, em terras doadas por proprietários da Fazenda Ribeirão 

Bonito, em 27 de outubro de 1867. Formou-se, ao redor da capela da padroeira Santa 

Maria, um núcleo populacional. Após certo crescimento, o povoado foi elevado a 

freguesia em 22 de fevereiro de 1881, com o nome de Santa Maria, em terras do 

município de Piracicaba. Embora se ignore a data precisa, no período entre 1887 e 

1897, a freguesia foi transferida para São Pedro. Em 30 de novembro de 1944, teve 

seu nome alterado para Tupananci, até que recebesse, em 24 de dezembro de 1948, 

a denominação atual. Tornou- se município autônomo em 18 de fevereiro de 1959. 

 

Fonte: http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_470.pdf 

 

 

http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_470.pdf
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Nome do Município Santa Maria da Serra 

Endereço Rua Luiz Carmezine, sn 

CEP 17370-000 

Prefeito Narciso Benedito Bistafa 

E-mail e telefone prefeito@santamariadaserra.sp.gov.br  (19) 3187-9900  

Sec. Ou Diretor de Tur. Margarete A. Gardenal  

E-mail e telefone turismo@santamariadaserra.sp.gov.br  (19) 3187-9900  

Presidente do COMTUR Maria Aparecida Fernandes da Silva Almeida 

E-mail e telefone mfsalmeida@gmail.com   (19) 3187-9900  

Interlocutor setor público Margarete A Gardenal 

E-mail e telefone margogardenal@hotmail.com 

Interlocutor setor privado Fabiana A Perotto 

E-mail e telefone fabiana.perotto@gmail.com.br 

Site Oficial do Município www.prefeituradesantamariadaserra.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prefeito@santamariadaserra.sp.gov.br
mailto:turismo@santamariadaserra.sp.gov.br
mailto:mfsalmeida@gmail.com
mailto:margogardenal@hotmail.com
mailto:fabiana.perotto@gmail.com.br
http://www.prefeituradesantamariadaserra.sp.gov.br/
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SÃO PEDRO 

 

 
Praça Gustavo Teixeira 
Crédito: Fran Camargo 

 

 

 

Em 1807 foi aberto um caminho ligando a Sesmaria do Limoeiro à Vila da Constituição 

(atual Piracicaba), com um prolongamento rumo à oeste, que ficou conhecido como 

Picadão. Junto a ele, próximo à Serra de Itaqueri (em tupi, “pedra mole”) foi construído 

um pouso de tropeiros com rancho e curral, em torno do qual surgiu um pequeno 

povoado. Em 1856, Joaquim Teixeira de Barros mandou erguer uma capela, que 

recebeu, então, o nome de Capela do Picadão. Em 1860, o núcleo formado passou a 

ser chamado Capela de São Pedro. Em 12 de abril de 1864, foi criada a freguesia em 

terras do município de Piracicaba. Tornou-se vila em 22 de fevereiro de 1881. Muito 

tempo depois, em 1979, o município foi reconhecido como Estância Turística.  

 

Fonte: http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_504.pdf 

 

 

http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_504.pdf
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Nome do Município São Pedro 

Endereço Rua Valentim Amaral, 748, centro 

CEP 13.520-000 

Prefeito Helio Donizete Zanatta 

E-mail e telefone prefeito@saopedro.sp.gov.br  (19) 3481-9206  

Sec. Ou Diretor de Tur. Clarissa Campos Quiararia 

E-mail e telefone turismo@saopedro.sp.gov.br (19) 3481-9269  

Presidente do COMTUR Clarissa Campos Quiararia 

E-mail e telefone comtur@saopedro.com.br (19) 3481-9269  

Interlocutor setor público Clarissa Campos Quiararia 

E-mail e telefone turismo@saopedro.sp.gov.br (19) 3481-9269  

Interlocutor setor privado Rosana Loiacono Fernandes 

E-mail e telefone rosanalua@outlook.com  (19) 3481-3221  

Site Oficial do Município www.saopedro.sp.gov.br / www.saopedro.com.br 

 

Santa Maria da  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prefeito@saopedro.sp.gov.br
mailto:turismo@saopedro.sp.gov.br
mailto:comtur@saopedro.com.br
mailto:turismo@saopedro.sp.gov.br
mailto:rosanalua@outlook.com
http://www.saopedro.sp.gov.br/
http://www.saopedro.com.br/
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TORRINHA 

 

 
Pedra de Torrinha 

Crédito: Edu Guerra 
 

 

No final do século XIX, o agricultor José Antunes de Oliveira doou, ao Bispado de São 

Carlos, uma pequena área, na qual foi erigida a capela dedicada a São José. Em torno 

dela formou-se um povoado que se desenvolveu lentamente. Com a inauguração da 

estação Santa Maria da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, no ano de 1890, 

(mesmo local da atual estação de Torrinha), o povoado se desenvolveu e atraiu 

numerosos moradores que chegaram de localidades vizinhas. Em 14 de dezembro de 

1896, foi criado o distrito de Torrinha em terras do município de Brotas e, em 30 de 

novembro de 1922, transformou-se em município autônomo. Diz-se que o nome 

Torrinha relaciona-se à existência de uma imensa pedra, em formato de torre. 

 

 

Fonte: http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_547.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.perfil.seade.gov.br/historico/hist_547.pdf
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Nome do Município Torrinha 

Endereço Rua José Antunes  

CEP 17.360.000 

Prefeito Ronaldo Gasparelo 

E-mail e telefone gabinete@torrinha.sp.gov.br  (14) 3656-9600 

Sec. Ou Diretor de Tur. Antônio César Siboldi 

E-mail e telefone sec.turismotorrinha@hotmail.com  (14) 99771-6126 

Presidente do COMTUR Claudemir Pacheco 

E-mail e telefone 

atendimento@fazendahotelvaleverde.com.br   

(14) 99854-3005 

Interlocutor setor público Antônio César Siboldi 

E-mail e telefone sec.turismotorrinha@hotmail.com  (14) 99771-6126 

Interlocutor setor privado Claudemir Pacheco 

E-mail e telefone 

atendimento@fazendahotelvaleverde.com.br   

(14) 99854-3005 

Site Oficial do Município www.torrinha.sp.gov.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabinete@torrinha.sp.gov.br
mailto:sec.turismotorrinha@hotmail.com
mailto:atendimento@fazendahotelvaleverde.com.br
mailto:sec.turismotorrinha@hotmail.com
mailto:atendimento@fazendahotelvaleverde.com.br
http://www.torrinha.sp.gov.br/
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2. OBJETIVO DO PLANO REGIONAL DE TURISMO 

 

O Plano Regional de Turismo define as contribuições do setor para o desenvolvimento 

econômico social e cultural da região. Por ser o turismo um elemento importante de 

fomento à atividade econômica, é capaz de propiciar o desenvolvimento das regiões 

de forma sustentável. Tem como insumos básicos os recursos naturais e culturais da 

região, os quais representam boas oportunidades a serem aproveitadas no contexto 

local e regional.  

 

A organização do Plano Regional de Turismo segue uma estrutura lógica que interliga 

os diagnósticos, prognósticos, objetivos, resultados esperados e proposição de 

programas, projetos e ações. Agrega ainda, um conjunto de informações e dados que 

norteiam as ações compartilhadas de desenvolvimento turístico. Esse plano foi 

construído com a participação e envolvimento da comunidade da região: poder público 

e iniciativa privada de cada um dos municípios envolvidos e seus principais objetivos 

são: 

 

 Organizar o setor turístico nos municípios; 

 Dar diretrizes para o desenvolvimento turístico regional; 

 Melhorar da qualidade de vida da população; 

 Promover a união dos municípios para o Turismo Regional; 

 Promover o desenvolvimento dos municípios; 

 Promover geração de emprego e renda por meio da atividade turística. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

 

A Região Turística Serra do Itaqueri é uma das mais belas no Estado de SP. São 12 

municípios que estão unidos pelo desenvolvimento do turismo regional: Águas de São 

Pedro, Analândia, Brotas, Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Piracicaba, Rio 

Claro, Santa Maria da Serra, São Pedro e Torrinha.  

 

Com a diversidade turística que se encontram na região não era para menos: turismo 

cultural, turismo de saúde, rural, de natureza, de aventura e gastronômico. São mais 

de 30 atrativos turísticos consolidados na Serra do Itaqueri. 

 

O relevo das cuestas basalticas forma cenários ideais para o turismo de aventura e 

ecoturismo, são cachoeiras e penhascos para serem superados pelos aventureiros, 

corredeiras para a prática de rafting e canoagem, vales para serem atravessados por 

tirolesas e muitas trilhas para acessar as inúmeras cachoeiras e nascentes. 

 

 
Cuestas de Botucatu que formam a Serra do Itaqueri 

Imagem Pública 
 

Aqui brotam fontes minerais medicinais que atraem visitantes de todo o Brasil para se 

tratar em nossas águas e a oferta de hotelaria não deixa a desejar: hotéis fazenda, 

resorts, hotéis de lazer, albergues, áreas de camping e pousadas. Vale a pena passar 

muitos dias na região em um dos meios de hospedagem. 
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Na Serra do Itaqueri ainda encontramos a cultura caipira preservada, com festas 

regionais, quermesses e o turismo rural, onde as fazendas abrem suas portas aos 

visitantes mostrando a vivencia no campo como a ordenha de vaca, a produção de 

cachaça, a colheita do fruto direto no pé e os produtos típicos de fazenda. Até café 

premiado tem! 

 

A história ainda está viva, pois a região foi muito rica na época do cultivo do café, 

preservando seus casarões antigos, antigas usinas de energia elétrica e também 

estações ferroviárias onde as pessoas embarcavam no início do século XX.  

 

E a gastronomia, dá até água na boca! Encontramos um dos maiores polos 

gastronômicos do interior paulista, tem festival gastronômico, tem peixe à beira do Rio 

Piracicaba e uma enorme oferta de culinária variada: contemporânea, caipira, 

tradicional e temática, tendo como destaques o carneiro de Analândia, o sorvete de 

queijo e goiabada de Brotas, a pamonha de Charqueada, a leitoa à pururuca de 

Corumbataí, o pão da Rosa de Itirapina, o peixe de Piracicaba, a mandioca de Santa 

Maria da Serra, o jaracatiá de São Pedro, o café de Torrinha e a cozinha 

contemporânea de Águas de São Pedro, além de cachaças e cervejas artesanais 

como tradição da região. É a região dos Sabores! 

 

Uma das regiões mais bonitas do Estado de São Paulo. Não deixe de visitar as 

cidades da Serra do Itaqueri! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

4. HISTÓRICO 

 

A Região Turística Serra do Itaqueri teve início em 2010, por iniciativa do município 

de Águas de São Pedro que começou a articular os municípios que faziam parte da 

região definida pelo Governo do Estado. Águas de São Pedro, Analândia, Brotas, 

Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Rio Claro, Santa Maria da Serra, São 

Pedro e Torrinha. 

 

A partir de 2011, o Senac São Paulo entra no processo de regionalização, com uma 

metodologia de trabalho interativa, fortalecendo assim as ações de integração regional 

entre os municípios. A partir desse momento, o Conselho Regional / Governança 

mantinha encontros mensais para pensarem o desenvolvimento de projetos.  

 

Além dos encontros mensais, havia o momento de celebrar todo o trabalho e sempre 

no final do ano, realizava-se o Fórum do Desenvolvimento Regional do Turismo, onde 

eram apresentados os resultados obtidos com a articulação e projetos. Participavam 

dos fóruns, as principais autoridades de cada município, iniciativa privada e os 

membros do Conselho Regional / Governança. 

 

Nesse ínterim, alguns municípios entraram e saíram do processo de regionalização. 

Piracicaba ingressou no processo em 2014 e Santa Cruz da Conceição saiu em 2016. 

 

Em 2017, surge a necessidade de se trabalhar o Plano Regional de Turismo. Na época 

todos os municípios que estavam oficialmente na região turística (Águas de São 

Pedro, Analândia, Brotas, Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Piracicaba, Rio 

Claro, Santa Maria da Serra, São Pedro e Torrinha) aderiram ao movimento e 

começaram a participar da elaboração do plano. Com a atualização do Mapa do 

Turismo Brasileiro em julho de 2017, o município de Limeira entra na região, porém 

como o plano já estava finalizado, as informações de Limeira serão atualizadas na 

próxima versão prevista para 2019/2020. 
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GOVERNANÇA 

 

Governança é um tipo de “governo local” constituído por pessoas da comunidade, do 

meio político e das organizações que fazem parte deste mesmo espaço. A 

Governança Local é uma força organizada que estas pessoas encontram nelas 

mesmas para juntas construírem pactos e colocarem a “mão na massa” para 

realizarem projetos de melhoria de vida e desenvolvimento de todas as pessoas da 

comunidade.  

 

A Governança Local define quais são “os combinados” para os projetos coletivos 

acontecerem e ganharem força. Formar a Governança Local significa colocar as 

“cartas na mesa” para um jogo limpo, justo e transparente na comunidade. 

 

Governança Local é a força política que se constrói em torno de pactos, entre atores 

sociais, para a realização de ações e projetos que promovem o desenvolvimento local. 

Esse núcleo comunitário chamado governança é constituído por pessoas expressivas 

da sociedade civil e dos setores governamental e empresarial, que produzem e são 

ao mesmo tempo o capital social que se quer incrementar. Esse “governo local” 

orienta-se por uma participação igualitária e democrática e busca solucionar conflitos 

por meio de consensos, além de garantir a transparência e a disseminação das 

informações e do processo de desenvolvimento econômico capaz de beneficiar as 

pessoas e preservar o meio ambiente e seus recursos naturais. 

 

Identificar atores possíveis da comunidade que têm potencial para participar desse 

time é condição essencial para um coeso trabalho de juntar esforços e conectar ideias 

e ações. 

 

À medida que se fortalecem os vínculos de confiança, a Governança passa a gerir 

seus projetos com reconhecimento e apoio da sociedade. Para além da elaboração 

do plano é preciso realizar parcerias, captar recursos e fazer acontecer o 

desenvolvimento sustentável. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

Para o desenvolvimento do processo de planejamento foi importante definir uma 

metodologia de trabalho, para conseguir uniformidade nas informações geradas pelos 

municípios e assim buscar coerência na análise do cenário regional para definir as 

diretrizes e projetos. 

 

O Plano Regional de Turismo seguiu uma metodologia adotada pelo Senac São Paulo 

para ser desenvolvida. Em cada encontro do Conselho Regional / Governança, os 

participantes seguiam um roteiro básico, apresentado a seguir: 

 

 

1. Pessoas respondem individualmente a uma pergunta desafiadora 

Isto é feito sempre no check in ou às vezes no início de uma atividade para 

desenvolver um tema específico 

 

2. Grupos de no mínimo 4 e máximo 6 pessoas respondem a uma pergunta 

desafiadora 

Esta ação sempre ocorre, em todos os encontros, para tratar de tema 

específico 

 

3. Numa plenária os grupos compartilham o que produziram 

Esta ação ocorre em todos os encontros 

 

4. Senac aprofunda os conceitos 

O mediador ouve a plenária e aprofunda os conceitos e faz todas as conexões 

necessárias e possíveis entre o que foi falado com a sua própria experiência e 

conhecimento 

 

5. Senac sumariza os resultados do processo de aprendizagem e produção 

de informações 

O mediador resume os aspectos principais que aparecem no processo e que 

são de interesse para o desenvolvimento do plano estratégico 
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6. Grupo Sistematizador trata as informações produzidas e vai inserindo na 

estrutura do plano 

O Grupo sistematizador é formado por um núcleo de pessoas pró ativas do 

poder público e da iniciativa privada 

 

7. Demandar desafios 

De acordo com as necessidades e status do plano estratégico, demandam-se 

desafios para os participantes, seja para aprofundar temas ou realizar de 

tarefas que contribuam com o plano estratégico   

 

 

Em cada momento da metodologia aplicada em todos os encontros do processo de 

elaboração do Plano Regional de Turismo, os participantes da RT Serra do Itaqueri, 

opinavam, participavam das discussões coletivas (em grupo), compartilhavam suas 

produções e recebiam o desafio de levantar as informações, cada qual em seu 

município sempre com um prazo definido para entrega de informações. 

 

Em vários momentos do processo, sobretudo no Inventário Turístico e Pesquisa de 

Demanda, alguns municípios tiveram dificuldade, ora em levantar dados quantitativos, 

ora em conseguir fechar a pesquisa de demanda.  

 

As informações após recolhidas eram repassadas ao grupo sistematizador, que 

constantemente as organizava e validava junto à Governança, ora em momentos off 

line (e-mail), ora presencialmente nos fóruns mensais e oficinas realizadas. 

 

O processo foi se repetindo até trabalhar as diretrizes e os projetos de curto, médio e 

longo prazo, relacionados. No final todo o processo foi validado pela Governança. 
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6. DIAGNÓSTICO 

 

Para realizar o diagnóstico foram consideradas as informações do Inventário Turístico, 

Pesquisa de Demanda de cada município, Avaliação e hierarquização dos atrativos 

turísticos com pontos fortes e fracos baseado em informações levantadas junto à 

Governança e validadas por todos os participantes em reuniões abertas. 

 

 

6. 1. INVENTÁRIO TURÍSTICO 

 

 

De acordo com o INVTUR, o Inventário da Oferta Turística consiste no levantamento, 

identificação e registro dos atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos 

e da infraestrutura de apoio ao turismo como instrumento base de informações para 

fins de planejamento, gestão e promoção da atividade turística, possibilitando a 

definição de prioridade par aos recursos disponíveis e o incentivo ao turismo 

sustentável. 

 

Com a realização do inventário, é possível fazer um levantamento da infraestrutura do 

município e de seus atrativos turísticos. Essa análise é importante para que se 

identifique toda a estrutura que pode ser utilizada para fins turísticos.  

 

O banco de dados gerado a partir do inventário é de fundamental importância para 

manter o acompanhamento do desenvolvimento dos atrativos turísticos, atualizar as 

informações, ter essas informações à disposição dos turistas e da população e ter 

esses dados básicos como uma base sólida para a criação de diretrizes. 
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6.1.1. ÍNDICES E DADOS DA REGIÃO 

Foram levantados os principais dados socioeconômicos por município e depois reunidos em uma tabela única, totalizando a soma 

ou a média do cenário regional. 

 

Município Águas S. Pedro Analândia Brotas Charqueada Corumbataí Ipeúna 

Área em km² 3,61 325,95 1.101,37 175,85 278,62 190,01 

População: 3.004 4.694 23.212 16.394 3.936 7.087 

Número de Eleitores 3.657 4.404 18.250 12.799 3.075 5.156 

Densidade Demográfica – 
hab/km² 832,13 14,4 21,08 93,23 14,13 37,3 

Taxa de urbanização* 100% 82,59% 86,72% 91,27% 60,01% 89,45% 

IDHM (Índice de 
Desenvolvimento Humano 
Municipal) 

0,854 0,754 0,74 0,736 0,754 0,753 

Nível de Atendimento – Coleta de 
Lixo (%) 99,00% 100,00% 99,76% 99,65% 99,70% 100,00% 

Nível de Atendimento - 
Abastecimento de Água (%) 99,00% 98,73% 98,85% 99,50% 99,85% 99,94% 

Nível de Atendimento – Esgoto 
Sanitário (%) 97,47% 93,28% 97,42% 89,10% 96,75% 92,29% 

PIB (em real corrente)  R$    113.803,72   R$ 135.410,95   R$ 629.690,48   R$ 260.101,31   R$ 98.687,07   R$ 588.899,45  

PIB per capita (em real corrente)  R$      39.515,18   R$   29.892,04   R$   27.934,10   R$   16.417,43   R$ 25.239,66   R$   88.997,95  
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Município Itirapina Piracicaba Rio Claro Sta Maria Serra São Pedro Torrinha 

Área em km² 564,6 1378,07 498,42 252,62 611,28 315,27 

População: 16.682 382.817 196.904 5.918 33.486 9.597 

Número de Eleitores 9.463 286.277 145.701 4.162 24.536 7.362 

Densidade Demográfica – 
hab/km² 29,55 277,79 395,06 23,43 54,78 30,44 

Taxa de urbanização* 91,87% 98,13% 97,75% 90,17% 86,19% 86,69% 

IDHM (Índice de 
Desenvolvimento Humano 
Municipal) 

0,724 0,785 0,803 0,686 0,755 0,744 

Nível de Atendimento – Coleta 
de Lixo (%) 99,75% 99,80% 99,79% 100,00% 99,39% 99,68% 

Nível de Atendimento - 
Abastecimento de Água (%) 95,78% 99,42% 99,67% 99,86% 99,02% 99,29% 

Nível de Atendimento – Esgoto 
Sanitário (%) 88,99% 97,96% 98,15% 99,66% 95,48% 97,70% 

PIB (em real corrente)  R$    329.453,79   R$ 
22.040.590,00   R$ 8.455.119,93   R$     141.125,91   R$ 578.245,98   R$ 167.115,67  

PIB per capita (em real corrente)  R$      20.347,96   R$        
58.718,85   R$       43.931,83   R$       24.767,62   R$    17.666,61   R$   17.626,38  

*Dados disponíveis na Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 
*Dados disponíveis no IBGE (http://www.ibge.gov.br) 
*Dados disponíveis TSE (http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-municipio-zona)

http://www.seade.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-municipio-zona
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TOTAL DA REGIÃO TURÍSTICA SERRA DO ITAQUERI 
 
Na totalização, os índices são somados ou tirados a média conforme a característica própria! 
 

Município Região 

Área em km² 5.695,67 

População: 703.731 

Número de Eleitores 524.842 

Densidade Demográfica – hab/km² 123,56 

Taxa de urbanização* 88,40% 

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) 0,757 

Nível de Atendimento – Coleta de Lixo (%) 99,71% 

Nível de Atendimento - Abastecimento de Água (%) 99,08% 

Nível de Atendimento – Esgoto Sanitário (%) 95,35% 

PIB (em real corrente)  R$      33.538.244,26  

PIB per capita (em real corrente)  R$           411.055,61  

 

 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM do Estado de São Paulo 

IDHM 1991 0,578 

IDHM 2000 0,702 

IDHM 2010 0,783 
 Fonte: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
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6.1.2. LOCALIZAÇÃO REGIONAL E ACESSO 

 

RODOVIAS DE ACESSO À REGIÃO 

 

As principais rodovias de acesso à região são: 

 

 SP 310 – Rodovia Washington Luiz  

 SP 318 – Rodovia Engº Thales Lorena Peixoto – Ribeirão Preto e São Carlos; 

 SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – Bauru e Jaú; 

 SP 147 – Rodovia Dep. Laércio Corte – Limeira; 

 SP 330 – Rodovia Anhanguera – São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto; 

 SP 348 – Rodovia dos Bandeirantes – São Paulo e Campinas; 

 

 

Internamente, a malha rodoviária da região compreende as seguintes rodovias 

principais: 

 

 SP 225 – Rodovia Engº Paulo Nilo Romano: liga Brotas, Itirapina, Analândia; 

 SP 197 – Rodovia Dr. Américo Piva: liga Torrinha e Brotas; 

 SP 191 – Rodovia Wilson Finardi: ligar Rio Claro, Ipeúna, Charqueada, São 

Pedro e Santa Maria da Serra; 

 SP 304 – Rodovia Luiz de Queiroz: liga Piracicaba, Torrinha, São Pedro e 

Águas de São Pedro; 

 SP 308 – Rodovia do Açúcar: liga Piracicaba e Charqueada; 

 SP 127 – Rodovia Fausto Santomauro: liga Rio Claro e Piracicaba; 

 BRO 040 – liga Brotas ao distrito de Patrimônio 

 Rodovia Ulisses Guimarães – liga São Pedro a Itirapina. 

 Rodovia Vicinal Nicolau Marotti – liga Rio Claro a Corumbataí 

 

Mais detalhes, ver mapa abaixo. 
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MAPA REGIONAL COM ATRATIVOS DAS CIDADES 

 

O mapa regional foi elaborado pela Governança da Região Turística no ano de 2015 e impresso 15.000 exemplares. Na época, a 

cidade de Santa Cruz da Conceição participava da região. Hoje, a cidade faz parte da Região Turística Histórias e Vales. 
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6.1.3 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO AO TURISTA 

 

A Região Turística Serra do Itaqueri oferece excelente infraestrutura de apoio e 

serviço ao turista. Somando os dados da quantidade de equipamentos e serviços de 

apoio ao turista da região, baseado no inventário dos municípios, a região oferece: 

 

 Excelente nível de segurança, com 28 Delegacias de Polícia, 11 Batalhões da 

Polícia Militar, além de 4 unidades do Corpo de Bombeiros e 8 unidades do 

SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 

 

 Excelente infraestrutura de saúde, com 17 hospitais, 20 prontos-socorros e 120 

postos de saúde. 

 
 Em serviços bancários, a região conta com 120 agências dos mais variados 

bancos. Entretanto, a região ainda é deficitária em relação à casa de câmbio, 

possuindo apenas 8, concentrado em duas cidades: Piracicaba (6) e Rio Claro 

(2). 

 
 Para o atendimento ao turista, a região oferece bons serviços de agenciamento, 

contando com 52 agências de turismo. 

 
 Para atender os empreendedores em negócios e eventos, a região conta com 

63 equipamentos de eventos e 112 empresas de entretenimento e recreação. 

 
 Outro destaque é a frota de taxi da região com 458 veículos e 18 empresas e 

serviço de transporte turístico. 

 
 

 

Abaixo, os dados de alguns itens da infraestrutura de apoio ao turismo por município 

e o total da região. 
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Infraestrutura de Apoio 
Águas S. Pedro Analândia Brotas Corumbataí Charqueada Ipeúna 
Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

Ponto Informação Turística 1 1 1 0 1 1 
Rodoviária 1 0 1 0 1 1 
Aeroporto 0 0 0 0 0 0 
Estrutura Portuária 0 0 0 0 0 0 
Transporte Ferroviário 0 0 0 0 0 1 
Delegacia de Polícia 1 1 1 1 1 1 
Batalhão de Polícia Militar 0 1 1 1 1 1 
Corpo de Bombeiro 0 0 0 0 0 0 
SAMU 0 0 0 1 0 1 
Guarda Municipal 1 0 1 0 1 0 
Pronto Socorro 2 1 1 0 0 1 
Hospital 0 0 1 0 1 1 
Posto de Saúde 0 0 3 2 5 1 
Farmácia / Drogaria 1 2 11 1 1 3 
Shopping Center 2 0 0 0 0 0 
Antiquário 0 0 0 0 0 0 
Loja de Artesanato 6 0 6 0 1 1 
Comércio Especializado 1 0 5 0 0 0 
Caixa Eletrônico 1 0 0 0 0 0 
Bancos 1 1 7 2 3 2 
Casa de Câmbio 0 0 0 0 0 0 
Posto de Combustível 2 1 9 2 3 2 
Cabeleireiro / Barbeiro 0 6 0 7 15 15 
Borracheiro 0 2 0 3 5 3 
Agências de Viagens Receptiva 2 2 20 0 1 3 
Equipamentos para Eventos 2 2 6 3 3 2 
Empresas de recreação e entretenimento 1 5 0 0 3 3 
Transporte Turístico (visitação) 3 0 2 0 0 5 
Frota de Taxi 1 2 6 3 1 4 
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Infraestrutura de Apoio 
Itirapina Piracicaba Rio Claro Sta Maria da Serra São Pedro Torrinha 
Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

Ponto Informação Turística 1 4 2 0 2 1 
Rodoviária 1 1 1 1 1 1 
Aeroporto 0 1 1 0 1 0 
Estrutura Portuária 0 0 0 1 0 0 
Transporte Ferroviário 0 0 1 0 0 1 
Delegacia de Polícia 1 15 3 1 1 1 
Batalhão de Polícia Militar 1 1 1 1 1 1 
Corpo de Bombeiro 0 2 1 0 1 0 
SAMU 1 4 1 0 0 0 
Guarda Municipal 0 1 2 0 1 0 
Pronto Socorro 1 5 6 1 1 1 
Hospital 1 6 4 1 1 1 
Posto de Saúde 2 80 18 1 6 2 
Farmácia / Drogaria 6 146 50 1 20 6 
Shopping Center 0 1 2 0 1 0 
Antiquário 1 4 1 0 1 1 
Loja de Artesanato 2 30 15 0 1 1 
Comércio Especializado 0 0 0 0 0 2 
Caixa Eletrônico 4 78 40 2 10 2 
Bancos 4 86 6 2 4 2 
Casa de Câmbio 0 6 2 0 0 0 
Posto de Combustível 4 90 44 2 8 4 
Cabeleireiro / Barbeiro 15 895 60 8 15 16 
Borracheiro 2 65 12 4 8 6 
Agências de Viagens Receptiva 1 5 12 0 3 0 
Equipamentos para Eventos  2 26 6 6 5  9 
Empresas de recreação e entretenimento  1 75 3 4 3  4 
Transporte Turístico (visitação) 0 1 4 0 1  3 
Frota de Taxi  9 280 123 0 20  9 
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TOTAL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO TURISTA 

 

Total de Equipamentos e Serviços de 
Apoio ao Turista 

TOTAL 

Quantidade 

Ponto de Informação Turística 15 

Rodoviária 10 

Aeroporto 3 

Estrutura Portuária 1 

Transporte Ferroviário 3 

Delegacia de Polícia 28 

Batalhão de Polícia Militar 11 

Corpo de Bombeiro 4 

SAMU 8 

Guarda Municipal 7 

Pronto Socorro 20 

Hospital 17 

Posto de Saúde 120 

Farmácia / Drogaria 248 

Shopping Center 6 

Antiquário 8 

Loja de Artesanato 63 

Comércio Especializado 8 

Caixa Eletrônico 137 

Bancos 120 

Casa de Câmbio 8 

Posto de Combustível 177 

Cabeleireiro / Barbeiro 1048 

Borracheiro 107 

Agências de Viagens Receptiva 52 

Equipamentos para Eventos 63 
Empresas de recreação e 
entretenimento 

112 

Transporte Turístico (visitação) 18 

Frota de Taxi 458 
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6.1.4. MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

Entre as categorias de meios de hospedagem criadas pelo Ministério do Turismo, no 

Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, estão classificados: 

Hotel, Resort, Hotel Fazenda, Cama e Café, Hotel Histórico, Pousada e Flat/Apart. 

 

As informações constantes na tabela foram retiradas do sistema Cadastur 

(http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/PesquisarEmpresas.mtur) acesso em 

04/07/2017 informações do Inventário de cada cidade 

 

A Região Turística Serra do Itaqueri oferece um grande número de meios de 

hospedagem, contando com 469 estabelecimentos e 16.815 leitos, com destaque 

para as residências de aluguéis (264) sendo destes a cidade de Ipeúna com 200 

residências exclusiva para aluguéis de turistas que vêm à cidade para esportes de 

aventura e hotéis (49) 

 

 

 

 

Em relação à quantidade de leitos, o cenário é favorável aos hotéis com total de 4.339 

leitos. Outro destaque são as residências de aluguel com 3.111 leitos já citados por 

conta das opções de hospedagem em Ipeúna e Outros com 2950 leitos caracterizados 

por hotéis fazendas da região. 
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Abaixo, apresenta-se os dados por município e o total da região 

 

Tipo de Hospedagem 
ÁGUAS DE SÃO PEDRO 

Quantidade 
Cadastur Nº de Leitos 

Informado 
pela prefeitura Nº de Leitos 

Camping 0 0 0 0 
Hotel 2 450 4 305 
Pousada 1 33 6 336 
Resort 0 0 1 239 
Spa 0 0 1 45 
Motel 0 0 0 0 
Res. Aluguel 0 0 0 0 

Outros: Colônia Férias 0 0 4 388 

Outros: Apart Hotel 0 0 2 62 
 

Tipo de Hospedagem 
ANALÂNDIA 

Quantidade 
Cadastur Nº de Leitos 

Informado 
pela prefeitura Nº de Leitos 

Camping 

Não existe nenhum meio 
de hospedagem no 

Cadastur 

2 0 
Hotel 1 62 
Pousada 6 188 
Resort  0  0 
Spa  0  0 
Motel  0  0 
Res. Aluguel  0  0 
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Tipo de Hospedagem 
BROTAS 

Quantidade 
Cadastur Nº de Leitos 

Informado 
pela prefeitura Nº de Leitos 

Camping 0 0 8 890 

Hotel 7 464 6 445 

Pousada 9 343 19 817 

Resort 0 0 1 280 

Spa 0 0  0 0  

Motel 0 0 1 26 

Res. Aluguel 0 0 2  0 

Outros: Hotel Fazenda 4 335 5 344 

Outros: Hostel/Recanto 0 0 4 60  
 

Tipo de Hospedagem 
CORUMBATAÍ 

Quantidade 
Cadastur Nº de Leitos 

Informado 
pela prefeitura Nº de Leitos 

Camping 

Não existe nenhum meio de 
hospedagem no Cadastur 

0 0 
Hotel 0 0 
Pousada 2 28 
Resort 0 0 
Spa 0 0 
Motel 0 0 
Res. Aluguel 1 7 
Hotel Fazenda 1 86 
Chácara Corporativo 3 94 

 

Tipo de Hospedagem 
CHARQUEADA 

Quantidade 
Cadastur 

Nº de Leitos Informado 
pela prefeitura 

Nº de Leitos 

Camping 

Não existe nenhum meio de 
hospedagem no Cadastur 

0 0 
Hotel 3 104 
Pousada 0 0 
Resort 0 0 
Spa 0 0 
Motel 0 0 
Res. Aluguel 0 0 
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Tipo de Hospedagem 
IPEÚNA 

Quantidade 
Cadastur Nº de Leitos 

Informado 
pela prefeitura Nº de Leitos 

Camping 

Não existe nenhum meio de 
hospedagem no Cadastur 

 5 500 
Hotel  2 124 
Pousada  1 20 
Resort 0 0 
Spa  0  0 
Motel  0  0 
Res. Aluguel 200 2900 

 

Tipo de Hospedagem 
ITIRAPINA 

Quantidade 
Cadastur 

Nº de Leitos Informado 
pela prefeitura 

Nº de Leitos 

Camping 

Não existe nenhum meio de 
hospedagem no Cadastur 

 1  200 
Hotel  0 0 
Pousada  4  238  
Resort  1 209 
Spa  0  0 
Motel  0  0 
Res. Aluguel  0  0 

 

Tipo de Hospedagem 
PIRACICABA 

Quantidade 
Cadastur 

Nº de Leitos Informado 
pela prefeitura 

Nº de Leitos 

Camping 0 0 0 0 
Hotel 4 646 16 2337 
Pousada 0 0 0 0 
Resort 0 0 0 0 
Spa 0 0 0 0 
Motel 0 0 11 832 
Res. Aluguel 0 0 68 204 
Outros: Flat / Apart 1 220 3 746 

 

Tipo de Hospedagem 
RIO CLARO 

Quantidade 
Cadastur 

Nº de Leitos Informado 
pela prefeitura 

Nº de Leitos 

Camping 0 0  0 0  
Hotel 4 460  9 507 
Pousada 0  0  0  0 
Resort 0  0  0  0 
Spa 0  0  0  0 
Motel 0  0  5 150 
Res. Aluguel 0  0  0  0 
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Tipo de Hospedagem 
SANTA MARIA DA SERRA 

Quantidade 
Cadastur 

Nº de 
Leitos 

Informado 
pela prefeitura Nº de Leitos 

Camping 

Não existe nenhum meio 
de hospedagem no 

Cadastur 
 

0 0 
Hotel 0 0 
Pousada 2 23 
Resort 0 0 
Spa 0 0 
Motel 0 0 
Res. Aluguel 25 100 

 

Tipo de Hospedagem 

SÃO PEDRO 

Quantidade 
Cadastur 

Nº de Leitos 
Informado 

pela 
prefeitura 

Nº de Leitos 

Camping 0 0 2 500 
Hotel 1 46 4 339 
Pousada 0 0 17 676 
Resort 0 0 0 0 
Spa 0 0 1 46 
Motel 0 0 0 0 
Res. Aluguel 0 0 0 0 
Outros: Hotel Fazenda 2 714 5 1100 

 

Tipo de Hospedagem 

TORRINHA 

Quantidade 
Cadastur 

Nº de Leitos 
Informado 

pela 
prefeitura 

Nº de Leitos 

Camping 0 0 0 0 
Hotel 0 0 2 88 
Pousada 0 0 0 0 
Resort 0 0 1 200 
Spa 0 0 0 0 
Motel 0 0 0 0 
Res. Aluguel 0 0 0 0 
Outros: Hotel Fazenda 1 200 1 70 
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TOTAL DE MEIOS DE HOSPEDAGEM DA REGIÃO 

 

Tipo de Hospedagem 

TOTAL 

Quantidade 
Cadastur 

Nº de Leitos 
Informado 

pela 
prefeitura 

Nº de Leitos 

Camping 0 0 18 2090 
Hotel 18 2066 49 4339 
Pousada 10 376 55 2298 
Resort 0 0 4 928 
Spa 0 0 2 91 
Motel 0 0 17 1088 
Res. Aluguel 0 0 296 3111 
Outros 8 1469 28 2950 
TOTAL 36 3911 469 16.815 
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6.1.5. ALIMENTOS E BEBIDAS 

 

 

A região possui uma grande variedade de serviços de alimentação aos turistas, 

contando com 747 estabelecimentos. No levantamento foram considerados apenas 

estabelecimentos que tem relevância para o atendimento a turistas. 

 

Entre as categorias de alimentos e bebidas, consideramos: Bares, Restaurantes, 

Sorveterias, Lanchonetes, Quiosques, Cafeterias, Docerias. Abaixo apresentamos 

informações quantitativas por tipo de serviços de alimentação e informações 

qualitativas sobre a Gastronomia Regional. 

 

Abaixo as quantidades totais de estabelecimento por categoria 

 

 

 

 

Abaixo apresentamos informações quantitativas por tipo de serviços de alimentação 

por município e total e informações qualitativas sobre a Gastronomia Regional. 
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Serviços de 
Alimentação 

Águas de São 
Pedro 

Analândia Brotas Corumbataí 

Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 
Bares 1 0 0 7 
Restaurantes 15 9 36 4 
Sorveterias 5 2 3 1 
Lanchonetes 5 1 22 3 
Quiosques 0 4 0 0 
Padaria 1 0 0 4 
Cafeterias 2 0 0 0 
Docerias 8 1 0 0 
Fast Food 0 0 0 0 
Pizzarias 3 3 7 1 
Pastelaria 0 1 0 1 
Outros 3 1 10 3 

Obs. Outros em Águas de São Pedro: 01 Cervejaria e 02 Chalés 

Obs. Outros em Analândia: 01 posto de Conveniência 

Obs. Outros em Brotas: 02 pesqueiros e 08 Conveniência, Bistrô e Empórium 

Obs. Outros em Corumbataí: 03 trailers 

 

Serviços de 
Alimentação 

Charqueada Ipeúna Itirapina Piracicaba 
Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

Bares  11 15 13 25 
Restaurantes  8 7 8 119 
Sorveterias  2 4 0 13 
Lanchonetes  4 6 9 19 
Quiosques  0 1 0 5 
Padaria  1 6 3 120 
Cafeterias  0 2 2 17 
Docerias  0 2 0 23 
Fast Food 0 2 0 20 
Pizzarias  3 3 1 17 
Pastelaria  3 2 0 21 
Outros  3 0 0 40 

 
Obs. Outros em Piracicaba: 14 cervejarias, 12 comidas rápidas/típicas, 8 empórios, 6 food truck 
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Serviços de 
Alimentação 

Rio Claro Santa Maria 
da Serra 

São Pedro Torrinha 

Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 
Bares 30 1 5 13 
Restaurantes 32 7 23 5 
Sorveterias 10 4 5 6 
Lanchonetes 50 3 5 5 
Quiosques 0 4 0 0 
Padaria 55 0 8 8 
Cafeterias 10 0 0 1 
Docerias 6 0 2 1 
Fast Food 12 0 0 0 
Pizzarias 40 0 10 3 
Pastelaria 10 0 1 0 
Outros 3 2 5 9 

 

Obs. Outros em Santa Maria Serra: 01 Pista Tambor e 01 Pesqueiro 

Obs. Outros em Torrinha: 09 Trailers 

 

 

TOTAL DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA REGIÃO 

 

 

 

 

Serviços de Alimentação 
TOTAL 

Quantidade 

Bares 121 

Restaurantes 154 

Sorveterias 42 

Lanchonetes 113 

Quiosques 9 

Padaria 86 

Cafeterias 17 

Docerias 20 

Fast Food 14 

Pizzarias 73 

Pastelaria 18 

Outros 80 

TOTAL 747 
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6.1.5.1. GASTRONOMIA REGIONAL 

 

A Gastronomia é um item importante dentro do conjunto de serviços ofertados aos 

turistas. A Região Turística Serra do Itaqueri oferece boas opções e podem 

transformar-se em grande atrativo turístico. 

 

Adotamos, neste Plano Regional de Turismo, o critério de identificar a Gastronomia 

Regional ao invés de listar os principais restaurantes. Dessa forma, os turistas podem 

conhecer o que a região oferece de melhor.  

 

Abaixo estão representados os produtos e pratos típicos de forma descritiva, seguido 

por ilustrações. 
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GASTRONOMIA REGIONAL 

 

PRODUTO MUNICÍPIO BREVE DESCRIÇÃO 

Cozinha 

Contemporânea 

Águas de São 

Pedro 

Uma cidade com extensão territorial pequena e o menor 

número de população do Brasil, porém, com uma alta qualidade 

na gastronomia, com restaurantes que servem vários tipos de 

refeições de qualidade técnica determinada pelos inúmeros 

chefs de cozinha encontrados em nossos estabelecimentos de 

Alimentos e Bebidas. É uma experiência gastronômica 

inesquecível, com diversos pratos da culinária contemporânea, 

uma verdadeira vivência e experiência desse novo conceito de 

gastronomia gourmetizada traduzido em diferentes paladares e 

aromas que podem ser degustados pelos nossos turistas e 

visitantes.  

Carneiro 

 

Analândia A cidade tem intensa atividade pecuária de carneiro e vários 

restaurantes produzem pratos típicos com carneiro. Além disso, 

existe uma tradicional festa que celebra a gastronomia à base 

desse produto. 

Cachaça Artesanal Brotas 

 

Foi a paixão pela bebida que fez os irmãos Luciano e Leandro 

Malagutti darem início à produção de cachaça, há 22 anos, 

ainda no sítio do pai. O tempo e os elogios de quem degustava 

fizeram com que eles começassem a comercializar as garrafas. 

Na Casa da Cachaça é possível fazer degustação das 

cachaças e ainda aprender sobre a produção da bebida através 

de um pequeno alambique. 

Sorvete de Queijo e 

Goiabada 

Brotas O delicioso sorvete de queijo, apresenta várias lascas de queijo 

curado preparado com menos sal especialmente para 

a sobremesa, acompanha calda quente de goiabada cascão ou 

doce de leite e para finalizar, um chip crocante de provolone. A 

criatividade desta receita está na harmonia dos ingredientes e 

da novidade de sua apresentação que utiliza como matéria 

prima, uma iguaria que é o queijo. Esta sobremesa gourmet que 

é preparada genuinamente com ingredientes de Brotas, é 

preparada com o leite e queijo da Fazenda Tavolaro produzidos 

em Brotas desde 1986. 

Brotas Beer Brotas Com cervejas premiadas, a Brotas Beer teve início em 2010, o 

rótulo ganhou a imagem de um jacaré, em referência ao Rio 

Jacaré-Pepira, o mais importante de Brotas. A cervejaria soma 

oito rótulos diferentes e dez títulos nacionais e internacionais 
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Pamonha Charqueada 

 

 

A pamonha é um tradicional produto do país, porém na Região 

Turística Serra do Itaqueri ela tem destaque especial. Na cidade 

de Charqueada existe a Fábrica di Pamonha, um local que 

produz a tradicional pamonha interiorana. 

Leitoa à Pururuca Corumbataí Servida aos domingos no pequeno restaurante caseiro com 

mais de 40 anos de tradição – o Restaurante Baddy – a Leitoa 

à Pururuca atrai dezenas de visitantes de diversas cidades 

todas as semanas 

Vinhos e Licores 

artesanais 

Corumbataí A produção caseira e artesanal de vinhos a partir da uva, laranja 

ou jabuticaba e, também, os licores artesanais de diversos 

sabores produzidos pela segunda geração de uma família de 

pequenos agricultores é destaque no turismo de Corumbataí. 

Cachaça do Lobo Itirapina Produzida artesanalmente e pode ser encontrada na Feira de 

Artesanato local no jardim público aos finais de semana. O Lobo 

Guará é o símbolo do turismo no município devido a sua 

presença nas áreas de cerrado local. 

Pão da Rosa Itirapina Pão artesanal de ótima qualidade e variedade, feita em 

produção familiar é um destaque na cidade. Pode ser 

encontrado na Feira de Artesanato local e em ponto fixo na 

cidade. 

Pamonha Piracicaba Este quitute, herança da cultura indígena, muitas vezes é feito 

somente à base de milho. Mas também pode ser recheado com 

sabores doces e salgados, como doce de leite e queijo. A 

cidade é conhecida nacionalmente pela produção de pamonha 

por meio da famosa expressão “Pamonhas de Piracicaba”. 

Cachaça Piracicabana Piracicaba Piracicaba, desde sua fundação, possui atividades do 

agronegócio voltadas à cultura da cana-de-açúcar. Por meio do 

desenvolvimento da tecnologia na produção de derivados da 

cana, além de produtos como álcool e açúcar, surgiu a 

produção e industrialização da cachaça, fomentando a 

produção também em alambiques artesanais na zona rural da 

cidade. 

Cervejas Artesanais  Piracicaba 

 

Sem deixar a tradicional cachaça de lado, Piracicaba (SP) 

revelou-se na última década um mercado receptivo às cervejas 

artesanais. Três marcas foram criadas e abriram suas 

microcervejarias na cidade do interior paulista, e duas dessas 

empresas oferecem programa e infraestruturas receptivas aos 

turistas, uma oportunidade de passeio diferenciado. 

 



60 
 

Peixe na Brasa Piracicaba Piracicaba, em tupi-guarani, significa “lugar onde o peixe para”. 

E o peixe, neste contexto, tornou-se a base dos pratos típicos 

degustados no tradicional complexo gastronômico da Rua do 

Porto, que reúne vários restaurantes especializados em servir 

peixes assados e outras variações. 

Vinho de Santana e 

Santa Olímpia 

Piracicaba 

 

São 24 cooperados nas comunidades de Santana e Santa 

Olímpia, bairros com colonização trentino-tirolesa, que 

produzem cerca de 20 mil litros de vinho ao ano, e utilizam uvas 

das variedades Merlot, Cabernet Sauvignon, Moscatel e 

Bordeux. O plantio das uvas ocorre nos quintais dos produtores 

e variam de 500 a 2 mil pés por terreno, e outra parte das uvas 

é trazida do Rio Grande do Sul para complementar a produção. 

Farinha de Mandioca Santa Maria da 

Serra 

Um dos produtos mais tradicionais é a farinha de mandioca: 

fina, grossa, crua, temperada, biju, tapioca. São várias 

empresas na cidade que a produzem: Plaza, Primavera e Santa 

Maria. 

Mandioca de Mesa Santa Maria da 

Serra 

A mandioca de mesa compõe um dos produtos típicos da 

cidade de Santa Maria, utilizada para distribuição no mercado e 

em várias receitas, cuja tradição deu origem à Festa da 

Mandioca e até mesmo distribui no  

Peixe Rio Piracicaba Santa Maria da 

Serra 

O peixe é tradição na culinária local, sobretudo pela atividade 

de pesca no Rio Piracicaba. Vários restaurantes oferecem 

pratos à base de peixe. 

Jaracatiá São Pedro Nativa do Brasil e rica em ferro, a fruta jaracatiá é muito usada 

contra a anemia. Além de levar cerca de oito anos para dar 

frutos, pesquisadores garantem que a árvore - que pode 

alcançar até 20 metros de altura -, só floresce em terras muito 

férteis, como no caso da Serra do Itaqueri. No início do século 

passado, com a imigração italiana para o plantio e colheita do 

café, o Jaracatiá começou a ser usada no preparo de doce. 

Cachaças Artesanais São Pedro Produzidas artesanalmente, as cachaças são envelhecidas e 

bidestiladas. O turista tem a oportunidade de conhecer seu 

processo de fabricação, além de comprar diversas garrafas no 

momento da visita. 

Cerveja Artesanal São Pedro Cervejas HZB são produzidas na Estância de São Pedro e 

utilizam produtos de altíssima qualidade. O turista pode 

conhecer todo o processo de produção, adquirir o produto e 

disfrutar de momentos agradáveis no bar HZB. 

 



61 
 

Cafés Torrinha A Cidade desenvolveu-se por conta da cultura cafeeira, que foi 

introduzida no município no final do século XIX e seu 

desenvolvimento está associado à construção da ferrovia pela 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro. O Café de Torrinha 

é um Café selecionado, de alta qualidade e de um aroma 

marcante, encontrado apenas em casas especializadas. O 

sabor desse Café é tão puro que costuma ser apreciado sem 

adição de açúcar ou adoçante. 

Cachaça Uma Torrinha A Cachaça Uma é bidestilada e envelhecida em tonéis de 

carvalho, com 39% de álcool. O Processo de Bi destilação retira 

os ingredientes mais nocivos à saúde, tornando a Cachaça 

Uma mais pura e mais suave, o que eleva seu padrão de 

qualidade. Servida pura, a “Cachaça Uma” é muito saborosa. 

Nos drinks combina pureza e suavidade, tornando-os ainda 

mais apreciados. A Cachaça Uma é fabricada na Fazenda Três 

Meninas, na estrada Torrinha / Dois Córregos 

Cachaça Vecchio 

Albano 

Torrinha A cachaça Vecchio Albano Premium é produzida em 

Torrinha/SP. Ela é envelhecida por um ano em barris de 

carvalho e tem 40% de teor alcoólico. Possui coloração 

dourada. Seu buquê é frutado com notas sutis de baunilha e 

madeira, sabor intenso e estruturado com bom corpo. É um 

excelente acompanhamento para petiscos e indicada para o 

preparo de bebidas finas como caipirinhas e coquetéis de frutas 

cítricas. A empresa, localizada no Sítio Primavera no alto da 

Serra Torrinha/SP, foi fundada por Miguel Zoca em 2004. Seus 

produtos possuem registros no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 

Cachaça Pérola da 

Serra 

Torrinha Cachaça bidestilada com o nome de Cachaça Pérola da Serra. 

Essa Cachaça é muito saborosa e pode ser encontrada no Sitio 

São João no Bairro do Gafanhoto em Torrinha e também nos 

comércios das cidades vizinhas.  
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IMAGENS DA GASTRONOMIA DA SERRA DO ITAQUERI 

 

 
Sorvete de Queijo e Goiabada em Brotas 

Crédito: Eduardo H. F. Cunha 
 

 
Cachaças de Brotas 

Crédito: Secretaria de Turismo de Brotas 

 
Brotas Beer 

Crédito: Secretaria de Turismo de Brotas 

 
Pamonhas de Charqueada 
Crédito: Valdemir Assarisse 

 
Leitoa à Pururuca em Corumbataí 
Crédito: José Carlos Magalhães 

 
Pão Doce da Rosa 

Crédito: Pães Caseiros da Rosa 
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Cachaça do Lobo em Itirapina 
Crédito: Eduardo H. F. Cunha 

 

 
Peixe na Brasa em Piracicaba 
Crédito: Marília Vasconcelos 

 
Peixe e Cuscuz em Piracicaba 

Crédito: Leandro Barbosa 

 
Pamonhas de Piracicaba 

Crédito: Ken Chu 

 
Cachaça de Piracicaba 
Crédito: Brasil no Copo 

 
Cerveja Artesanal de Piracicaba 

Crédito: PicMe Divulgação 
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Vinho Trentino de Piracicaba 

Crédito: Divulgação Setur 

 
Farinha de Mandioca de Santa Maria da Serra 

Crédito: Turismo 

 
Mandioca de Mesa de Santa Maria da Serra 

Crédito: Turismo 

 
Jaracatiá de São Pedro 

Crédito: Secretaria de Turismo de São Pedro 
 

Café de Torrinha 
Crédito: Mosteiro Paraíso 

 
Cachaça Uma de Torrinha 

Crédito: Cachaça Uma 
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Cachaça Vecchio Albano de Torrinha 

Crédito: Vecchio Albano 

 
Cachaça Pérola da Serra de Torrinha 

Crédito: Pérola da Serra 

 
 

 
 
          



66 
 

6.2. ESTUDO DE DEMANDA 

 

A pesquisa de demanda tem como objetivo principal traçar o perfil dos turistas e 

excursionistas que visitam uma determinada localidade durante a alta, média e baixa 

temporada, além de suas principais motivações, nível socioeconômico e expectativas 

em relação aos produtos e serviços consumidos durante sua estadia além do perfil 

dos gastos financeiros de cada visitante. Os resultados da pesquisa também são 

utilizados para a elaboração de políticas de turismo, planos de desenvolvimento do 

turismo, monitoramento de indicadores do turismo, servindo como insumo essencial 

para as estratégias de gestão do turismo.  

 

Para o MTUR (2010 p. 55)  

 

Demanda turística é o conjunto de turistas, que de 

forma individual ou coletiva, estão motivados a 

consumir uma série de produtos ou serviços 

turísticos com o objetivo de cobrir suas 

necessidades de descanso, recreação, 

entretenimento e cultura em seu período de férias 

 

A demanda real é o número de pessoas que efetivamente viajam para um 

destino ou localidade, enquanto a demanda potencial é composta de todos que têm 

perfil para consumir os produtos turísticos do destino, porém que não viajam por 

motivos diversos (falta de tempo, falta de disponibilidade financeira, falta de 

conhecimento do destino etc.). 

 

Para a elaboração da pesquisa de demanda foi desenvolvido um formulário específico 

a ser aplicado em todas as cidades e utilizou-se como critério de seleção de amostra 

o seguinte cálculo. 
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Cálculo Amostral: Calculadora on-line 

Fontehttp://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral/ 

 

Erro amostral: 5  % 

Nível de confiança: 

 90% 

 95% 

 99% 

População:  

Percentual máximo:  % 

Percentual mínimo:  % 

  

Amostra necessária:  

 

 Instruções de uso 

Utilize esta calculadora para saber qual a amostra necessária em uma pesquisa com 

amostragem aleatória simples sobre variáveis categóricas. 

 

Amostra aleatória simples é aquela na qual todos os elementos têm a mesma 

probabilidade de serem selecionados. Uma amostra desse tipo pode ser obtida, por 

exemplo, através do sorteio dos elementos. Variáveis categóricas são aquelas 

medidas em uma escala nominal. Exemplos de variáveis categóricas são sexo 

(masculino/feminino), cidade (São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador...), cor (azul, 

amarelo, vermelho...). Variáveis numéricas, como idade ou renda, não são 

categóricas. 
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Erro amostral: é a diferença entre o valor estimado pela pesquisa e o verdadeiro 

valor. Digamos que em uma situação existem efetivamente 10% de turistas franceses. 

Se a pesquisa estimar que existem 12% de franceses o erro amostral é de 2% (12%-

10%=2%). Na calculadora você deve indicar qual o erro amostral máximo admitido 

pela pesquisa. Em geral esse valor é definido pelo próprio pesquisador. O valor 

definido na RT Serra do Itaqueri foi de 5% 

 

Nível de confiança: é a probabilidade de que o erro amostral efetivo seja menor do 

que o erro amostral admitido pela pesquisa. Se você definiu um erro amostral de 5%, 

o nível de confiança indica a probabilidade de que o erro cometido pela pesquisa não 

exceda 5%. Utilizando o exemplo anterior, o nível de confiança é a probabilidade de 

que a pesquisa estime algo entre 5% e 15% de turistas franceses. Dado que na 

verdade existem 10% de franceses, se a estimativa da pesquisa estiver entre esses 

5% e 15%, o erro amostral cometido não será maior que 5%. O valor definido na RT 

Serra do Itaqueri foi de 95% de confiança. 

 

População: é o número de elementos existentes no universo da pesquisa. Se a 

pesquisa é sobre todos os turistas em São Paulo, a população é o número de turistas 

que visitam a cidade. Se o pesquisador não conhece o número exato de elementos 

no universo, ele deve ser cauteloso e indicar um número grande o suficiente para que 

a população efetiva não seja maior. Se o número de elementos do universo está entre 

1000 e 1500, o pesquisador deve indicar 1500 para obter uma estimativa segura. Se 

o universo for muito grande ou não houver nenhuma informação sobre seu tamanho, 

o campo população na calculadora pode ser deixado em branco. 

 

Percentual máximo: como você está trabalhando com variáveis categóricas, 

provavelmente você está buscando um resultado que indique qual é o percentual de 

elementos com uma dada característica. Você quer saber, por exemplo, qual é o 

percentual de franceses no total de turistas que visitam São Paulo. Se você tiver 

alguma informação que indique que esse percentual certamente não passa de um 

determinado valor, isso pode ajudar a reduzir o tamanho da amostra necessária para 

a pesquisa. Se for seguro afirmar que, por exemplo, o percentual de franceses não é 

maior que 20%, então insira 20% no campo percentual máximo da calculadora. Você 

deve incluir o percentual máximo somente quando ele é inferior a 50%. 
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Percentual mínimo: esse valor tem uma interpretação parecida com a do percentual 

máximo. Se você tem uma informação que indica que o percentual de turistas norte 

americanos é certamente superior a 70%, insira 70% no campo percentual mínimo. 

Você deve incluir o percentual mínimo somente quando ele é superior a 50%. 

 

Fórmula de cálculo 

 

Esta calculadora on-line utiliza a seguinte fórmula: 

 

 

Onde: 

n - amostra calculada 

N – população 

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p - verdadeira probabilidade do evento 

e - erro amostral 

 

 

Observação: foi realizado um cálculo amostral por município que deu um total de 

4.170 entrevistas, levando em consideração 5% de margem de erro e 95% de nível 

de confiança.  

 

No quadro abaixo, segue o modelo de entrevista realizado. 
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RESULTADOS DA PESQUISA DE DEMANDA REGIONAL 

 

A pesquisa de demanda foi realizada entre o período de 09 de maio a 15 de agosto 

nos 12 municípios da RT Serra do Itaqueri. O formulário utilizado foi o mesmo para 

todos, dessa forma os resultados refletem o cenário da região.  

 

As estratégias de coleta foram as seguintes: 

 

 Pesquisas nos meios de hospedagem; 

 Pesquisas nos atrativos turísticos; 

 Pesquisas em eventos realizados. 

 

Abaixo a tabela, por município, com quantidade de formulários, margem de erro e nível 

de confiança. 

 

MUNICÍPIO QUANTIDADE MARGEM DE 

ERRO 

NÍVEL DE 

CONFIANÇA 

Águas de São Pedro 328 5% 95% 

Analândia 198 6% 95% 

Brotas 1210 3% 95% 

Charqueada 168 7% 95% 

Corumbataí 95 10% 95% 

Ipeúna 439 4% 95% 

Itirapina 370 5% 95% 

Piracicaba 401 5% 95% 

Rio Claro 235 6% 95% 

Santa Maria da Serra 241 6% 95% 

São Pedro 105 4% 95% 

Torrinha 430 5% 95% 

TOTAL / MÉDIA 4.170 5,5% 95% 

 

Obs.: para cálculo da margem de erro e nível de confiança, foi levado em consideração 

a população de cada município 
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Para iniciar a pesquisa, a primeira pergunta tinha o objetivo de descobrir qual é a 

cidade, estado ou país de origem do visitante. 

 

 

 

As respostas foram diversificadas e como critério foi selecionado as duas principais 

origens de cada cidade e somada essas origens com as demais cidades, resultando 

nas respostas acima, resultando no seguinte cenário. 

 

 A maior fluxo de turistas vêm da cidade de São Paulo; 

 

 O segundo maior fluxo vem da própria região turística Serra do Itaqueri, com 

destaque para Piracicaba, Rio Claro e Torrinha; 

 
 O terceiro maior fluxo vem da região próxima e limítrofe à Serra do Itaqueri, 

com destaque para São Carlos e Americana 

 
 O quarto maior fluxo vem da região de Campinas. 
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A reposta sobre o tempo de permanência dos turistas na RT Serra do Itaqueri 

evidencia um tempo curto, sendo que 41% dos turistas ficam até 1 dia e 37% no 

máximo 3 dias. Sugere-se desenvolver estratégias para ampliar o tempo de 

permanência, gerando aumento na hospedagem e visitação às outras cidades da 

região. 

 

 

 

A reposta sobre época de permanência demostra que os turistas visitam a região 

durante o final de semana (66%). Nesse cenário, sugere-se desenvolver estratégias 

para ampliar a visitação dos turistas durante a semana. 

 

 

41%

37%

14%

8%

Tempo de Permanência no Destino

1 DIA 2 a 3 DIAS 4 a 7 DIAS MAIS DE 7 DIAS

34%

66%

Época de Permanência

DURANTE A SEMANA FINAL DE SEMANA
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A resposta sobre a idade das pessoas que visitam a região evidencia que a maioria é 

de público adulto, com predominância na faixa etária de 30 a 45 anos (35%). Sugere-

se estudar alternativas de produtos ou serviços para todas as faixas etárias. 

 

 

 

 

A resposta sobre o sexo dos visitantes, demostra equilíbrio entre masculino e 

feminino. 
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As respostas sobre a forma como os turistas souberam do destino, evidenciou que a 

maior fonte de busca veio entre os amigos (52%). Merece destaque também as 

informações obtidas pela Internet (25%) e outras fontes, citadas pelos municípios tais 

como: família, negócios, feiras e eventos. 

 

 

52%

24%

1%

1%
3%

19%

Como soube do destino?

AMIGOS INTERNET REVISTA JORNAL TV OUTROS
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As respostas sobre o motivo pelos quais os turistas vieram ao destino foi bem 

diversificado com destaque para: natureza (16%), descanso (16%), aventura (11%) e 

outros motivos citados (11%) e dentre o principal destaca-se eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11%

16%

16%
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5%
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6%

11%

Qual é o motivo da viagem?
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As respostas sobre o meio de transporte pelos quais os turistas vieram ao destino, a 

resposta evidenciou que os turistas vêm de carro (64%), sugerindo a característica de 

turista autoguiado. 

 

 

 

As respostas sobre com quem os turistas viajaram foi bem diversificado com destaque 

para: viagem com amigos (29%) e em casal (24%). 
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Foram identificadas na pesquisa a quantidade e idade dos acompanhantes. O total de 

acompanhantes foi de 9.571 pessoas, dividas nas mais variadas idades, com 

destaque para a faixa etária de 19 a 29 anos e 30 a 45 anos. 

 

 

 

 

As respostas sobre o gasto médio diário dos turistas evidenciaram que eles estão nas 

faixas mais baixas: de R$ 0 a R$ 100,00 (31%) e de R$ 101,00 a R$ 200,00 (31%). 

Somando as duas faixas, chega-se ao total de que 62% dos turistas gastam até R$ 

200,00. Sugere-se desenvolver estratégias para ampliar os gastos médio dos turistas 

nas cidades. 
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As respostas para identificar se o turista ficou hospedado ou não, evidenciou 

equilíbrio: 55% ficaram hospedados e 45% não ficaram. Apesar do equilíbrio, sugere-

se desenvolver estratégias para ampliar a porcentagem de turistas hospedados. 

 

 

 

As respostas sobre o local onde ficaram hospedados, foram bem diversificadas, com 

destaque para Hotel (37%) e Pousadas (29%). 

 

 

45%

55%

Ficou hopedado?

NÃO SIM

37%

29%
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Na questão “quais atrativos você visitou” as respostas foram tabuladas 

individualmente por cidade e estão apresentados abaixo o atrativo mais visitado de 

cada cidade. 

 

Nestas perguntas, o turista opinava em uma escala de 1 a 5, onde: 

 

 Nota 1: péssimo 

 Nota 2: ruim 

 Nota 3: razoável 

 Nota 4: bom 

 Nota 5: ótimo. 

 

Cada item possui a quantidade de pessoas que responderam com a devida nota, 

identificando assim o número de pessoas que visitaram esses atrativos. 
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Analisando conjuntamente o atrativo mais visitado de cada cidade, percebe-se que as 

os itens foram muito bem avaliados, com a maioria dos itens com nota “ótimo” (5), 

indicando a excelente infraestrutura dos municípios e da região. 
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Foram perguntados aos turistas para opinassem sobre a infraestrutura geral da região, 

envolvendo: limpeza, segurança, sanitário, sinalização turística, site, receptivo, 

hospedagem, posto de informações, restaurantes, bares, atrativos, posto de gasolina, 

comércio, artesanato, estacionamento e rodovias de acesso. 

 

Nestas perguntas, o turista opinava em uma escala de 1 a 5, onde: 

 

 Nota 1: péssimo 

 Nota 2: ruim 

 Nota 3: razoável 

 Nota 4: bom 

 Nota 5: ótimo. 

 

Cada item possui a quantidade de pessoas que responderam com a devida nota, 

identificando assim a qualidade dos serviços e infraestrutura da região. 
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Analisando conjuntamente todos os serviços e infraestrutura, percebe-se que as os 

itens foram muito bem avaliados, com a maioria dos itens com nota “ótimo” (5), 

indicando a excelente infraestrutura dos municípios e da região. 

 

 

 

 

A seguir foi perguntado aos turistas se ele visitou outras cidades na região, visando 

identificar a circulação na região. Do levantamento, 6% responderam que não 

visitaram. Sugere-se desenvolver estratégias para ampliar a visitação nas cidades. 

 

Dentre as cidades visitadas, foram somadas apenas as que compõem a região 

turística Serra do Itaqueri, visando identificar o fluxo regional dos turistas. Abaixo 

apresentamos os resultados com o total de visitantes. 

  

 

 

64%

36%

Você visitou outras cidades?

NÃO SIM
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As respostas para identificar a expectativa dos turistas na região, evidenciou um 

cenário positivo, com resultados “Bom” (48%) e Excelente (45%). 
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A seguir perguntou-se aos turistas se ele recomendaria o destino e 97% disseram 

que sim. 

 

 

 

 

 

Para finalizar a pesquisa houve uma pergunta aberta de “Observações Gerais”, as 

quais apontamos abaixo as principais respostas, por quantidade de respondentes. 

 

Manutenção dos atrativos 14 

Falta de informações turísticas na cidade 9 

Melhorar ou aumentar opções gastronômicas 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

Recomendaria o destino?

SIM NÃO
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6.3. ATRATIVOS TURÍSTICOS 

 

Abaixo estão listados os principais atrativos consolidados de cada cidade e da região! 

Os critérios utilizados foram: 

 

 Atrativos consolidados, com nota na Matriz de Hierarquização, acima de 21 

pontos; 

 

 Limitação de 3 a 5 atrativos consolidados por cidade, definidos pelos 

representantes da Governança Local. 
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ÁGUAS DE SÃO PEDRO 

 

SPA THERMAL 

O Spa Thermal Dr. Octavio Moura Andrade é considerado o carro chefe da estância 

de Águas de São Pedro. O poder de remissão de dores e doenças por meio dos 

banhos com a água sulfurosa (Fonte Juventude) atrai a atenção de turistas do mundo 

todo. Funcionamento: domingo a quinta-feira, das 7h30 às 12h30; sexta e sábado, 

das 7h30 às 12h30 e das 15h às 18h. 

 

 
Spa Thermal 

Endereço: Avenida Carlos Mauro sn - Centro 
Crédito: Secretaria de Turismo de Águas de São Pedro 

 
 

 

CANAL CENTRAL – AV. CARLOS MAURO 

O Canal Central é um escoadouro que ajuda no caminho de deságue das fontes da 

cidade. Ele atravessa o município. No Centro, ao seu redor tem muito verde, 

paisagismo, bancos e iluminação agradável para o passeio. Não podemos deixar de 

citar o centro comercial, com ótimos restaurantes e centro comercial de venda. 
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Canal Central 

Endereço: Avenida Carlos Mauro sn - Centro 
Crédito: Secretaria de Turismo de Águas de São Pedro 

 
PRAÇA DR. OCTÁVIO DE MOURA ANDRADE 

Reformada em 2.000, a Praça Interativa Dr. Octavio Moura Andrade é um espaço 

renovado. Possui espelho d’água, fontes luminosas, escultura e paisagismo. 

Funcionamento das Fontes: sábado, domingo e feriados as 12h00, 16h00 e 200, com 

duração de 30 minutos. De segunda a sexta apenas as 20h. e com duração de 20 

minutos.   

 

 
Fonte Luminosa da Praça Dr. Octávio de Moura Andrade 

Endereço: Avenida Carlos Mauro sn - Centro 
Crédito: Secretaria de Turismo de Águas de São Pedro 
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FONTANÁRIO 

Para quem preferir apenas degustar as águas minerais e medicinais, o endereço certo 

é o Fontanário Municipal. É lá que se encontram as três fontes de águas medicinais 

da cidade: Fonte da Juventude: (água sulfurosa) indicada para o tratamento de 

reumatismo, diabete, alergia, asma, colites, moléstias da pele, intoxicação e 

inflamação; Fonte Gioconda: (água sulfatada sódica radioativa) indicada para o 

tratamento de fígado, vesícula biliar e intestinos; Fonte Almeida Salles: (água 

bicarbonatada sódica) indicada para o tratamento de azia, excesso de acidez gástrica, 

diabete e cálculos renais. Funcionamento: 7h30 às 19h. 

 

 
Fontanário Municipal 

Endereço: Avenida Carlos Mauro sn - Centro 
Crédito: Secretaria de Turismo de Águas de São Pedro 
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ANALÂNDIA 

 

MORRO DO CUSCUZEIRO 

Cartão postal da cidade, internacionalmente conhecida pelos praticantes de 

caminhada, montanhismos e escalada de 200 mts de altura e observação da natureza. 

Cenário da novela das 21hrs “A Força do Querer” da Rede Globo. 

 
Morro do Cuscuzeiro 

Endereço: Estrada Municipal km 03 
Crédito: Eduardo H. F. Cunha 

 
 

CACHAÇARIA MACAÚVA 

O local possui a maior carta de cachaças do Interior de SP cerca de 500 cachaças e 

um alambique para visitação. Aos finais de semana e feriado funciona um bar e 

restaurante com música ao vivo.  Comida boa e cachaças para degustação em um 

ambiente rústico e charmoso.                 

                                          

 
Cachaçaria Macaúva 

Endereço: Rua H, 61 – Portal das Samambaias 
Crédito: Cachaçaria Macaúva 
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CACHOEIRA DO ESCORREGA 

O local oferece diversas atividades como passeios em veículo 4x4, trekking, visita a 

três cachoeiras, boia cross. As cachoeiras não oferecem quedas d'águas acentuadas, 

apenas corredeiras que se formam junto a piscinas e poços naturais de águas bem 

translúcidas. 

 

 
Cachoeira do Escorrega 

Endereço: Alto da Serra de Analândia sn 
Crédito: RCamozzi 

 
CACHOEIRA DO SALTO MAJOR LEVY 

Forte e volumosa queda d'água do rio Corumbataí de 25m de altura com uma pequena 

prainha de areia, situada na entrada da cidade. 

 

 
Cachoeira do Salto Major Levy 

Endereço: Avenida 4 nº 131 - Centro 
Crédito: RCamozzi 
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BROTAS 

 

FUNDAÇÃO CEU 

É o centro de ciências da Fundação CEU: Observação de planetas e nebulosas pelos 

telescópios, apresentação no planetário, visita a um sítio arqueológico artificial. 

 

 
Fundação CEU 

Endereço: Rua Emílio Dalla Déa Filho, s/nº, Portão 4 | Bairro Campos Elíseos 
Crédito: Centro de Estudos do Universo 

 

RECANTO DAS CACHOEIRAS 

Acesso à Cachoeira Santo Antônio e à Cachoeira da Roseira. Oferece estrutura de 

restaurante, lanchonete, vestiários, piscina, mirante, playground, alguns animais, 

redário, recepção e estacionamento. As trilhas às cachoeiras são calçadas e com 

corrimão em toda extensão. 

 

 
Mirante do Recanto das Cachoeiras 
Endereço: Estrada do Patrimônio sn 

Crédito: Recanto das Cachoeiras 
 



101 
 

AREIA QUE CANTA E CORREDEIRAS 

Areia que Canta - Fazenda Hotel e Ecoturismo – sítio turístico com 2 circuitos de 

ecoturismo – Circuito das Águas com a Nascente da Areia que Canta - nascente de 

águas cristalinas de 70 mil litros de água/hora que fica em meio a mata fechada - 

remanescente de mata nativa. Água cristalina e borbulhante com o fundo de areia 

branca muito fina (quartzosa) que ao sofrer atrito produz um som característico, por 

isso o nome “areia que canta” mais atividades de banho de rio, flutuação e travessia 

de pontes suspensas no rio tamanduá. 

 

 
Nascente Areia que Canta 

Endereço: Rodovia Eng. Paulo Nilo Romano (SP 225), Km 124,5 
Crédito: Eloisa Farsoni 

 

PARQUE DOS SALTOS 

No centro de Brotas, a beleza natural do Parque dos Saltos se destaca. Lá passa o 

Rio Jacaré Pepira, que apresenta taxa de 89% de pureza em suas águas, quedas e 

corredeiras. Ainda no Parque dos Saltos, nos remetemos ao período do auge da 

cultura cafeeira. Brotas em 1911 já produzia a própria energia elétrica e a antiga Casa 

das Máquinas, se encontra no interior do Parque, como testemunha da história. 
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Parque dos Saltos 

Endereço: Rua Alfredo Mangilli, S/N - Santa Cruz 
Crédito: Secretaria de Turismo 

 

RAFTING 

Descida em rios com quedas d'água e corredeiras, usando bote inflável e 

equipamentos de segurança. Em Brotas é feito no Rio Jacaré Pepira variando entre 

classe II e IV. 

 

 
Atividade de Rafting no Rio Jacaré Pepira 

Endereço: Brotas - Centro 
Crédito: Fábio Marques 
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CHARQUEADA 

 

FÁBRICA DI PAMONHA 

Atualmente, a Fábrica di Pamonha trabalha mercados diferenciados, trazendo em seu 

portfólio uma gama de produtos para atacado e varejo, oferecendo a seus clientes a 

satisfação em receberem produtos com a mais alta qualidade. Visita com 

agendamento antecipado 

 

 
Fábrica di Pamonha em Produção 

Endereço: SP 308, km 192 (Piracicaba - Charqueada) - Bairro Rocinha -  
Crédito: Valdemir Assarisse 

 

PARQUE MUNICIPAL LAGO DOS BIRIS 

O lago dos Biris que se encontra próximo ao centro do município representa um 

atrativo de lazer e descanso para os visitantes. Além da vista cênica próximo à Serra 

de Itaqueri, possui playground, piscina pública, quadra poliesportiva, quiosques e pista 

de caminhada 

 

.  
Lago dos Biris 

Endereço: Rua Antonio Furlan, 124 - Centro 
Crédito: Fernando Ebbecke 
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CASA DA PEDRA 

Férias, turismo rural e passeios dirigidos para famílias, grupos de 3º idade, escolas, 

empresas tudo reunido em uma antiga fazenda, preservada para que você possa ter 

o contato com o verdadeiro estilo de vida e a acolhida hospitaleira do interior. A Casa 

de Pedra, que mudou o nome para Campo Imperial, se orgulha de sua história e traz 

registros do passado em cada espaço confortável do lugar. Oferece comida caseira e 

passeio de trenzinho e serviço day use. 

 

  
Casa da Pedra 

Endereço: Rodovia Piracicaba Charqueada, km 184, s/n 
Crédito: Elton José 
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CORUMBATAÍ 

 

ORQUIDÁRIO JORDÃO 

Produção e comércio de Orquídeas, localizado a 2 quilômetros da praça central da 

cidade. Local bonito e agradável, informa e orienta sobre o cultivo de diversas 

espécies, no laboratório realiza cruzamento genético. Recebe visitas de grupos, 

pesquisadores e colecionadores de diversas regiões do Brasil e do mundo, devido à 

qualidade de sua produção e pelo preço competitivo no mercado 

 

 
Orquidário Jordão 

Endereço: Estrada Corumbataí - Santa Cruz Conceição Km 3 - Zona Rural 
Crédito: Carlos Aguiar 

 
LEITOA A PURURUCA DO BADDY 

A Leitoa Pururuca é um prato tradicional do restaurante Baddy, que já se tornou parte 

da cultura da cidade e atrai inúmeros turistas de diversas localidades aos domingos. 

O restaurante mantém a tradição há mais de 40 anos.  

 

 
Almoço Caseiro com Leitoa à Pururuca 

Endereço: Rua Um nº280 
Crédito: José Carlos Magalhães 
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PESQUE PAGUE CORUMBATAÍ 

Local concebido para pesca e gastronomia, bem como para eventos, com ótima 

localização e comida da fazenda, peixe fresco compõem o cardápio diversificado. 

Acesso a uma área de preservação de mata nativa, com água de nascente. Pesca 

esportiva e pesque pague. Acesso pela Rodovia Washington Luiz. Possui agradável 

cenário natural e mais de cinco tanques equipados com diversas espécies de peixe. 

 

 
Pesque Pague Corumbataí 

Endereço: Rod. Washington Luiz km 189 
Crédito: Carlos Aguiar 

 

SÍTIO CANHONI 

O Sítio Canhoni caracteriza-se pela produção artesanal de vinhos e licores, além do 

plantio de culturas orgânicas. O visitante terá a oportunidade de degustar e adquirir 

vinhos produzidos a partir de uva, laranja ou jabuticaba e, também, licores diversos. 

Além disso, são comercializados quiabo, abobrinha, mandioca descascada e abóbora 

descascada, tudo produzido no próprio sítio. 

  

 
Sítio Canhoni – produção artesanal 

Crédito: Carlos Aguiar 
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FAZENDA SANTANA SERRA DO PADRE 

Local concebido para hospedagem de grupos e eventos, com ótima localização e 

comida da fazenda com pensão completa. Por trilha é possível acessar uma área de 

preservação de mata nativa, com água de nascente. Possui um casarão preservado 

desde 1923. Localiza-se num local de vegetação nativa e cercado de montanhas, lago 

com peixes, com uma igreja e uma capela da década de 30. 

 

 
Fazenda Santana 

Endereço: Rod. Washington Luiz 
Crédito: Carlos Aguiar 
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IPEÚNA 

 

PARQUE ECOLÓGICO HENRIQUE BARBETA 

O Salto do Nhô Tó se encontra nas dependências do Parque Ecológico Henriqueta 

Barbeta, dotado de águas límpidas que brotam a menos de 05 km. O Parque 

Ecológico possui dois alqueires e meio de um ecossistema em perfeito equilíbrio, onde 

agrada aos moradores da cidade e aos turistas que buscam em Ipeúna a tranquilidade 

de um lugar que sabe preservar os recursos naturais existentes. O local oferece ainda 

uma área para churrasco, uma pequena praia de areia branca, uma represa para 

pesca e ainda um vasto gramado para a prática de esportes coletivos, piqueniques e 

leituras, ideal para quem quer passar horas agradáveis na companhia de familiares e 

de amigos. Desde 1998, o Parque Ecológico de Ipeúna está sendo ampliado e já 

recebeu mais de 3 mil mudas de espécies nativas raras, incluindo Pau Brasil e árvores 

frutíferas. 

 

 
Parque Ecológico Henrique Barbeta 

Crédito: Prefeitura Municipal de Ipeúna 
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TRILHA DO CABRITO 

Trilha do CABRITO, considerada uma das melhores trilhas em alto nível de dificuldade 

do estado de São Paulo. A trilha do CABRITO é utilizada por gaiolas, motos, bicicletas, 

veículos com tração 4x4 e guinchos e para caminhadas. Por ser uma trilha com 

vertentes de agua e de erosões no período da chuva, a cada época ela apresenta um 

grau de dificuldade diferente. É uma trilha dinâmica que alterna diferentes graus de 

dificuldade conforme a época do ano, especialmente no período das chuvas. 

 

 
Trilha do Cabrito 

Crédito: Kelvym Stanley 
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SERRA DO FAZENDÃO 

A Serra do fazendão é conhecida por suas trilhas de leve, médio e alto graus de 

dificuldades, tanto para caminhada como para veículos. Possui grande números de 

grutas e cavernas, suas cachoeiras são belíssimas, com grandes quedas e uma vista 

privilegiadas. Na serra do fazendão temos ainda o melhor ponto de toda a região para 

a pratica de voos de parapente. 

 

 

 
Serra do Fazendão 

Crédito: Kelvym Stanley 

 

TRILHA DO VAGALUME 

Localizada no pé da Serra do Fazendão, é uma trilha com percurso entre a mata 

fechada com grau de dificuldade médio, podendo ser realizada com veículos, motos 

ou caminhada. 

 

 
Vista da Trilha do Vagalume 

Crédito: Kelvym Stanley 
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ITIRAPINA 

 

BROA GOLF RESORT 

Resort, muito sofisticado as margens da Represa do Broa. Seu funcionamento baseia-

se na hospedagem, mas também existe o day-use. Os turistas têm ao dispor completa 

infraestrutura de lazer e recreação, esportes náuticos e de quadras, piscinas, 

restaurantes e bares. 

 

 
Broa Golf Resort 

Endereço: Rod. Fernando de Arruda Botelho, s/n 
Crédito: Arquivo Divisão de Turismo Itirapina 

 

 

 

MIRANTE DAS ÁGUAS – CACHOEIRA DO SALTÃO 

O local possui três cachoeiras, a do Saltão com 70 metros, Ferradura com 45 metros 

e Monjolinho com 10 metros e uma completa infraestrutura como, portaria, deck-

restaurante, estacionamento, área de camping, apartamentos para alugar, piscinas, 

quiosques para churrascos, sanitários e estrutura para rapel na cachoeira. A beleza 

do entorno se completa com a exuberância da mata nativa preservada. 
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Cachoeira do Saltão 

Endereço: Rodovia Ulisses Guimarães, Km 23, s/n - Zona Rural 
Crédito: José Maria Cândido 

 
 

 

DISTRITO DE ITAQUERI DA SERRA 

Localizado no alto da Serra a 18km da cidade, trata-se de um pequeno vilarejo, onde 

se originou o município de Itirapina, possuidor de uma imensa riqueza histórica e 

cultural. Seus atrativos são a Capela de Nossa Senhora da Conceição e o Cemitério 

com alguns traços Bizantinos. Outro fato de destaque é o Ilustre Político Ulisses 

Guimarães ter morado no local em sua infância 

 

 
Distrito de Itaqueri da Serra 

Endereço: Rodovia Ulisses Guimarães, s/n - Zona Rural 
Crédito: Acervo Guia do Turismo Brasil / Paulo Marques 
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RIO CLARO 

 

FLORESTA ESTADUAL EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE (FEENA) 

Este é o atrativo turístico mais expressivo da cidade. O Horto Florestal de Rio Claro 

foi criado em 1909 e conta com a maior variedade de espécie de eucaliptos do Brasil, 

o que o tornou referência no cultivo e pesquisa da planta e fez com que Rio Claro 

ficasse conhecida como “berço do eucalipto”.  A FEENA possui centro de visitantes 

com distribuição de folders, biblioteca, exibição de filmes educativos, além de contar 

com um museu que expõe animais da fauna local empalhados. 

 

 
Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade 

Endereço: Av. Navarro de Andrade, 425-819 - Vila Paulista 
Crédito: Secretaria de Turismo de Rio Claro 

 

 

MUSEU DO EUCALIPTO 

Localizado na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, o Museu do Eucalipto 

foi inaugurado em 1916, posteriormente passou por reformas e ampliações. 

Atualmente, o museu conta com 16 salas, que abrigam cerca de 40 anos de pesquisas 

sobre o eucalipto. 
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Museu do Eucalipto 

Endereço: Av. Navarro de Andrade, 425-819 - Vila Paulista 
Crédito: Secretaria de Turismo de Rio Claro 

 
 
 
MERCADO MUNICIPAL 

O Mercado Municipal está localizado em prédio histórico, construído em 1897, mas foi 

utilizado até 1924, como quartel do exército. Depois dessa data, funcionou como 

Mercado Municipal. Atualmente, conta com barracas de hortifrutigranjeiros, açougue, 

bares, restaurantes e outros serviços, como alfaiataria. No período noturno, são 

frequentes as apresentações de músicos variados no local. 

 

 
Vista Aérea do Mercado Municipal 
Endereço: R. 8, 1345 - Santana 

Crédito: Secretaria de Turismo de Rio Claro 
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LAGO AZUL 

Localizado ao lado do Centro Cultural, o Parque Municipal dos Imigrantes Italianos, 

conhecido como Lago Azul, ocupa área pública de, aproximadamente, 130.000 m2. 

Trata-se de um importante ponto de lazer para a cidade, sendo também visitado por 

alguns turistas. O parque conta com pista de cooper, quadras, playground e 

pedalinhos. 

 

 
Vista Aérea do Lago Azul 

Endereço: Rua Dois sn – Vila Operária 
Crédito: Secretaria de Turismo de Rio Claro 

 

ALAMBIQUE FUZUÊ 
O alambique conta com excelente infraestrutura para produzir cachaça orgânica e 
receber visitantes que querem conhecer o processo produtivo, degustar e comprar os 
diferentes tipos de cachaça. 
 

 

As premiadas Cachaças Fuzuê 
Endereço: Rua Mata Negra, 810 

Crédito: @cachacafuzue (Facebook) 
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PIRACICABA 

 

ELEVADOR PANORÂMICO 

 

 
Elevador Panorâmico 

Endereço: Av. Armando de Salles Oliveira sn 
Credito: Manuella Galhardo Ante Domenico 

 

 

ENGENHO CENTRAL 

 

Sobre a Ponte Caio Tabajara Esteves de Lima, entre as ruas Renato Wagner e 

Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Elevador Turístico “Alto do Mirante” oferece 

excelente e privilegiada vista do Rio Piracicaba e da cidade, localizado no topo do 

elevador, a 24 metros de altura.  

Localizado na margem direita do Rio Piracicaba, foi um dos mais importantes 

engenhos do país produtores de açúcar e álcool. Desativado em 1974, é reconhecido 

como patrimônio histórico da cidade e tombado pelo CODEPAC. Atualmente funciona 

como importante espaço cultural, artístico e recreativo da cidade, além de abrigar o 

moderno Teatro Municipal Erotíldes de Campos e a mostra anual do Salão 

Internacional de Humor.  



117 
 

 
Engenho Central 

Endereço: Av. Maurice Allain, 454 - Vila Rezende 
Credito: Rodrigo de Oliveira Morelli 

 
 

 

ESALQ 

 
ESALQ 

Endereço: Avenida Pádua Dias, 11  
Credito: Helder Prado 

 

 

A ESALQ é uma instituição pública, que recebe diariamente cerca de 2.000 

estudantes de graduação e 1.000 pós-graduandos, além de pós-doutores, jovens 

pesquisadores e participantes de cursos de pós-graduação lato sensu. Entre 1901 e 

1934, a instituição fez parte da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. A 

partir de então passou a integrar a Universidade de São Paulo (USP), sendo uma das 

suas unidades fundadoras, já com a denominação que recebeu em 1931, Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em homenagem ao seu idealizador. 

  

http://www.usp.br/
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RIO PIRACICABA 

O rio Piracicaba, que em Tupi – Guarani significa “Lugar Onde o Peixe Para”, 

atravessa uma das regiões mais antigas de ocupação do estado de São Paulo e está 

firmemente situado na cultura da cidade de Piracicaba, que cresceu ao longo de suas 

margens e leva seu nome. Nesta cidade, diversas festas populares são realizadas às 

margens do rio, a figura do pescador caipira ainda resiste e a música caipira típica da 

região imortalizou o rio na música clássica Rio de Lágrimas.  

 

 
Rio Piracicaba 

Endereço: Avenida Beira Rio 
Credito: Helder Prado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Lágrimas
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RUA DO PORTO 

Considerado o cartão-postal da cidade, a Rua do Porto é o local mais tradicional de 

Piracicaba. É onde está a história da fundação da cidade, junto à população ribeirinha. 

Ela começa no Museu da Água, próximo ao salto do Rio Piracicaba, e vai até o final 

do calçadão, passando pela Casa do Povoador, Passarela Pênsil, Largo do Pescador, 

Passarela Estaiada, Casarão do Turismo, Centro Gastronômico, Parque da Rua do 

Porto, Casa do Artesão, entre outros pontos como Elevador Panorâmico, Engenho 

Central, Parque do Mirante, Aquário Municipal, etc. No calçadão da Rua do Porto se 

concentram os restaurantes que servem o prato típico da cidade, o peixe no tambor. 

Aos finais de semana acontece a Feira de Artesanato, e todos esses pontos registram 

grande fluxo de pessoas, pois recebem além da população local, turistas regionais, 

nacionais e internacionais.  

 

 
Rua do Porto 

Endereço: Avenida Beira Rio 
Credito: Acervo Setur 
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SANTA MARIA DA SERRA 

 

PESQUEIRO PAINEIRA 

Situado na zona rural, o local tem se destacado mais pela sua excelente gastronomia, 

com pratos diferenciados. Possui uma lagoa de porte médio para pescaria, 

restaurante, quiosque com churrasqueira, estacionamento, área com redes para 

descanso. Nos meses de setembro a março, o pesqueiro abre para pesca noturna 

todas as sextas. A beleza paisagística e a tranquilidade deixam o local muito 

agradável. 

 

 
Pesqueiro Paineira 

Endereço: Rodovia SP 304, Km 233.3, s/n - Fazendinha 
Crédito: Geovanne Giusti 

 

CONDOMÍNIO TAMANDUÁ 

O Condomínio é banhado pelo Rio Piracicaba, sendo muito procurado pelo lazer que 

proporciona aos moradores e aos turistas. O Local tem rampa para barcos, 

lanchonetes quiosque de alimentação próxima a rampa, área de lazer para todas as 

idades. Igreja e local para festas. 
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Condomínio Tamanduá 

Endereço: Rod. SP 191 – sn 
Crédito: Camila de Almeida 

 

COLÔNIA DOS PESCADORES 

Vilarejo situada às margens do Rio Piracicaba, ótima localização próxima a rodovia 

que liga Santa Maria da Serra a Botucatu e São Manuel. Na colônia tem bares, 

restaurante, pousada. 

 

 
Colônia dos Pescadores 

Endereço: Rod. Geraldo de Barros, S/N - Zona Rural 
Crédito: Camila de Almeida 
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SÃO PEDRO 

 

PARQUE AURELIANO ESTEVES – PARQUE DO CRISTO 

O Parque Aureliano Esteves é um dos mais belos cartões postais da cidade de São 

Pedro. Por estar localizado no alto da serra, a aproximadamente 900 metros de 

altitude, lindas paisagens podem ser contempladas. Sua estrutura conta com capela, 

restaurante, playground e sanitários. Horário de funcionamento de quarta domingo, 

das 09h às 17h. 

 

 
Parque do Cristo 

Endereço: Rodovia Municipal Elisio de Paula Teixeira, km 2, s/nº 
Crédito: Secretaria de Turismo de São Pedro 
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BALONISMO 

Subir como se estivesse flutuando, ver o mundo de um jeito único e sentir a adrenalina 

a mil é a sensação ao voar de balão. O passeio decola do aeroporto municipal e seu 

trajeto dependerá da direção do vento. Durante uma hora de voo, o turista pode avistar 

a Serra de São Pedro, os rios Tietê e Piracicaba e a região do Tanquã. 

 

 
Passeio de Balão 

Crédito: Secretaria de Turismo de São Pedro 
 
 

RANCHO DA TIROLESA 

Localizado no Alto da Serra, o Rancho possui duas tirolesas, ida e volta, alimentação, 

música ao vivo e realiza eventos. Para os turistas que buscam lindas paisagens, o 

Rancho é o lugar ideal. 

 
Rancho da Tirolesa 

Endereço: Estrada Vicinal Ulisses Guimarães, 1 
Crédito: Secretaria de Turismo de São Pedro 
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RAMPA DE VOO LIVRE 

A Rampa de Voo Livre, localizada no Alto da Serra, é um lugar deslumbrante onde se 

acompanha os voos de Parapente e contempla lindas paisagens. Emoção ao voar e 

tranquilidade em meio a natureza em um mesmo lugar. 

 

 
Atividade de Vôo Livre 

Endereço: Estrada Vicinal Ulisses Guimarães, sn 
Crédito: Secretaria de Turismo de São Pedro 

 

THERMAS WATER PARK 

Considerado um dos mais modernos e completos empreendimentos de lazer e 

diversão do estado, possui piscinas com águas quentes, parque aquático infantil, 

restaurante, playground, quadras poliesportivas, quiosques, mini fazenda, trilhas 

ecológicas, área de camping e chalés. 

 

 
Parque Aquático 

Endereço: Rodovia SP 304, Km 189, s/n - Fazenda Limoeiro 
Crédito: Secretaria de Turismo de São Pedro 
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TORRINHA 

 

MOSTEIRO DO PARAÍSO 

O Lugar é divino e realmente abençoado. La e onde você se sente em paz, pode 

descansar e meditar. Local possui lindos jardins, muita área verde, muitos animais, 

lagos maravilhosos, além de muita religiosidade e muitas vibrações positivas. O 

acolhimento é dos melhores: o padre Nilton dá a melhor atenção a cada um dos seus 

visitantes.  A comida e caipira é muito saborosa. A cafeteria serve uma variedade 

enorme de tacas de cafés, bolos tortas, chocolates, todos são excelentes. La também 

e servido um tradicional e delicioso almoço caipira. No entorno do mosteiro existem 

vários atrativos e muitos símbolos do evangelho como: Memorial da Capela, Casa de 

José, Jardim do Advento, Jardim Quaresmal, Capela do Encontro, Jardim da Criação, 

Santuário da Figueira, Loja Agromonges e o aconchegante Agromonge Café. A 

natureza é encantadora.  

 
Mosteiro Paraíso 

Endereço: Rod. Cezarino Mariano, km 12,5. Bairro Paraíso 
Crédito: Marcos Siboldi 
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ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 

É um prédio centenário de riqueza histórica e cultural, ligada à força do cultivo do café 

e transporte de imigrantes. Atualmente, o local possui sala do SEBRAE AQUI e a sala 

do Banco do Povo. Em um dos Prédios da Estação acontecem alguns cursos como: 

Escola da Moda, Menor Aprendiz, Time do Emprego e Cursos de Geração de renda 

em parceria com o Sindicato Rural, SENAR, SENAC e SEBRAE. Nesse Local também 

acontecem as aulas e ensaios da Orquestra de Viola e o Curso de Luthieria 

(fabricação de Viola artesanal). Em um dos Prédios também funciona o Memorial do 

Carnaval, onde ficam expostos os tradicionais Bonecões e as Vaquinhas, utilizados 

nos dias de Desfile do Carnaval. 

 

 
Estação Ferroviária de Torrinha 

Endereço: R. Nabor Marquês, 135-283 – Centro 
Crédito: Marcos Siboldi 
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HOTEL FAZENDA VALE VERDE 

O 1º Hotel Fazenda do Brasil a receber a certificação de Turismo Rural. O local dispõe 

de um cenário perfeito frente as Cuestas Basálticas e Morros Testemunhos, com 

visual deslumbrante e clima espetacular. As terras que compõe o Vale Verde se 

caracterizam pela presença de mata nativa, fauna e flora quase que inexploradas. O 

hotel possui 05 cachoeiras dentro das suas dependências, sendo que a Cachoeira 

dos Macacos possui 180m de altura, a maior da região. Possui 27 km de trilhas Off 

Road, considerado por especialistas e praticantes desse esporte uma referência 

nacional e um dos melhores circuitos de Off-Road do Estado, as trilhas do Vale Verde 

são conhecidas pelos amantes desta modalidade que a cada dia cresce e conquista 

mais adeptos por todo o país. 

 

 
Off Road no Hotel Fazenda Vale Verde 

Endereço: Rodovia Torrinha, s/n, 
Crédito: Hotel Fazenda Vale Verde 
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6.3.1. AVALIAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DOS ATRATIVOS 

 

A presente metodologia é uma adaptação daquela utilizada pela Organização Mundial 

do Turismo (OMT) e pelo Centro Interamericano de Capacitação Turística (CICATUR) 

para a hierarquização de atrativos turísticos. A aplicação dessa metodologia tem como 

objetivo auxiliar na avaliação da importância dos atrativos identificados para inclusão 

no roteiro turístico. Com este instrumento são estabelecidas prioridades para 

determinar a escolha e as decisões dos governantes, administradores, gestores e 

empreendedores. Em primeiro lugar, deve-se avaliar o potencial de atratividade do 

elemento conforme as características e peculiaridades e o interesse que pode 

despertar nos turistas. O quadro a seguir estabelece uma ordem quantitativa para o 

desenvolvimento desse potencial para o turismo e atribui um valor quantitativo às suas 

características. 
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Em segundo lugar, avaliam-se aspectos que auxiliarão na definição dessa hierarquia. 

Esse critério permite classificar cada atrativo de acordo com uma escala 

preestabelecida. Deste modo, ele fornece subsídios para a diferenciação objetiva das 

características e dos graus de importância de cada atrativo. 

 

 Grau de uso atual: permite analisar o atual volume de fluxo turístico efetivo e 

sua importância para o município. Difere do grau de interesse por representar 

a situação atual, em vez do potencial. Um alto grau de uso indica que o atrativo 

apresenta uma utilização turística efetiva. 

 

 Representatividade: fundamenta-se na singularidade ou raridade do atrativo. 

Quanto mais se assemelhar a outros atrativos, menos interessante ou 

prioritário. 

 

 Apoio local e comunitário: a partir da opinião dos líderes comunitários, deve-

se analisar o grau de interesse da comunidade local para o desenvolvimento e 

disponibilidade ao público. 

 

 Estado de conservação da paisagem circundante: verificar, por observação 

in loco, o estado de conservação da paisagem que circunda o atrativo. Neste 

item é analisada a ambiência do atrativo. 

 

 Infraestrutura: verificar, in loco, se existe infraestrutura disponível no atrativo 

e o seu estado.  

 

 Acesso: verificar as vias de acesso existentes e suas condições de uso. 
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De acordo com as especificações apresentadas nesse Quadro, deve ser preenchido 

o modelo a seguir, onde são aferidos valores para cada item dos atrativos que forem 

avaliados. É válido ressaltar que os itens potencial de atratividade do elemento e 

representatividade devem receber a pontuação em dobro, ou seja, ter peso dois, por 

serem mais significativos em comparação com os demais itens avaliados. Por 

exemplo, no caso de um atrativo cuja representatividade seja rara, singular, o valor 

atribuído a ele é 3 pontos, conforme a tabela anterior, multiplicado pelo número dois 

(3 x 2 = 6). O mesmo deverá ocorrer para o item potencial de atratividade. A seguir, é 
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apresentado modelo de tabela a ser preenchida quando da avaliação e hierarquização 

dos atrativos turísticos. 

 

 

 

Observação: considerando que esta metodologia da Organização Mundial do 

Turismo tem por referência o turismo internacional, para efeito deste trabalho a análise 

dos atrativos, teve como referência a comparação com outras regiões paulistas. 
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RESULTADOS: MATRIZ DE HIERARQUIZAÇÃO 

 

Após a avaliação e hierarquização dos atrativos, foram classificados em três categorias: 

 

 Atrativos Consolidados: são atrativos que tiveram classificação de 27 a 21 pontos e considerados prontos para divulgação 

e comercialização e devem entrar em roteiros regionais. 

 

 Atrativos Potenciais: são atrativos que tiveram classificação de 20 a 15 pontos e que necessitam de melhorias. Com esses 

atrativos serão desenvolvidos projetos para transformá-los em consolidados. 

 

 Recursos Turísticos: os demais recursos turísticos que tiveram avaliação abaixo de 14 pontos não serão incluídos neste 

plano regional e sim encaminhados aos municípios para que possam tratar deles nos seus planos de turismo até que se 

tornem potenciais ou consolidados regionalmente. 

 

 

IMPORTANTE:  Os conceitos de “consolidados” e “potenciais” se referem ao “status” do atrativo junto à regionalização, ou seja, 

qual é a sua classificação em nível regional 
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MUNICÍPIO ATRATIVO 
Potencial de 
Atratividade 

(x2) 

Grau de 
Uso Atual 

Representa
tividade 

(x2) 

Apoio Local 
e 

Comunitário 

Estado de 
Conservação 
da Paisagem 
Circundante 

Infraestru
tura 

Acesso TOTAL 

ATRATIVOS REGIONAIS CONSOLIDADOS 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

SPA THERMAL 6 3 6 3 3 3 3 27 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

AV CARLOS MAURO (CANAL CENTRAL)  6 3 6 3 3 3 3 27 

BROTAS FUNDAÇÃO CEU 6 3 6 3 3 3 3 27 

BROTAS RECANTO DAS CACHOEIRAS 6 3 6 3 3 3 3 27 

BROTAS AREIA QUE CANTA E CORREDEIRAS 6 3 6 3 3 3 3 27 

BROTAS RAFTING 6 3 6 3 3 3 3 27 

ITIRAPINA BROA GOLF RESORT 6 3 6 3 3 3 3 27 

PIRACICABA CENTRO CULTURAL MARTHA WATTS 6 3 6 3 3 3 3 27 

PIRACICABA ELEVADOR PANORAMICO 6 3 6 3 3 3 3 27 

PIRACICABA ESALQ 6 3 6 3 3 3 3 27 

PIRACICABA MUSEU PRUDENTE DE MORAES 6 3 6 3 3 3 3 27 

PIRACICABA PASSEIO DE BARCO 6 3 6 3 3 3 3 27 

PIRACICABA RIO PIRACICABA 6 3 6 3 3 3 3 27 
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PIRACICABA TEATRO MUN. EROTILDES CAMPOS 6 3 6 3 3 3 3 27 

SÃO PEDRO BALONISMO 6 3 6 3 3 3 3 27 

SÃO PEDRO PARQUE DO CRISTO 6 3 6 3 3 3 3 27 

SÃO PEDRO RANCHO DA TIROLESA 6 3 6 3 3 3 3 27 

SÃO PEDRO THERMAS WATER PARK 6 3 6 3 3 3 3 27 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

PRAÇA DR. OCTÁVIO M. ANDRADE 6 3 6 3 3 2 3 26 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

FONTANÁRIO 6 3 6 3 2 3 3 26 

ANALÂNDIA MORRO DO CUSCUZEIRO (PEDRA VIVA) 6 3 6 3 3 2 3 26 

ANALÂNDIA CACHAÇARIA MACAÚVA 6 3 6 3 3 2 3 26 

BROTAS CIRCUITOS TIROLESA 6 3 6 3 2 3 3 26 

BROTAS PARQUE SALTOS - RIO JACARÉ PEPIRA 6 3 6 3 3 2 3 26 

BROTAS ARVORISMO 6 3 6 3 2 3 3 26 

ITIRAPINA CACHOEIRA DO SALTÃO 6 3 6 3 3 3 2 26 

PIRACICABA ENGENHO CENTRAL 6 3 6 3 3 2 3 26 

PIRACICABA PINACOTECA MUNICIPAL 6 3 6 3 3 2 3 26 

PIRACICABA AQUÁRIO MUNICIPAL 6 3 6 3 3 2 3 26 

PIRACICABA CASA DO POVOADOR 6 3 6 3 3 2 3 26 
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PIRACICABA CENTRO GASTRONÔMICO RUA DO PORTO 6 3 6 3 3 2 3 26 

PIRACICABA MEMORAL DO EMPREENDEDORISMO 6 2 6 3 3 3 3 26 

PIRACICABA PARQUE DO MIRANTE 6 3 6 3 3 2 3 26 

PIRACICABA CATEDRAL DE SANTO ANTONIO 6 3 6 3 2 3 3 26 

PIRACICABA CATEDRAL METODISTA 6 3 6 3 2 3 3 26 

RIO CLARO FLORESTA ESTADUAL (FEENA) 6 3 6 3 3 2 3 26 

RIO CLARO MUSEU DO EUCALIPTO 6 3 6 3 3 2 3 26 

SÃO PEDRO PARQUE MARIA ANGELICA 6 3 6 3 3 2 3 26 

SÃO PEDRO RAMPA DE VOO LIVRE 6 3 6 3 3 2 3 26 

BROTAS QUADRICICLO 6 2 6 3 2 3 3 25 

CORUMBATAÍ ORQUIDÁRIO JORDÃO 6 3 6 3 3 1 3 25 

CORUMBATAÍ LEITOA A PURURUCA BADDY 6 3 6 3 2 2 3 25 

IPEÚNA PQ ECOLOGICO HENRIQUE BARBETA 6 3 6 3 3 2 2 25 

PIRACICABA BAIRROS DE SANTANA E SANTA OLÍMPIA 6 2 6 3 3 2 3 25 

PIRACICABA ZOOLÓGICO MUNICIPAL 6 2 6 3 3 2 3 25 

SÃO PEDRO CASCATA DORIGON 6 3 6 3 2 2 3 25 

BROTAS CINE SÃO JOSÉ 6 3 4 3 3 3 3 25 
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BROTAS REPRESA JACARÉ PEPIRA (CCP) 6 3 4 3 3 3 3 25 

CORUMBATAÍ PESQUE PAGUE CORUMBATAÍ 6 3 4 3 3 3 3 25 

PIRACICABA MERCADO MUNICIPAL 6 3 4 3 3 3 3 25 

PIRACICABA TEATRO UNIMEP 6 3 4 3 3 3 3 25 

PIRACICABA CENTO CULTURAL - ESTAÇÃO PAULISTA 6 3 4 3 3 3 3 25 

BROTAS ECOPARQUE AVENTURAH! / VIVA BROTAS 4 3 6 3 3 3 3 25 

SÃO PEDRO FEIRA DO PRODUTOR RURAL 4 3 6 3 3 3 3 25 

ANALÂNDIA CACHOEIRA DO ESCORREGA 6 3 6 3 2 1 3 24 

ANALÂNDIA CACHOEIRA DO SALTO MAJOR LEVY 6 3 6 3 2 1 3 24 

ITIRAPINA ITAQUERI DA SERRA 6 2 6 3 2 2 3 24 

SÃO PEDRO PARQUE MARCELO GOLINELLI 6 3 6 2 3 2 2 24 

PIRACICABA ESTADIO BARÃO DA SERRA NEGRA 6 3 4 3 3 2 3 24 

RIO CLARO MERCADO MUNICIPAL 6 3 4 3 3 2 3 24 

SANTA MARIA DA 
SERRA 

PESQUEIRO PAINEIRA 6 3 4 3 3 2 3 24 

BROTAS ANAND ATELIÊ 4 2 6 3 3 3 3 24 

BROTAS ALAYA PRAIA DO POÇÃO 4 3 6 3 3 3 2 24 

BROTAS ECO PARQUE CASSOROVA 4 3 6 3 3 3 2 24 
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BROTAS ECO PARQUE JACARÉ 4 3 6 3 3 3 2 24 

PIRACICABA CASARÃO DO TURISMO 4 3 6 3 3 2 3 24 

PIRACICABA MUSEU DA ÁGUA 4 3 6 3 3 2 3 24 

PIRACICABA MUSEU LUIZ DE QUEIROZ 4 2 6 3 3 3 3 24 

TORRINHA MOSTEIRO PARAISO 4 3 6 3 3 2 3 24 

IPEÚNA TRILHA DO CABRITO 6 2 6 2 3 1 3 23 

IPEÚNA SERRA DO FAZENDÃO 6 2 6 2 3 1 3 23 

IPEÚNA TRILHA DO VAGALUME 6 2 6 2 3 1 3 23 

ITIRAPINA BROA - BALNEARIO STO ANTONIO 6 3 6 2 2 1 3 23 

BROTAS CANIONISMO / CACHOEIRISMO 6 2 4 3 3 2 3 23 

CORUMBATAÍ SITIO CANHONI 6 2 4 3 2 3 3 23 

SÃO PEDRO PRAÇA GUSTAVO TEIXEIRA 6 3 3 2 3 3 3 23 

BROTAS BROTAS BEER 4 3 5 2 3 3 3 23 

BROTAS SÍTIO TRÊS QUEDAS 4 3 4 3 3 3 3 23 

BROTAS SÍTIO SETE QUEDAS 4 3 4 3 3 3 3 23 

CORUMBATAÍ FAZENDA SANTANA SERRA DOS PADRES 4 3 4 3 3 3 3 23 

PIRACICABA PARQUE DA RUA DO PORTO 4 3 4 3 3 3 3 23 
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CHARQUEADA FÁBRICA DI PAMONHA 6 1 6 3 2 2 2 22 

RIO CLARO PARQUE LAGO AZUL 6 3 4 2 2 2 3 22 

RIO CLARO ALAMBIQUE FUZUÊ 6 2 4 2 3 3 2 22 

BROTAS QUEDA LIVRE 4 3 6 2 2 2 3 22 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

BOULEVARD 4 3 4 3 3 2 3 22 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

CAPELA NS APARECIDA 4 2 4 3 3 3 3 22 

CORUMBATAÍ PESQUEIRO JACUTINGA 4 3 4 3 3 2 3 22 

PIRACICABA MARCO DA PAZ 4 3 4 2 3 3 3 22 

ANALÂNDIA CALÇADÃO PRAÇA CENTRAL 6 1 6 2 1 2 3 21 

ANALÂNDIA MORRO DO CAMELO 6 3 6 3 2 0 1 21 

PIRACICABA BAIRRO MONTE ALEGRE 6 2 4 2 2 2 3 21 

SANTA MARIA DA 
SERRA 

COLÔNIA DOS PESCADORES 6 3 4 2 2 1 3 21 

BROTAS ALAMBIQUE ARTESANAL CASA CACHAÇA 4 2 4 2 3 3 3 21 

BROTAS BÓIA CROSS 4 2 4 2 3 3 3 21 

BROTAS CACHOEIRA ESCORREGADOR 4 2 4 3 3 3 2 21 

BROTAS CACHOEIRA DO ASTOR 4 2 4 3 3 3 2 21 

BROTAS CACHOEIRA DO MARTELLO 4 2 4 3 3 3 2 21 
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RIO CLARO USINA PARQUE CORUMBATAÍ 4 2 4 3 3 2 3 21 

RIO CLARO ORQUIDÁRIOS 4 2 4 2 3 3 3 21 

RIO CLARO UNESP 4 2 4 2 3 3 3 21 

SANTA MARIA DA 
SERRA 

CONDOMÍNIO TAMANDUÁ 4 3 4 3 3 2 2 21 

SÃO PEDRO ART'S TRAMA 4 2 4 2 3 3 3 21 

SÃO PEDRO CACHAÇAS 4 2 4 2 3 3 3 21 

SÃO PEDRO FEIRA DE ARTES E ARTESANATO 4 2 4 2 3 3 3 21 

SÃO PEDRO GRUTA DOS ANÕES 4 2 4 2 3 3 3 21 

SÃO PEDRO IGREJA SANTO ANTONIO 4 2 4 2 3 3 3 21 

TORRINHA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 4 2 4 3 3 2 3 21 

TORRINHA HOTEL FAZENDA VALE VERDE 4 2 4 3 3 2 3 21 

RIO CLARO JARDIM PÚBLICO SERESTA 4 3 2 3 3 3 3 21 

 

 

 



140 
 

MUNICÍPIO ATRATIVO 
Potencial de 
Atratividade 

(x2) 

Grau de 
Uso Atual 

Representa
tividade 

(x2) 

Apoio Local 
e 

Comunitário 

Estado de 
Conservação 
da Paisagem 
Circundante 

Infraestru
tura Acesso TOTAL 

ATRATIVOS POTENCIAIS 

ITIRAPINA CAPELA NOSSA SENHORA ONCEIÇÃO 6 1 4 2 2 2 3 20 

BROTAS LARGO DA SANTA CRUZ 4 1 4 3 2 3 3 20 

BROTAS SÍTIO TAMANDUÁ 4 2 4 2 2 3 3 20 

PIRACICABA TEATRO SÃO JOSÉ 4 3 4 2 2 2 3 20 

RIO CLARO PASSEIOS DE BALÃO 4 2 4 2 3 2 3 20 

RIO CLARO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 4 2 4 2 3 2 3 20 

RIO CLARO CASARÃO DA CULTURA - PINACOTECA 4 2 4 2 3 2 3 20 

SÃO PEDRO ANTIQUARIO VILA DEL CAPO 4 2 4 1 3 3 3 20 

SÃO PEDRO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA 4 2 4 2 3 3 2 20 

TORRINHA SITIO ARV. VIDA 4 2 4 3 2 2 3 20 

TORRINHA CACHOEIRA BOM SUCESSO 4 2 4 3 3 1 3 20 

ANALÂNDIA IGREJA MATRIZ 6 1 3 2 2 2 3 19 

BROTAS MUSEU CALHAMBEQUE 4 1 6 1 2 2 3 19 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

PRAÇA DOS ROUXINÓIS 4 2 4 2 3 1 3 19 
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ANALÂNDIA DOCES JANDIRA 4 2 4 3 3 2 1 19 

ANALÂNDIA ORQUIDÁRIO TICO E TICO 4 2 4 2 2 2 3 19 

ITIRAPINA FAZENDINHA 4 2 4 2 3 1 3 19 

PIRACICABA OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO 4 2 4 2 2 2 3 19 

RIO CLARO CENTRO CULTURAL ROBERTO PALMARI 4 2 4 2 2 2 3 19 

SÃO PEDRO CAVALGADA KAJUBA E SANTANA 4 2 4 2 2 2 3 19 

BROTAS MUSEU BOZO D'AGUA 2 1 4 3 3 3 3 19 

ANALÂNDIA CACHOEIRA BOCAINA 4 2 4 2 2 2 2 18 

ANALÂNDIA ESTÁTUA DO CRISTO 4 2 4 2 2 2 2 18 

PIRACICABA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - HORTO TUPI 4 2 4 2 2 1 3 18 

RIO CLARO CASARÕES ANTIGOS 4 1 4 2 2 2 3 18 

SÃO PEDRO PASSEIO OFF ROAD 4 2 4 2 2 2 2 18 

SÃO PEDRO VOO PLANADOR 4 2 4 2 2 2 2 18 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

CENTRO DE CONVENÇÕES 4 2 2 2 2 3 3 18 

CHARQUEADA PARQUE MUNICIPAL LAGO BIRIS 2 2 4 3 2 2 3 18 

ANALÂNDIA GRUTA DO INDIO - PINTURA RUPESTRE 6 1 4 0 3 1 2 17 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

MINI HORTO 4 2 4 2 1 1 3 17 
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ANALÂNDIA CACHOEIRA PONTE AMARELA 4 2 4 3 2 0 2 17 

ANALÂNDIA ESTAÇÃO ANNÁPOLIS 4 1 4 2 2 1 3 17 

CORUMBATAÍ CACHOEIRA DO CUSCUZEIRO 4 2 4 2 3 0 2 17 

PIRACICABA CEMITÉRIO DA SAUDADE 4 1 4 2 2 1 3 17 

BROTAS MUSEU DO CAFÉ - MUSEU DO COTIDIANO 4 2 2 2 2 2 3 17 

CORUMBATAÍ SÍTIO POUSADA DA FELICIDADE 4 1 2 2 3 3 2 17 

RIO CLARO PESQUEIROS 4 2 2 2 2 3 2 17 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

PARQUE DR OCTÁVIO M. ANDRADE 2 2 4 2 2 2 3 17 

RIO CLARO MUSEU ALEMÃO 2 1 4 1 3 3 3 17 

ANALÂNDIA RECANTO DA CASCATA 4 2 2 2 2 1 3 16 

ANALÂNDIA CORETO 4 1 2 2 2 2 3 16 

CORUMBATAÍ ÁREA DE LAZER BEIRA RIO 2 1 2 3 3 2 3 16 

ANALÂNDIA HARAS VILA COLONIAL 4 1 4 1 3 1 1 15 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

PARQUE DAS ÁGUAS 2 1 3 2 2 2 3 15 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

PORTAL DA CASA DO FUNDADOR 2 1 3 2 2 2 3 15 

CORUMBATAÍ PRAINHA 2 2 2 3 2 1 3 15 

RIO CLARO TORRE EIFFEL 1 2 4 2 3 0 3 15 
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MUNICÍPIO ATRATIVO 
Potencial de 
Atratividade 

(x2) 

Grau de 
Uso Atual 

Representa
tividade 

(x2) 

Apoio Local 
e 

Comunitário 

Estado de 
Conservação 
da Paisagem 
Circundante 

Infraestru
tura 

Acesso TOTAL 

RECURSOS TURÍSTICOS 

ANALÂNDIA CACHOEIRA RONCADOR 4 1 4 1 2 1 1 14 

ANALÂNDIA OCA DOS CURUTUS 4 1 4 0 2 2 1 14 

CHARQUEADA CASA DA PEDRA ESTÂNCIA 2 2 2 2 2 2 2 14 

ANALÂNDIA MIRANTE VISTA DA SERRA 4 1 4 1 3 0 0 13 

ITIRAPINA MORRO DO FOGÃO 4 1 4 1 2 0 1 13 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

REPRESA DO LIMOEIRO 2 1 2 2 2 2 2 13 

BROTAS PESQUEIRO PARISI 2 2 2 1 2 2 2 13 

CHARQUEADA ECOLOGIC PARK 2 1 2 1 2 3 2 13 

SANTA MARIA DA 
SERRA 

RANCHO LAURO DAROZ 2 2 2 2 2 2 1 13 

ANALÂNDIA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES 4 1 4 1 2 0 0 12 

ANALÂNDIA RUÍNAS DA CHAMINÉ 4 1 4 1 2 0 0 12 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

RELÓGIO DO SOL 2 2 2 2 2 0 2 12 

ÁGUAS DE SÃO 
PEDRO 

FONTE ALMEIDA SALLES 2 1 2 1 2 0 3 11 
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CHARQUEADA ALAMBIQUE CACHAÇA DO VIGÁRIO 1 1 4 1 1 1 1 10 

CHARQUEADA ALAMBIQUE D'ABRONZO 1 1 4 1 1 1 1 10 

RIO CLARO CASARÃO BARÃO GRÃO MOGOL 2 1 2 1 2 0 1 9 

SANTA MARIA DA 
SERRA 

CACHOEIRA SANTANA 2 0 2 1 1 0 0 6 

SANTA MARIA DA 
SERRA 

CACHOEIRA SANTO ANTONIO 2 0 2 0 1 0 0 5 
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6.3.2. SEGMENTAÇÃO TURÍSTICA  

Para realizar a Segmentação Turística, em um primeiro momento todos os 

representantes das cidades (poder público, iniciativa privada e comunidade) 

realizaram um levantamento com todos os atrativos para depois classificá-los. Para 

desenvolver a segmentação do turismo e identificar a vocação da Região Turística 

Serra do Itaqueri, algumas decisões foram tomadas: 

 

 Os segmentos foram definidos de acordo com o Ministério do Turismo, disponível 

no documento “Segmentação do Turismo e o Mercado” página 75. 

 

 Acrescentamos a esse documento, a Lei Complementar nº 1261 de 29 de abril de 

2015 que estabelece condições e requisitos para a classificação de Estâncias 

e de Municípios de Interesse Turístico e dá providências correlatas. Baseado 

nessa classificação, acrescenta-se a categoria “Turismo Religioso”  
 

 Os demais itens foram classificados de acordo com os dispositivos I e II acima. A 

única exceção é o “Turismo Gastronômico” que possui forte influência na região 

Turística, e para tal foi criado uma subcategoria do “Turismo Cultural”. 

 

  O segmento “Turismo de Lazer” não existe nas classificações e, estão mais 

adequados a outros tipos, conforme a modalidade. 

 

 De acordo com a nova segmentação, alguns itens foram reclassificados conforme 

abaixo: 
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SEGMENTAÇÃO DE TURISMO BASEADA NAS DEFINIÇÕES DO ÓRGÃO DE 

TURISMO NACIONAL 

 

a) Turismo Social: é a forma de conduzir e praticar a atividade turística promovendo 

a igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da 

cidadania na perspectiva da inclusão; 

 

b) Ecoturismo: segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de 

uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações; 

 
c) Turismo Cultural: compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do 

conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos 

eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da 

cultura; 

 
d) Turismo Religioso: configura-se pelas atividades turísticas decorrentes da busca 

espiritual e da prática religiosa em espaços e eventos relacionados às religiões 

institucionalizadas, independentemente da origem étnica ou do credo; 

 

e) Turismo de Estudos e Intercâmbio: constitui-se da movimentação turística 

gerada por atividades e programas de aprendizagem e vivências para fins de 

qualificação, ampliação de conhecimento e de desenvolvimento pessoal e 

profissional; 

 

f) Turismo de Esportes: compreende as atividades turísticas decorrentes da 

prática, envolvimento ou observação de modalidades esportivas; 

 

g) Turismo de Pesca: compreende as atividades turísticas decorrentes da prática da 

pesca amadora; 

h) Turismo Náutico: caracteriza-se pela utilização de embarcações náuticas com a 

finalidade da movimentação turística; 
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i) Turismo de Aventura: compreende os movimentos turísticos decorrentes da 

prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo; 

 
j) Turismo de Sol e Praia: constitui-se das atividades turísticas relacionadas à 

recreação, entretenimento ou descanso em praias; 

 
k) Turismo de Negócios e Eventos: compreende o conjunto de atividades turísticas 

decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de 

caráter comercial, promocional, técnico, científico e social; 

 
l) Turismo Rural: é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e 

serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade; 

 
m) Turismo de Saúde: constitui-se das atividades turísticas decorrentes da utilização 

de meios e serviços para fins médicos, terapêuticos e estéticos. 
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SEGMENTOS TURÍSTICOS DA SERRA DO ITAQUERI 

O gráfico abaixo apresenta o número de atrativos por segmento e a sua porcentagem representativa no total. Destacam-se o 

Ecoturismo, o Turismo Cultural, o Turismo de Aventura e o Turismo Rural que representam 79% dos atrativos da região. Na 

sequência estão os atrativos organizados por segmentos, com a sua descrição, pontos fortes e fracos, organizados pelos critérios 

de: Atrativos Consolidados, Atrativos Potenciais e Recursos Turísticos. 



149 
 

Ecoturismo; 61; 34%

Turismo Cultural; 45; 25%
Turismo de Aventura; 19; 11%

Turismo Rural; 16; 9%

Turismo Religioso; 8; 4%

Turismo Gastronômico; 7; 4%

Turismo de Estudos e Intercâmbio; 6; 3%

Turismo de Pesca; 5; 3%

Turismo de Sol e Praia; 4; 2%

Turismo de Negócios e Eventos; 3; 2%

Turismo de Esportes; 2; 1% Turismo de Saúde; 2; 1%

Turismo Náutico; 1; 1%
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TURISMO CULTURAL 
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ATRATIVOS CONSOLIDADOS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Alto do Mirante – 

Elevador 

Panorâmico 

Sobre a Ponte Caio Tabajara Esteves de 

Lima, entre as ruas Renato Wagner e 

Juscelino Kubistchek de Oliveira, o 

Elevador Turístico “Alto do Mirante” 

oferece excelente e privilegiada vista do 

Rio Piracicaba e da cidade, localizado no 

topo do elevador, a 24 metros de altura.  

 

Piracicaba Excelente vista da 

orla do rio Piracicaba; 

 

Localização e 

acessibilidade; 

 

Atendimento 

especializado 

(monitoria); 

 

Entrada gratuita. 

Necessita 

manutenção 

frequente; 

 

Sofre vandalismo; 

 

Pode causar 

vertigem. 

 

27 

 

 

Museu Prudente de 

Moraes 

O museu está instalado na casa centenária 

onde viveu e morreu o primeiro Presidente 

Civil da República, Prudente de Moraes, 

no período entre 1870 e 1902. O prédio 

tem estilo imperial brasileiro, mas também 

apresenta características neogóticas. 

Conta com salas temáticas que ilustram a 

vida de personalidades famosas que 

viveram na cidade, além dos relatos do ex-

presidente. 

Piracicaba Apelo 

cultural/histórico; 

 

Estrutura acessível e 

preservada; 

 

Receptivo 

(exposições, cursos, 

guiamento); 

 

Entrada gratuita. 

Estacionamento 

restrito; 

 

27 
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Centro Cultural 

Martha Watts 

O Centro Cultural Martha Watts é um 

espaço de múltiplas atividades culturais e 

de pesquisa, monitorias e preservação de 

acervos históricos significativos de 

Piracicaba. Localiza-se em um edifício 

tombado pelo patrimônio histórico, 

construído e inaugurado em 1884, que se 

tornou o segundo local de funcionamento 

do Colégio Piracicabano, fundado em 

1881, pela missionária americana Martha 

Hite Watts. Reinaugurado como Centro 

Cultural Martha Watts, em 27 de junho de 

2003. 

 

Piracicaba Apelo cultural e 

arquitetônico; 

 

Exposições 

permanente e 

temporárias; 

 

Boa conservação; 

Boa acessibilidade; 

 

Entrada gratuita; 

 

Funcionamento 

limitado (abre 

durante a semana e 

poucos sábados ao 

mês); 

 

Estacionamento 

restrito. 

 

27 

Teatro Erotildes de 

Campos 

O teatro “Erotides de Campos”, localizado 

no Engenho Central, tem capacidade para 

422 pessoas, divididas entre plateia térrea, 

superior e balcões laterais. O palco é 

reversível e tem uma abertura nos fundos 

voltada para a praça anexa, o que favorece 

as apresentações ao ar livre. A estrutura 

conta, ainda, com cozinha industrial, 

camarins, banheiros, hall e sala de 

atividades multiuso. 

 

Piracicaba Apresentações de 

renome; 

 

Estrutura patrimonial 

preservada; 

 

Alguns eventos 

gratuitos; 

 

Acessível. 

 27 
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Engenho Central 

Barão de Rezende 

Localizado na margem direita do Rio 

Piracicaba, foi um dos mais importantes 

engenhos do país produtores de açúcar e 

álcool. Desativado em 1974, é reconhecido 

como patrimônio histórico da cidade e 

tombado pelo CODEPAC. Atualmente 

funciona como importante espaço cultural, 

artístico e recreativo da cidade, além de 

abrigar o moderno Teatro Municipal 

Erotíldes de Campos e a mostra anual do 

Salão Internacional de Humor. 

 

  

Piracicaba Apelo 

Cultural/histórico; 

 

Boa acessibilidade; 

 

Ações, shows, 

exposições e eventos 

sociais; 

 

Entrada gratuita. 

 

Necessita melhor 

sinalização interna; 

 

Conservação/reform

a de alguns espaços 

tombados; 

 

26 

 

 

Pinacoteca Instituição pública do município de 

Piracicaba, a Pinacoteca Municipal Miguel 

Dutra foi construída em 1968 com a 

finalidade de desenvolver múltiplas 

atividades relacionadas às artes visuais, 

como exposições, workshops, oficinas e 

afins. Como uma de suas principais 

funções regimentais, a Pinacoteca abriga, 

mantém e conserva o Acervo Artístico 

Municipal, composto por mais de 500 

obras de respeitável valor artístico. 

 

Piracicaba Acervo; 

 

Cursos, oficinas, 

palestras gratuitas; 

 

Entrada gratuita. 

 

Necessita reparos na 

estrutura; 

 

26 

 

 



154 
 

Casa do Povoador Uma das edificações mais antigas da 

cidade, a Casa do Povoador foi construída 

no período entre o final do século XVIII e 

início do século XIX. Apesar de não ter 

sido moradia do capitão Antônio Corrêa 

Barbosa, o Povoador – ganhou a tradição 

do nome pela sua antiguidade. Tombada 

como Patrimônio Histórico do Estado e do 

município, abriga um centro cultural da 

Secretaria da Ação Cultural que realiza 

exposições, mostras e oficinas de arte.  

Piracicaba Apelo 

cultural/histórico; 

 

Exposições regulares; 

 

Boa conservação; 

 

Ações sociais; 

 

Entrada gratuita. 

 

Pouca acessibilidade 26 

 

 

Museu do Eucalipto Localizado na Floresta Estadual Edmundo 

Navarro de Andrade, o Museu do Eucalipto 

foi inaugurado em 1916, posteriormente 

passou por reformas e ampliações. 

Atualmente, o museu conta com 16 salas, 

que abrigam cerca de 40 anos de 

pesquisas sobre o eucalipto 

Rio Claro Referência ecológica 

e histórica 

 

Único no mundo 

Malconservado 26 

Cine São José  Restaurado em março de 2009, o Cine São 

José é cinema, café, lanchonete e espaço 

cultural. 

Brotas Cinema com 

lanchonete junto 

 

Espaço cultural 

 

Ser localizado em 

uma das principais 

avenidas 

Abrir somente de 

quarta a domingo no 

período da tarde 

25 
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Bairros Santana e 

Santa Olímpia 

O bairro de Santa Olímpia e o bairro 

vizinho Santana, formam a última colônia 

de origem tirolesa do sudeste brasileiro, 

originada por imigrantes trentinos. A 

comunidade tem forte apelo para a 

conservação das tradições e costumes dos 

imigrantes que ali se instalaram através da 

culinária, construções históricas e do 

próprio dialeto ítalo-tirolês ainda usado. 

Recomenda-se visitar a Igreja Nossa 

Senhora da Imaculada, a Via Sacra e a 

Galeria da Cucagna, um conjunto de 

pequenas lojas e bistrô.  

Piracicaba Experiências 

culturais, 

gastronômicas e 

rurais; 

 

Demanda turística 

controlada; 

 

Segurança dos 

bairros; 

 

Valorização da 

comunidade. 

 

Localização distante; 

 

Pouca sinalização de 

acesso; 

 

Opções 

gastronômicas abrem 

somente aos finais de 

semana; 

 

Ausência de 

receptivo. 

 

25 

 

Centro Cultural – 

antiga Estação 

Paulista 

A antiga estação da Companhia Paulista, 

fundada em 1922, foi desativada em 1970. 

Atualmente o espaço é sede do Centro 

Cultural “Antônio Pacheco Ferraz” e 

oferece atividades culturais. 

Piracicaba Apelo Cultural e 

histórico; 

 

Boa acessibilidade; 

 

Área para exercícios 

físicos e lazer; 

 

Ações, shows, 

cursos, exposições e 

eventos sociais; 

Entrada gratuita 

Conservação/reform

a de alguns espaços 

tombados; 

 

25 
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Teatro UNIMEP Localizado no campus Taquaral, é 

constituído pelas Salas Carlos Wesley 

(787 lugares) e Sala Vermelha (193 

lugares). Dispõe de espaço de entrada é 

avarandado, separado do hall por ampla 

cortina de vidro. A amplitude e o pé direito 

elevado do hall enobrecem o espaço, que 

pode ser usado para os mais diversos 

eventos, desde exposições até pequenos 

recitais. 

 

 

Piracicaba Apresentações de 

renome; 

 

Estrutura patrimonial 

preservada; 

 

Alguns eventos 

gratuitos; 

 

Acessível. 

 

Localização: mais 

afastado do centro 

25 

 

 

Feira do Produtor 

Rural 

A tradicional feira do produtor localizada, 

na Praça Santa Cruz, proporciona ao 

consumidor produtos frescos como 

verduras, frutas, ovos, queijos, milho, 

embutidos, pastéis, tapiocas, entre outros. 

Horário de funcionamento: sábados, das 

06h às 13h. 

São Pedro Diversidade de 

produtos 

 

Adesão de muitas 

famílias produtoras 

 

Estrutura adequada e 

revitalizada 

 

Apresentações 

culturais 

 

 

Espaço pequeno 

para lista de espera 

 

25 
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Anand Ateliê O visitante encontra os ceramistas 

trabalhando e recebe informações e 

demonstração das várias técnicas 

utilizadas. Em datas pré-agendadas, 

queimas de raku abertas ao público, uma 

experiência emocionante. 

Brotas Excelente 

atendimento 

Possui infraestrutura  

 

Aceita cartões 

 

Atendimento Bilíngue 

Sinalização 24 

Distrito de Itaqueri 

da Serra 

Localizado no alto da Serra a 18km da 

cidade, trata-se de um pequeno vilarejo, 

onde se originou o município de Itirapina, 

possuidor de uma imensa riqueza histórica 

e cultural. Seus atrativos são a Capela de 

Nossa Senhora da Conceição e o 

Cemitério com alguns traços Bizantinos. 

Outro fato de destaque é o Ilustre Político 

Ulisses Guimarães ter morado no local em 

sua infância 

Itirapina Fácil acesso 

 

Arquitetura 

 

História 

 

Natureza 

 

Alto da Serra do 

Itaqueri 

Sinalização 

 

Falta de 

infraestrutura urbana 

e turística 

 

Falta de 

equipamentos e 

serviços turísticos 

24 

Museu da Água Instalado em 1887, no local que abrigou a 

primeira Estação de Captação e 

Bombeamento de água da cidade. O 

museu ocupa uma área de 12 mil m² às 

margens do Rio Piracicaba, ao lado do 

Salto. Preserva ainda, detalhes 

arquitetônicos, estrutura para visitação 

com foco na educação ambiental. 

 

Piracicaba Apelo histórico, 

cultural e 

arquitetônico; 

 

Entrada gratuita. 

 

Necessita 

conservação; 

 

Necessita melhor 

acessibilidade; 

 

24 

 



158 
 

Casarão do Turismo Construção do século XIX, remanescente 

de uma antiga olaria e que está situado no 

Calçadão da Rua do Porto, num espaço à 

margem esquerda do rio. No final do 

século XIX e início século XX, florescia a 

indústria da Cerâmica, e o Casarão é uma 

das reminiscências em estilo neocolonial 

da economia desta época. 

Em 25 de maio de 1973 foi assinado o 

decreto nº 1.552, pelo então prefeito 

Adilson Maluf, que desapropriou esta área 

para urbanização e instalação de serviços 

públicos. Após ser restaurado na década 

de 80, o Casarão passou a funcionar como 

Posto de Informação Turística, e em 2015, 

após uma grande reestruturação interna, 

reabriu com o objetivo de atender o 

visitante e o frequentador da Rua do Porto 

com informações turísticas, exposições 

diversas, cursos, reuniões, palestras e 

visitação pública.  

 

 

 

 

Piracicaba Apelo 

cultural/histórico; 

 

Boa conservação; 

 

Exposições regulares; 

 

Receptivo turístico 

(monitoria); 

 

Entrada gratuita. 

 

Pouca 

acessibilidade; 

 

Banheiros com uso 

restrito/limitado. 

 

24 
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Museu Luiz de 

Queiroz 

Criado em 5 de abril de 1984, o Museu e 

Centro de Ciências, Educação e Artes 

“Luiz de Queiroz” é administrado pela 

Seção de Atividades Culturais (Scac), 

ligada ao Serviço de Cultura e Extensão 

Universitária (SVCEx) da Escola, que tem 

como finalidade: preservar a memória da 

ESALQ, bem como do seu idealizador Luiz 

Vicente de Souza Queiroz; promover 

exposições permanentes, temporárias e 

itinerantes, bem como projetos educativos 

que estimulem a reflexão científica, cultural 

e social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piracicaba Apelo 

cultural/histórico; 

 

Projetos educativos; 

 

Conservação e 

beleza arquitetônica; 

 

Entrada gratuita. 

 

Não abre aos finais 

de semana; 

 

24 
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Marco da Paz O Marco da Paz é um monumento 

idealizado pelo italiano Gaetano Brancati 

Luigi, com a intenção de promover a 

cultura da paz pelo mundo. Ele, ainda 

criança, presenciou e passou pelas 

dificuldades da II Guerra Mundial, quando 

aos 12 anos se mudou para a Argentina e, 

logo depois, para o Brasil. Com o apoio da 

ACSP/Facesp, em 1999, Luigi criou o 

primeiro monumento em São Paulo, no 

Páteo do Collegio. Atualmente, o Marco da 

Paz está presente em várias cidades 

brasileiras, como São Paulo, Aparecida e 

Bertioga, e em outros países, como 

México, Argentina, Bolívia, Portugal, 

China, Uruguai e Itália. Na cidade de 

Piracicaba foi construído dentro do Parque 

da Rua do Porto “João Herrmann Neto”, 

inaugurado no dia 26 de novembro de 

2016, e desde então está aberto para 

visitação. 

 

 

 

 

Piracicaba Apelo 

cultural/histórico; 

 

Boa conservação; 

 

Incentivo à Paz; 

 

Acesso gratuito. 

 

Necessita adequação 

na acessibilidade já 

existente. 

 

22 
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Museu Usina Parque 

Corumbataí 

O Museu da Energia da Usina-Parque do 

Corumbataí pode ser considerado um 

museu vivo, em virtude do patrimônio 

representado pelos recursos naturais, 

culturais e históricos, tanto que foi 

tombado pelo Condephaat, em 1982. O 

local abriga área remanescente de Mata 

Atlântica e grande diversidade de fauna e 

flora, tornando-se um centro regional de 

referência na pesquisa, preservação e 

divulgação do patrimônio histórico do setor 

energético, que valoriza a cidadania e o 

uso responsável dos recursos naturais, em 

prol do bem-estar presente e futuro da 

comunidade da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Claro Tombado pelo 

Condephaat 

Atividades 

suspensas 

21 
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Jardim Público – 

Seresta 

É composto pelas Praças XV de novembro 

e Tenente Otoniel Marques Teixeira, onde 

Siqueira Campos criou, em 1886, o jardim 

do antigo Largo da Matriz. O paisagismo 

evoluiu com a formação de um agradável 

parque arborizado, substituindo o 

paisagismo original de influência europeia. 

A mureta que fechava o jardim e as 

entradas em pórticos de ferro trabalhado, 

a gruta do Leão, bem como os antigos 

bancos, foram retirados. No local, 

encontram-se bustos de personalidades e 

as esculturas do Índio, a de Diana 

Caçadora e a do Anjo da Concórdia. O 

Jardim Público ainda conta com coreto, e 

também com espaço denominado 

“Recanto da Saudade”, onde todos os 

domingos, integrantes do grupo de 

Seresteiros da cidade se apresentam com 

um repertório variado. 

 

 

 

 

 

Rio Claro Abriga eventos 

culturais da cidade 

 

Excelente localização 

Baixa segurança 21 
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Bairro Monte Alegre É um tradicional bairro formado a partir da 

Fazenda Monte Alegre, que apresenta 

contexto histórico ligado à produção de 

açúcar. Possui restaurantes que oferecem 

boa gastronomia e local para eventos e 

feiras, além de uma capela com pinturas 

de Volpi. 

 

Piracicaba Apelo histórico e 

cultural 

 

Boa estrutura para 

eventos 

 

Boa gastronomia 

Falta sanitários 

públicos 

 

Falta sinalização 

turística 

 

Acesso distante 

21 

Orquidários: Lahr, 

Epiphânio e Wenzel 

Orquids 

Os orquidários são extremamente 

relevantes para a cidade, à medida que 

atraem, uma vez por ano, milhares de 

turistas que chegam a Rio Claro de toda a 

parte do país, buscando apreciar, 

conhecer, comprar e adquirir espécies 

para suas coleções. Círculo Rioclarense 

de Orquidófilos. Com sete décadas de 

atuação, hoje conta com cerca de 70 

associados, que têm em comum a paixão 

pelas orquídeas. A criação do Círculo foi 

importante, pois incentivou os orquidários 

comerciais a iniciarem suas atividades, 

com estreita relação com orquidófilos de 

outras localidades, principalmente de São 

Paulo e do Rio de Janeiro 

 

 

Rio Claro Referência no cultivo 

 

Grande acervo 

Infraestrutura 

precária 

21 
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Art’s Trama Associação de Artesãos de São Pedro e 

Região desenvolve trabalhos artesanais, 

utilizando várias técnicas para 

confeccionar objetos de decoração, 

bordado, tapete, bijuterias, utensílios para 

cozinha, bonecas, acessórios e compotas 

de jaracatiá entre outros. 

 

São Pedro Boa localização - Pq 

Maria Angélica 

 

Diversidade e 

qualidade em peças 

 

Preços acessíveis 

 

Funciona todos os 

dias da semana 

 

Ambiente pequeno 

para exposição 

 

Somente um ponto 

de venda na cidade 

 

21 

Feira de Artes e 

Artesanato 

A Feira de Artes e Artesanato São Pedro 

(FAASP) localiza-se no Boulevard, Praça 

da Igreja Matriz. Os artesãos produzem 

bijuterias, velas, sabonetes, bordados, 

crochês, artigos em madeira, bolsas, 

panos de pratos, tapetes, quadros entre 

outros. Horário de funcionamento: sábado, 

domingo e feriado das 09h às 16h. 

 

 

 

São Pedro Diversidade de 

produtos 

 

Representação dos 

artesãos da cidade 

 

Localização 

Poucos dias de 

funcionamento 

 

Horário de 

atendimento curto 

 

Não funciona em 

alguns feriados 

 

 

 

 

 

 

21 
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Estação Ferroviária 

de Torrinha 

É um prédio centenário de riqueza 

histórica e cultural, ligada à força do cultivo 

do café e transporte de imigrantes. 

Atualmente, o local possui sala do 

SEBRAE AQUI e a sala do Banco do Povo. 

Em um dos Prédios da Estação acontecem 

alguns cursos como: Escola da Moda, 

Menor Aprendiz, Time do Emprego e 

Cursos de Geração de renda em parceria 

com o Sindicato Rural, SENAR, SENAC e 

SEBRAE. Nesse Local também 

acontecem as aulas e ensaios da 

Orquestra de Viola e o Curso de Luthieria 

(fabricação de Viola artesanal). Em um dos 

Prédios também funciona o Memorial do 

Carnaval, onde ficam expostos os 

tradicionais Bonecões e as Vaquinhas, 

utilizados nos dias de Desfile do Carnaval. 

Torrinha Fácil Acesso 

 

Local muito visitado 

 

Possui completa 

infraestrutura de 

sanitários 

 

Local de fácil acesso 

e bem próximo ao 

Centro da Cidade. 

 

Falta de sinalização  

 

Presença de pombas 

 

Problemas 

estruturais: cupins, 

infiltrações e 

goteiras. 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

ATRATIVOS POTENCIAIS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Largo da Santa Cruz No local está localizada a igreja de Santa 

Cruz, onde tem uma pintura da imagem de 

Nossa Senhora das Brotas que deu origem 

ao nome da cidade.  A pouco tempo 

recebeu um trabalho voluntariado dos 

moradores e de uma casa de tintas, onde 

suas fachadas foram todas pintadas e 

valorizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brotas Parque do Saltos e 

Ponto de Informação 

localizado ao lado 

 

Pousadas e 

restaurantes por perto 

Faltam mais opções 

de comércio no 

local 

20 
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Teatro São José O Cine São José, ou Teatro São José, foi 

inaugurado em 11 de julho de 1927, a 

mando do Coronel Barbosa Ferraz, que 

acreditava que Piracicaba tinha 

necessidade de um teatro maior e mais 

luxuoso, capaz de receber as melhores 

companhias dramáticas do mundo. Com 

quase dois mil lugares, passou a abrigar 

projeções cinematográficas logo no ano de 

sua inauguração. Lá, em 24 de outubro de 

1929, o público piracicabano assistiu à 

estreia do cinema sonoro na cidade, com a 

exibição do filme O pagão. Nos anos 1960, 

foi vendido ao Clube Coronel Barbosa e, a 

partir de então, passou a sediar eventos 

relacionados ao clube e shows de grandes 

nomes da música brasileira. Assim, esse 

artigo tem como objetivo construir a 

trajetória do São José, desde o momento 

de sua fundação até a década de 2010, 

ressaltando sua importância à vida cultural 

piracicabana durante toda sua existência. 

Fonte: Natasha H. Almeida. 

 

 

Piracicaba Eventos culturais e de 

lazer; 

 

Apelo histórico/cultural; 

 

Beleza arquitetônica. 

 

Necessita 

melhorias na 

estrutura tombada; 

 

Estacionamento 

restrito; 

20 
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Antiga Estação 

Ferroviária 

Em agosto de 1876, foi inaugurada a 

primeira Estação Ferroviária de Rio Claro, 

ligando Rio Claro a Campinas. Em 1910, a 

estação foi demolida e iniciou-se a 

construção do prédio atual com imponente 

fachada e espaçosas instalações. 

Atualmente, é sede da Secretaria 

Municipal de Turismo, onde são realizadas 

exposições, festas típicas e apresentações 

culturais. O prédio, tombado pelo 

Condephaat, é um marco arquitetônico na 

história de Rio Claro. 

Rio Claro Aspecto histórico e 

cultural 

 

Mantém características 

originais preservadas 

 

 

Pouco utilizada 

para eventos 

 

Malconservada 

20 

Casarão da Cultura 

Pinacoteca 

Municipal Pimentel 

Junior 

O Casarão, datado de 1868, foi residência 

de Miguel Arcanjo Rinaldi e também de 

Manoel Pessoa de Siqueira Campos, juiz e 

chefe de polícia, e hoje abriga todo o 

acervo da Pinacoteca Municipal, 

apresentando ainda nos porões as suas 

paredes de taipa.  

As mudanças visavam ocupar o casarão 

centenário, com importância histórica 

para o município de Rio Claro e que, 

durante mais duas décadas, abrigou o 

Arquivo do Município. Recentemente, o 

prédio foi tombado pelo Condephaat. 

Rio Claro Tombado pelo 

Condephaat 

 

Abriga importantes 

eventos culturais 

Infraestrutura 

precária 

20 
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Antiquário Vila del 

Capo 

Localizado no alto da Serra de São Pedro, 

na Rodovia João Dorigon entre São Pedro 

e Brotas, o antiquário Vila del Capo possui 

mais de 5.000 peças; restaurante, 

orquidário e estacionamento. Horário de 

funcionamento: sábado, domingo e 

feriados, das 11h às 17h. 

São Pedro Estrutura em excelente 
conservação 
 
Diversidade em peças 
 
Atendimento com 
qualidade 

Abrir somente aos 

finais de semana 

20 

Museu Gustavo 

Teixeira 

Inaugurado em 1972, o museu dispõe 

principalmente de documentos, acervo 

bibliográfico, objetos pessoais de Gustavo 

Teixeira, arte sacra, móveis da Câmara 

Municipal e Prefeitura entre outros. Espaço 

multi interativo para oficinas, palestras, 

reuniões, cursos, formaturas, 

apresentações musicais, culturais e 

exposições. Horário de Funcionamento: 

terça a sexta, das 09h às 17h; sábado, 

domingo e feriados das 09h às 13h. 

São Pedro Localização 
 

Qualidade de acervo 
 

Atividades oferecidas 
 

Horário de 

funcionamento em 

determinadas 

épocas do ano 

 

Número reduzido 

de colaboradores 

para atendimento 

 

20 

Orquidário Tico e 

Teco 

Localizado a alguns metros do cartão 

postal da Cidade (Morro do Cuscuzeiro)  

encontra-se o orquidário com milhares de 

espécies desde a mais simples até a mais 

rara da região.                                                 

Analândia Bem localizado e fácil 

acesso 

 

Infraestrutura completa 

 

Contemplação da 

natureza 

Divulgação 19 



170 
 

Museu Bozo D’Agua Exposição das conquistas da equipe 

brotense de Rafting, Bozo D’Água, 

Hexacampeã Mundial, PentaAmericana, 

Tetracampeã Europeia e com dezenas de 

títulos brasileiros. Troféus, medalhas, 

homenagens, quadros e reportagens.  

 

 

Brotas Localizado em uma das 

principais avenidas e 

fora das agências, 

fazendo com que não 

tenha uma influência 

direta na preferência da 

contratação das 

atividades. 

Não ser aberto o dia 

todo 

 

Ter atendimento 

somente na língua 

inglesa 

19 

Museu Calhambeque O Museu do Calhambeque Reniero 

Bressan foi inaugurado no ano de 2006 e 

conta com cerca de 20 veículos das 

décadas de 20 e 30. Além da beleza e 

elegância dos calhambeques, outro fato 

curioso é que todos os veículos do acervo 

pertenceram às famílias de Brotas. O 

Museu funciona sexta e sábado das 13 às 

17hrs e aos domingos das 9 às 13hrs. 

Brotas Localização 

 

Acervo 

Divulgação 

 

Atendimento 

 

Horário de 

funcionamento 

19 

Centro Cultural 

Roberto Palmari 

O Centro Cultural Roberto Palmari foi 

construído no final da década de 1970 e é 

sede da Secretaria Municipal de Cultura. 

No local funciona o Teatro Profa. Felícia 

Alam, que tem capacidade para 470 

pessoas, biblioteca e sala de cinema com 

80 lugares. Tem ainda salas de exposições 

e o Acessa São Paulo onde são oferecidos 

serviços gratuitos de internet. 

Rio Claro Excelente localização 

 

Abriga grande 

quantidade de eventos 

culturais 

Poderia ser mais 

bem conservado 

19 
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Casarões Antigos Rio Claro conta com alguns casarões 

antigos que fazem parte de sua história, 

sendo:  

Residência do Barão de Porto Feliz, data 

de 1864. Hoje abriga um estúdio 

fotográfico 

 

Residência do Barão de São João do Rio 

Claro, data de 1865. Atualmente abriga a 

escola municipal Marcelo Schmidt. 

 

Residência de dona Luiza Botão, data de 

1899. Abriga a ETEC Armando Bayuex da 

Silva 

 

Casa da Família José Ribeiro de Almeida 

Santos Filho, com construção anterior a 

1910 

 

Residência da família Fontes, que 

atualmente abriga o Colégio Puríssimo 

Coração de Maria. 

 

Escola Estadual Coronel Joaquim Salles. 

Data de 1900 e foi construída já como 

escola  

Rio Claro Foi mantida a fachada 

das construções, 

destacando seu valor 

histórico/cultural para o 

município 

 

 

 

 

 

São utilizados 

atualmente como 

espaços privados. 

Não sendo abertos 

à visitação pública 

 

 

 

 

 

18 
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Estação Annápolis A estação foi inaugurada pela Cia. Rio 

Clarense em 1884, que depois de sua 

desativação em 1996, o prédio foi vendido 

e o comprador decidiu conserva-lo. No 

jardim ainda está a antiga casa do chefe 

da estação e ao seu lado trilhos com um 

vagão que foi utilizado no ramal. Um 

atrativo que guarda memórias e histórias 

do município e que tentou conservar ao 

máximo o que restou do prédio. 

Analândia Boa conservação 

 

Boa acessibilidade 

 

Manutenção 

 

Acesso 

Necessita 

autorização do 

proprietário para 

acessar seu espaço 

17 

Cemitério da 

Saudade 

O local foi formado inicialmente como um 

cemitério protestante, implantado com a 

concessão ao médico alemão Otto 

Rudolpho Kupfer, pela Câmara dos 

Vereadores, em 22/01/1860. Passou a se 

denominar Cemitério da Saudade em 1953 

e guarda 124 mil restos mortais. O Portal é 

uma construção de caráter monumental, 

com inspiração no 'Arco do Triunfo' 

clássico. A capela do cemitério foi 

construída em 1910 e o nome “Cemitério 

da Saudade” foi dado por indicação do 

vereador Oscar Manoel Schiavon, em 

12/06/1953. O Primeiro Presidente Civil do 

Brasil, Prudente José de Moraes Barros, 

está sepultado no cemitério da Saudade. 

Piracicaba Apelo cultural/histórico; 

 

Belezas cemiteriais; 

 

Sepultados (as) 

ilustres. 

 

Presença de 

escorpiões; 

 

Presença de gatos 

abandonados; 

 

Necessita reparos 

na estrutura de 

acesso aos túmulos 

17 
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Museu Alemão 

Theodor A. Köelle 

O museu contém documentos, uniformes e 

fotos antigas da história do Colégio Koell. 

Anexo possui um pequeno jardim de estilo 

inglês, que pode ser usado pelo visitante 

como uma área de reflexão ou mesmo de 

estudos. Atua também como Centro de 

Estudos da Imigração Alemã na região 

Rio Claro É um espaço bem 

cuidado, pois contém 

acervo da imigração 

alemã em Rio Claro 

voltado para elementos 

da família Koelle 

Acesso restrito 

 

 

 

 

 

17 

Portal da Casa do 

Fundador 

Singular edificação erguida entre 1945 e 

1949, foi construída com toras de 

eucaliptos encaixados, sem o uso de 

parafusos ou pregos. A obra foi realizada 

pelo artesão José Martins, conhecido 

como Borboleta. O Portal da Casa do 

Fundador é formado por três troncos de 

árvores, entrelaçados que para melhor 

conservação e revestidos com argamassa. 

A visitação é apenas na parte frontal do 

portão, junto à via pública, pois a 

propriedade é particular.  

Águas de São 

Pedro 

Referência história e 

identidade da cidade 

 

Área bem conservada 

 

Faz parte do roteiro 

turístico do Trem 

Sinalização 

turística 

 

Divulgação 

 

 

Inclusão em 

roteiros turísticos 

para pedestre 

15 

Torre Eiffel Inspirada no símbolo de Paris, a Torre 

Eiffel rio-clarense pode ser vista na Vila 

Aparecida, na rotatória da Avenida 32 com 

a Visconde do Rio Claro. A réplica tem 15 

metros de altura por 7 metros de base, que 

foi construído por um artista popular, o 

serralheiro José Laurindo. 

Rio Claro Tem sido utilizada para 

registros fotográficos 

como, por exemplo, 

casamentos. 

Não há local para 

estacionamento. O 

acesso deve ser a 

pé, atravessando 

uma movimentada 

avenida. 

15 
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RECURSOS TURÍSTICOS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Museu do Café – 

Museu do Cotidiano 

Localizado dentro do Centro Cultural, onde 

conta a história da cidade de Brotas, que 

começou com a Cultura do Café. 

 

 

 

Brotas Localização: centro 

da cidade e uma das 

principais avenidas 

 

Contar aos 

moradores a história 

da cidade 

Não ser aberto aos 

finais de semana, 

assim 

impossibilitando os 

turistas há 

conhecerem a história 

da cidade de Brotas. 

 

Não possuir uma 

pessoa preparada 

para dar o 

atendimento 

necessário e as 

explicações. 

 

Ter poucos objetos 

com explicações do 

que representou na 

história de Brotas. 

 

 

13 
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Ruínas da Chaminé A cidade de Analândia foi um dos 

principais pontos de encontro durante a 

época de ouro do café. Um dos marcos, 

que comprova a importância da cidade 

nesse ciclo, são as “ruínas da chaminé”, 

localizadas na Fazenda Chaputepec. 

 

Analândia Relevância histórica Acesso 

 

Conservação 

 

Pouco atrativo 

12 

Torre Balloni Foi utilizada como uma das torres de 

prospecção de petróleo, quando se buscou 

o “ouro negro” na região. O insucesso da 

perfuração acabou resultando na 

descoberta das águas medicinais. 

Águas de São 

Pedro 

Faz parte do roteiro 

da história da cidade 

Facilidade de acesso 

 

Estacionamento 

Manutenção da 

infraestrutura local 

Sinalização turística 

 

Divulgação 

10 

Casarão Barão Grão 

Mogol 

Situado a cerca de 20 km a norte da cidade 

de Rio Claro, próximo ao Distrito de Ajapi, 

o casarão é sede da antiga fazenda 

Angélica, que pertenceu ao Senador 

Vergueiro e foi comprada do London Bank 

por Gualter Martins Pereira, migrante de 

Itacambira (MG), o Barão de Grão Mogol, 

em 1881. 

Rio Claro Interesse cultural 

 

Tombado 

Condephaat 

 

 

Fechado para 

visitação 

 

Está em deterioração 

9 
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ECOTURISMO 

 

 

 

 

ÁGUAS DE SÃO PEDRO
18%

ANALÂNDIA
18%

BROTAS
20%

CHARQUEADA
3%

CORUMBATAÍ
3%

IPEUNA
3%

ITIRAPINA
5%

PIRACICABA
12%

RIO CLARO
3%

SANTA MARIA DA SERRA
3%

SÃO PEDRO
10%

TORRINHA
2%
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ATRATIVOS CONSOLIDADOS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos 

Fracos 

Nota_ 

Hierarquização 

Avenida Carlos 

Mauro – Canal 

Central 

 

 

O Canal Central é um escoadouro que 

ajuda no caminho de deságue das fontes 

da cidade. Ele atravessa o município. No 

Centro, ao seu redor tem muito verde, 

paisagismo, bancos e iluminação 

agradável para o passeio. Não podemos 

deixar de citar o centro comercial, com 

ótimos restaurantes e centro comercial de 

venda.  

Águas de São 

Pedro 

Acesso facilitado 

 

Ótimo centro de 

compras: lojas de 

fábrica e alta 

gastronomia 

 

Local agradável, com 

boa iluminação e 

infraestrutura 

 

Aberto todos os dias  

Melhorias na 

infraestrutura e 

paisagismo 

 

Sinalização 

Turística 

 

Divulgação 

27 

 

 

Recanto das 

Cachoeiras 

Acesso à Cachoeira Santo Antônio e à 

Cachoeira da Roseira. Oferece estrutura 

de restaurante, lanchonete, vestiários, 

piscina, mirante, playground, alguns 

animais, redário, recepção e 

estacionamento. As trilhas às cachoeiras 

são calçadas e com corrimão em toda 

extensão. 

 

Brotas Atendimento 

excelente 

 

Infraestrutura ótima 

 

Estacionamento no 

local 

 

Aceitar animais nas 

guias 

Não aceitar 

cartões 

27 
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Areia que Canta e 

Corredeiras 

Areia que Canta - Fazenda Hotel e 

Ecoturismo – sítio turístico com 2 circuitos 

de ecoturismo – Circuito das Águas com 

a Nascente da Areia que Canta - nascente 

de águas cristalinas de 70 mil litros de 

água/hora que fica em meio a mata 

fechada - remanescente de mata nativa. 

Água cristalina e borbulhante com o fundo 

de areia branca muito fina (quartzosa) que 

ao sofrer atrito produz um som 

característico, por isso o nome “areia que 

canta” mais atividades de banho de rio, 

flutuação e travessia de pontes 

suspensas no rio tamanduá 

Brotas Excelente 

atendimento 

 

Excelente hotel 

fazenda com boa 

infraestrutura 

 

Visitação controlada 

para não prejudicar a 

nascente 

 27 

Rio Piracicaba O rio Piracicaba, que em Tupi – Guarani 

significa “Lugar Onde o Peixe Para”, 

atravessa uma das regiões mais antigas 

de ocupação do estado de São Paulo e 

está firmemente situado na cultura da 

cidade de Piracicaba, que cresceu ao 

longo de suas margens e leva seu nome. 

Nesta cidade, diversas festas populares 

são realizadas às margens do rio, a figura 

do pescador caipira ainda resiste e a 

música caipira típica da região imortalizou 

o rio na música clássica Rio de Lágrimas. 

Piracicaba Belezas naturais; 

 

Favorece atratividade 

ao município; 

 

Possibilita uso de 

seus recursos 

hídricos; 

 

Possibilita 

subsistência por meio 

da pesca legal. 

Recebe 

poluentes em 

municípios 

vizinhos; 

 

Sofre com 

estiagem e 

impossibilita 

alguns usos, 

como passeio de 

barco e 

recreação. 

27 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Lágrimas
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Passeio de Barco no 

Rio Piracicaba 

Com duração média de 15 minutos, o 

passeio tem saída do píer municipal da 

Rua do Porto indo até a ponte do Morato. 

No percurso, além das belezas naturais, o 

piloto responsável passa informações e 

curiosidades sobre o Rio Piracicaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piracicaba Preço acessível; 

 

Opção segura de 

passeio; 

 

Visualização do Rio 

por outras 

perspectivas. 

 

Incentiva a 

preservação 

ambiental. 

 

Trajeto curto 

(alguns turistas 

gostariam que 

fosse mais 

longo). 

 

Não opera em 

dias chuvosos 

ou com baixa 

vazão do rio 

27 

 

 

Parque Aureliano 

Esteves – Parque do 

Cristo 

O Parque Aureliano Esteves é um dos 

mais belos cartões postais da cidade de 

São Pedro. Por estar localizado no alto da 

serra, a aproximadamente 900 metros de 

altitude, lindas paisagens podem ser 

contempladas. Sua estrutura conta com 

capela, restaurante, playground e 

sanitários. Horário de funcionamento de 

quarta domingo, das 09h às 17h 

 

São Pedro Estrutura conservada 

 

Qualidade na oferta 

de alimentação 

 

Localização 

 

Paisagem local e 

entorno 

 

 

 27 
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Parque Maria 

Angélica 

Localizado no centro da cidade, com 

35.000 m2, o Parque Maria Angélica 

possui pista para caminhada, playground 

infantil, equipamentos de ginástica ao ar 

livre, lago com patinhos, capela, 

pedalinho e fonte de água mineral. 

São Pedro Grande oferta de 

atividades 

 

Frequentado por 

turistas e população 

em grande número 

 

Paisagem local 

 

Estrutura de serviço. 

Banheiros para 

reforma 

 

Manutenção 

brinquedos 

 

26 

 

 

 

 

Praça Dr. Octávio de 

Moura Andrade 

Reformada em 2.000, a Praça Interativa 

Dr. Octavio Moura Andrade é um espaço 

renovado. Possui espelho d’água, fontes 

luminosas, escultura e paisagismo. 

Funcionamento das Fontes: sábado, 

domingo e feriados as 12h00, 16h00 e 

200, com duração de 30 minutos. De 

segunda a sexta apenas as 20h. e com 

duração de 20 minutos.  

Águas de São 

Pedro 

Muito visitado 

 

Facilidade de acesso: 

localizado na avenida 

principal e próximo 

hotéis 

 

Aberto todos os dias 

 

Manutenção e boa 

infraestrutura  

Espaço para eventos 

artístico e culturais 

 

Divulgação 

 

Inclusão em 

roteiro 

 

Sinalização 

turística 

26 
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Parque dos Saltos / 

Rio Jacaré Pepira 

Localizado no perímetro urbano é o cartão 

postal de Brotas, pois o rio "corta" a 

cidade, formando várias quedas e 

corredeiras, onde anualmente são 

realizados vários eventos, principalmente 

ligados à prática dos esportes de 

aventura. Abriga ainda um prédio de valor 

histórico e arquitetônico da antiga usina 

hidrelétrica do início do século XX, 

quando Brotas já tinha iluminação pública 

elétrica, antes mesmo que alguns bairros 

da Capital. 

 

Brotas Localização: entrada 

da cidade e ao lado do 

ponto de informações 

 

Ser de fácil acesso 

 

Ter restaurantes ao 

lado 

Falta de 

infraestrutura 

 

Falta de 

segurança 

 

Falta de acesso 

a deficientes 

26 

Mirantes das Águas – 

Cachoeira do Saltão 

O local possui três cachoeiras, a do 

Saltão com 70 metros, Ferradura com 45 

metros e Monjolinho com 10 metros e 

uma completa infraestrutura como, 

portaria, deck-restaurante, 

estacionamento, área de camping, 

apartamentos para alugar, piscinas, 

quiosques para churrascos, sanitários e 

estrutura para rapel na cachoeira. A 

beleza do entorno se completa com a 

exuberância da mata nativa preservada. 

Itirapina Belezas naturais 

 

Infraestrutura 

 

Fácil acesso 

 

 

Nível do rio 

diminuindo 

26 
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Aquário Municipal O espaço conta com três aquários, que 

medem 3 metros de comprimento por 1 

metro e 80 centímetros de altura, com 

capacidade de 2.400 litros. Neles estão 

cerca de 3.000 peixes, de 

aproximadamente 80 espécies. (Fonte: 

Semae) 

Piracicaba Estrutura acessível; 

 

Muitas espécies de 

peixes; 

 

Boa conservação do 

espaço; 

 

Boa localização; 

 

Entrada gratuita. 

 

Não abre ao 

público em 

alguns feriados; 

 

Falta 

atendimento 

especializado 

(monitoria); 

 

26 

Parque do Mirante Local privilegiado para observar o rio, o 

Salto, a Rua do Porto e o centro da 

cidade. Suas alamedas permitem 

passeios, dando oportunidade de entrar 

em contato com suas árvores nativas e 

vegetação típica. No percurso, há um 

painel confeccionado em mosaico pela 

artista plástica Clemência Pizzigatti e 

seus alunos, que retrata a fundação da 

cidade e seu desenvolvimento 

agroindustrial, tendo ao centro a Noiva da 

Colina.  

 

Piracicaba Flora preservada; 

 

Mirantes para 

observação do Rio 

Piracicaba; 

 

Entrada gratuita. 

 

Necessita 

melhor 

acessibilidade; 

 

Necessita 

melhor 

iluminação 

noturna; 

 

Necessita 

reparos na 

estrutura. 

 

26 
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Floresta Estadual 

Edmundo Navarro de 

Andrade (FEENA) / 

Horto Florestal 

Este é o atrativo turístico mais expressivo 

da cidade. O Horto Florestal de Rio Claro 

foi criado em 1909 e conta com a maior 

variedade de espécie de eucaliptos do 

Brasil, o que o tornou referência no cultivo 

e pesquisa da planta e fez com que Rio 

Claro ficasse conhecida como “berço do 

eucalipto”.  A FEENA possui centro de 

visitantes com distribuição de folders, 

biblioteca, exibição de filmes educativos, 

além de contar com um museu que expõe 

animais da fauna local empalhados 

Rio Claro Diversidade fauna e 

flora 

 

Grande área de lazer 

Falta melhorar 

infraestrutura 

como 

estacionamento, 

sanitários, 

lanchonetes, 

além de opções 

de atividades de 

lazer. 

26 

Represa / Prainha do 

Jacaré Pepira (CCP) 

Ocupa uma área de aproximadamente 

14,5 já, onde se podem desenvolver 

atividades de lazer como: nado, pesca, 

esportes náuticos, caiaque e passeio de 

barco. Na Represa do Patrimônio foi 

montado um deck com pergolado e 

banco, além de areia igual a praia, com 

acesso gratuito para banho 

Brotas Excelente para 

camping 

 

Possui segurança 

necessária 

 

Lazer para família 

Aceita animais 

 

Não ser permitido 

churrasco 

 

Não ser permitido 

embarcar com jet-ski 

Falta de 

infraestrutura: 

banheiro, 

alimentação 

 

Não possui 

acesso a 

deficientes 

 

Pista sem 

segurança e com 

vários buracos 

25 
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Fazendinha: Estação 

Experimental de 

Itirapina 

Mantida pela Secretária Estadual do Meio 

Ambiente de SP onde são desenvolvidos 

projetos relacionados a pesquisas 

cientificas, educação ambiental, 

recreação conservacionista e formação 

profissional, possui uma pista de saúde 

com aproximadamente 2,5km, área de 

recreação, trilhas de educação ambiental, 

alojamento para pesquisadores e 

estudantes, além de belíssima represa, 

conta com um bosque com diversas 

espécies de plantas e arvores do pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itirapina Beleza natural 

 

Localização de fácil 

acesso 

 

Bosque e pista saúde 

 

Preservação 

ambiental 

 

Estudos e pesquisas 

científicas 

Falta sanitários 

 

Infraestrutura 

 

Reduzido quadro 

de funcionários 

 

Falta de parceria 

Município / 

Estado 

25 
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Parque Ecológico 

Henrique Barbeta: 

Salto do Nhô Tó 

O Salto do Nhô Tó se encontra nas 

dependências do Parque Ecológico 

Henriqueta Barbeta, dotado de águas 

límpidas que brotam a menos de 05 km. 

O Parque Ecológico possui dois alqueires 

e meio de um ecossistema em perfeito 

equilíbrio, onde agrada aos moradores da 

cidade e aos turistas que buscam em 

Ipeúna a tranquilidade de um lugar que 

sabe preservar os recursos naturais 

existentes. O local oferece ainda uma 

área para churrasco, uma pequena praia 

de areia branca, uma represa para pesca 

e ainda um vasto gramado para a prática 

de esportes coletivos, piqueniques e 

leituras, ideal para quem quer passar 

horas agradáveis na companhia de 

familiares e de amigos. Desde 1998, o 

Parque Ecológico de Ipeúna está sendo 

ampliado e já recebeu mais de 3 mil 

mudas de espécies nativas raras, 

incluindo Pau Brasil e árvores frutíferas. 

 

 

Ipeúna Localizado próximo ao 

centro 

 

Infraestrutura 

completa 

 

Sem riscos de 

acidentes 

Estrada não 

pavimentada 

25 
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Zoológico Municipal - 

Paraíso da Criança 

O Zoológico Municipal de Piracicaba 

abriga aproximadamente 422 animais, 

sendo 283 aves divididas em 70 espécies; 

86 exemplares de mamíferos divididos em 

30 espécies; e 53 répteis, divididos em 10 

espécies; além de animais exóticos. Para 

abrigá-los foram construídos recintos que 

reproduzissem seus habitats de origem, 

garantindo o bem-estar dos animais. 

O Paraíso da Criança funciona numa área 

de 23 mil m², anexa à área do Zoo, toda 

arborizada onde as crianças encontram 

mais de 30 brinquedos, como, gira-gira, 

escorregador, cavalinhos, escada 

horizontal, gangorra, balanço, casa de 

Tarzan, cabana, escalada, casa de 

boneca, muro-escalada, casa do espelho, 

labirinto, castelo, casa da árvore, carro 

dos Flintstones, moto de madeira e túneis 

coloridos além da oportunidade de 

resgatar e aprender a brincar de 

amarelinha, bola de gude, campo de 

peão, campo de pular corda e quadra de 

peteca.  

Piracicaba Diversidade de 

espécies 

Boa acessibilidade 

 

Bom entretenimento 

para crianças 

 

Entrada gratuita 

Necessita 

reparos na 

estrutura 

25 
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Cascata Dorigon A cascata possui queda d'água de 15 

metros de altura, com uma piscina 

natural. Localiza-se no complexo dos 

Chalés, Restaurante e Camping Cascata 

Dorigon. É aberta ao público também para 

day use. Horário de funcionamento: de 

terça a domingo, das 08h das 18h. 

São Pedro Estrutura 

diversificada: 

hospedagem, 

alimentação, lazer, 

natureza 

 

Paisagem do entorno 

 

Valor acessível 

 

 

Parte da 

estrutura em má 

conservação 

 

Realização de 

eventos que 

perturbam o 

entorno 

 

25 

 

 

Cachoeira do 

Escorrega 

O local oferece diversas atividades como 

passeios em veículo 4x4, trekking, visita a 

três cachoeiras, boia cross. As cachoeiras 

não oferecem quedas d'águas 

acentuadas, apenas corredeiras que se 

formam junto a piscinas e poços naturais 

de águas bem translúcidas. 

Analândia Fácil acesso e 

localização 

 

Amplo 

estacionamento 

 

Restaurantes e 

sanitários 

 

Preço acessível 

 

 

 

 

Acesso se dá por 

uma escada de 

concreto de 

grande impacto 

visual 

 

Sem acesso a 

deficientes 

físicos 

24 
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Cachoeira do Salto 

Major Levy 

Forte e volumosa queda d'água do rio 

Corumbataí de 25 mt de altura com uma 

pequena prainha de areia, situada na 

entrada da cidade. Possui área de 

Camping. 

Analândia Ótima localização e 

fácil acesso 

 

Recepção e amplo 

estacionamento 

 

Bar, restaurante e 

banheiros 

Permite entrada 

com isopor e 

churrasco na 

beira da 

cachoeira 

24 

Alaya Praia do Poção Localizado a 4 km do centro de Brotas 

com 800m de margem do Rio Jacaré 

Pepira. Estrutura com estacionamento, 

lanchonete e banheiros. Mais de 9000 

mudas foram plantadas num projeto de 

recomposição de mata ciliar aprovado 

pelo DPRN. 

Brotas Excelente 

atendimento 

Possui infraestrutura 

 

Aceita cartões 

 

Variedade das 

atividades 

Acesso 24 

Ecoparque 

Cassorova 

Localizado na região do Patrimônio a 

aprox. 26 km do centro de Brotas. A 

Fazenda dá acesso à Cachoeira dos 

Quatis e à Cachoeira Cassorova, um dos 

cartões postais de Brotas. Oferece 

estrutura de restaurante, piscina, 

vestiário, lanchonete, recepção e 

estacionamento. Possui piscina de água 

natural bem relaxante e trilha das 

cachoeiras com hidromassagem. 

Brotas Excelente 

atendimento 

 

Trilha de fácil acesso 

 

Restaurante e 

lanchonete com 

comida deliciosa 

 

 

Falta sinalização 

 

Não aceitar 

cartões 

24 
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Ecoparque Jacaré O Ecoparque Jacaré possui uma área de 

500 mil m² de mata preservada à beira da 

Represa do Patrimônio e das primeiras 

quedas do Rio Jacaré Pepira. Diversas 

Cachoeiras como a Jacaré, São 

Sebastião e da Usina, além de atividades 

na represa a 25 km do centro de Brotas. 

Oferece estrutura com: vestiário, 

lanchonete, deck para banho, 

estacionamento, quadra de vôlei na 

grama, cachoeiras, trilhas e represa; 

Atividades: Canionismo, Cachoeirismo, 

Circuito de Tirolesas, Caminhada na 

Natureza, Caiaque Fun e Stand Up 

Paddle (SUP) na Represa. Atrativos: 

Cachoeiras, Represa do Patrimônio, 

trilhas e atividades de aventura 

 

Brotas Excelente 

atendimento 

 

Possui infraestrutura 

 

Aceita cartões 

 

Variedade das 

atividades 

Acesso 24 

Parque Marcelo 

Golinelli 

Localizado na encosta da Serra do 

Itaqueri, em frente ao Parque do Cristo, o 

parque da cidade possui diversos deques 

para contemplação da paisagem, 

quiosques, pistas / trilhas para caminhada 

e estacionamento. 

São Pedro Excelente localização 

 

Paisagem local e do 

entorno 

Pouca estrutura 

de apoio 

 

Conservação 

 

Paisagismo local 

24 
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Sítio Sete Quedas A Fazenda dá acesso a 4 cachoeiras, 

conta com mais de 2.000 metros de trilhas 

demarcadas e autoguiadas em meio a 

mata fechada, tem infraestrutura como 

piscina, lanchonete, mirantes, sanitários e 

estacionamento. 

Brotas Trilha mais selvagem 

 

Infraestrutura 

Não possuir 

sinalização 

adequada 

23 

Sítio Três Quedas A Fazenda dá acesso à Cachoeira das 

Andorinhas, Cachoeira da Figueira e 

Cachoeirinha das Nascentes. Oferece 

estrutura de camping, hospedagem, 

restaurante, lanchonete, chuveiro com 

água quente, estacionamento, piscina, 

redário, playground. 

 

Brotas Excelente 

atendimento 

 

Área de camping, 

pousada/hospedagem 

 

Aceita cartões 

Sinalização 

 

 

 

 

 

23 

Serra do Fazendão A Serra do fazendão é conhecida por 

suas trilhas de leve, médio e alto graus de 

dificuldades, tanto para caminhada como 

para veículos. Possui grande números de 

grutas e cavernas, suas cachoeiras são 

belíssimas, com grandes quedas e uma 

vista privilegiadas. Na serra do fazendão 

temos ainda o melhor ponto de toda a 

região para a pratica de voos de 

parapente. 

 

Ipeúna Vista privilegiada 

 

Fauna 

 

Área de recarga do 

Aquífero Guarani 

 

Mata densa que 

abriga espécies 

Falta de 

infraestrutura 

 

Falta de mapas / 

placas 

indicativas em 

mais de um 

idioma 

23 
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Parque da Rua do 

Porto 

Parque urbano com 200 mil metros 

quadrados, contém lago para atividade de 

canoagem e lazer com pedalinho, pista 

para caminhadas e corridas, playground e 

teatro de arena. É um ponto de encontro 

da população, visitantes e turistas 

principalmente pela proximidade com os 

bares e restaurantes da Rua do Porto.  

 

Piracicaba Boa estrutura para 

esportes e lazer; 

 

Prática esportiva 

gratuita; 

 

Eventos gratuitos; 

 

Natureza exuberante; 

 

Entrada gratuita; 

 

 

Melhoria dos 

sanitários. 

 

23 

 

 

Praça Gustavo 

Teixeira 

A Praça Gustavo Teixeira é muito bem 

cuidada, torneada por flores e canteiros 

belíssimos, é uma boa pedida para quem 

quer descansar ou bater papo com 

tranquilidade. Ela possui o Busto de 

Gustavo Teixeira em homenagem ao 

nosso poeta. No espaço da praça 

realizam-se recreações infantis, 

apresentações teatrais, música. 

 

 

 

São Pedro Infraestrutura local: 

característica de 

praça conservada 

 

Atividades 

desenvolvidas no local 

 

Paisagem 

 

Comércio do entorno 

 

Conservação do 

piso 

23 
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Praça Boulevard Local agradável, uma praça com 

paisagismo para caminhar e usufruir do 

comércio, cafés e restaurantes com 

qualidade em gastronomia, além de 

bancos, as namoradeiras, o palco é 

sempre utilizado para apresentações 

artísticas culturais, um convite a desfrutar 

do silencio e do bem-estar de Águas de 

São Pedro, durante a semana e aos finais 

de semana de seu movimento turístico, 

acompanhado de boa música. 

Águas de São 

Pedro 

 

Área pública e 

ambiente paisagístico 

 

Facilidade de acesso 

 

Local de importantes 

eventos 

Manutenção do 

local 

 

Adequação do 

uso limitando 

espaços dos 

lojistas 

 

Melhorar 

fiscalização de 

aceso de carros 

 

Acesso ao 

centro de 

convenções  

 

22 

Parque Municipal do 

Lago Azul 

Localizado ao lado do Centro Cultural, o 

Parque Municipal dos Imigrantes 

Italianos, conhecido como Lago Azul, 

ocupa área pública de, aproximadamente, 

130.000 m2. Trata-se de um importante 

ponto de lazer para a cidade, sendo 

também visitado por alguns turistas. O 

parque conta com pista de cooper, 

quadras, playground e pedalinhos 

Rio Claro Importante centro de 

convivência e lazer 

Malconservado 22 
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Morro do Camelo Morro de feição geomorfológica   de 

80mts de altura onde o turista olhando de 

frente vê-se o rosto humano. É feito 

caminhada pela trilha, observação da 

natureza e das cidades próximas e 

permite escalada 

Analândia Acesso de terra 

batida, fácil e 

sinalizada 

 

 

Não há 

banheiros 

 

Não há 

alimentação 

 

Erosão, pedras e 

obstáculos 

21 

 

Cachoeira 

Escorregador 

Localizado a aprox. 38 km do centro de 

Brotas na região do Patrimônio. Acesso a 

cascata e a um poção grande, (piscina 

natural). Tem estrutura de camping, 

lanchonete, tirolesa, vestiário e Pousada. 

Brotas Poção grande facilita 

o uso pelos banhistas  

 

Falta de 

infraestrutura 

 

Falta de 

segurança 

21 

Cachoeira do Martello A Fazenda dá acesso às cachoeiras do 

Martello e Primavera Oferece 

infraestrutura com piscina, área para 

camping e lanchonete, vestiários com 

chuveiros quentes e playground. Oferece 

day use. 

Brotas Oferece day use 

Área de camping 

Trilhas para 

cachoeiras 

Casa de veraneio 

Lanchonete 

Estrada rural 

com muitos 

buracos 

 

Pouca 

sinalização 

21 

Cachoeira do Astor Cachoeira linda, excelente lugar para 

relaxar e contemplar a natureza. A 

Fazenda dá acesso à Cachoeira do Ástor. 

Oferece infraestrutura rústica de 

lanchonete, sanitários, estacionamento.  

Brotas  

Recepção excelente 

 

Preço acessível. 

 

Possuir somente 

infraestrutura 

rústica 

21 
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Gruta dos Anões Situada no pé da serra de São Pedro a 

Gruta dos Anões possui mata nativa em 

meio a uma área verde de 10 alqueires. 

Conta também com uma infraestrutura 

privilegiada com camping, chalés, 

lanchonete, piscina, churrasqueiras 

cobertas, playground, salão de jogos, 

campos de futebol, vôlei e lago para 

pesca. Aberta à visitação no sistema day 

use. 

São Pedro Diversidade na 

estrutura: 

hospedagem, 

alimentação e lazer 

 

Divulgação adequada 

 

Realização de 

eventos como 

complemento oferta 

Conservação 

natural do 

espaço 

21 
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ATRATIVOS POTENCIAIS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos 

Fracos 

Nota_ 

Hierarquização 

Cachoeira Bom 

Sucesso 

Uma das mais belas e frequentadas 

cachoeiras da região, a Cachoeira Bom 

Sucesso é uma queda d'água pequena, 

com aproximadamente 6 metros, é uma 

das cachoeiras de acesso mais fácil e 

uma das mais seguras para banhos, pois 

forma uma grande piscina natural, sem 

grande profundidade e sem muita força de 

água na queda. Não possui muita 

infraestrutura, pois mantém a beleza 

natural. Apenas banheiros e pequena 

lanchonete com bebidas.  

Torrinha Fácil acesso 

 

Muito visitado por 

turistas no fim de 

semana 

 

Paisagem privilegiada 

 

Baixo custo visitação 

 

Trilha de acesso 

pavimentada e com 

corrimão 

 

Ampla área de 

estacionamento 

Churrasqueiras no 

local 

 

 

Falta sinalização 

que indique o 

local 

 

Melhor 

exploração 

turística do local 

 

Infraestrutura de 

banheiros e 

rampas de 

acesso 

20 
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Praça dos Rouxinóis Uma importante praça pública da cidade, 

localizada no Canal Central, com sua 

proposta arquitetônica moderna, foi 

reformada em 2015, a Praça dos 

Rouxinóis é um espaço renovado, com 

palco e arquibancadas. Possui águas 

dançantes com fontes luminosas. 

Águas de São 

Pedro 

Facilidade de acesso 

 

Localizada perto de 

atrativos importantes 

 

Arquitetura moderna 

Manutenção das 

fontes e manter 

ligada 

 

Manutenção da 

infraestrutura 

 

Inclusão em 

roteiro 

 

Sinalização 

turística 

 

Explorar mais 

com eventos 

19 

Cachoeira da Bocaina Uma queda d'água com altura média de 

45 mts em forma de chuveiro, com 

paredões verticais de arenitos em tons 

vermelho-amarronzado, densa e 

agradável mata nativa envolve este 

acidente geográfico, propício a 

caminhada. Ao chegar ao local pode-se 

observar uns 25 macacos pregos que 

vivem nas matas e são alimentados com 

frutas por turistas. 

 

Analândia Boa localização 

 

Área para camping e 

churrasco 

 

Fácil acesso por 

estrada de terra batida 

Sanitário em 

péssima 

condição 

 

Local de difícil 

acesso na 

descida da 

cachoeira 

18 
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Estátua do Cristo Estátua exuberante de 4mts de altura 

localizada na avenida principal de entrada 

da cidade, onde o turista ao chegar tem a 

visão ao fundo do cartão postal da cidade 

que é o morro do Cuscuzeiro. 

Analândia Ótima localização 

 

Vista panorâmica 

Morro Cuscuzeiro 

Fácil acesso 

 

Amplo 

estacionamento 

 

 

Falta sanitários 18 

Parque Municipal 

Lago dos Biris 

O lago dos Biris que se encontra próximo 

ao centro do município representa um 

atrativo de lazer e descanso para os 

visitantes. Além da vista cênica próximo à 

Serra de Itaqueri, possui playground, 

piscina pública, quadra poliesportiva, 

quiosques e pista de caminhada.  

 

 

 

 

 

 

 

Charqueada Facilidade de acesso 

 

Localização 

 

Aberto todos os dias 

Melhorias na 

infraestrutura 

 

Sinalização 

Turística 

 

Divulgação 

18 
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Estação 

Experimental – Horto 

Tupi 

Um lugar que oferece 198 ha de ar puro e 

muito verde, que propicia um ótimo 

ambiente com mesas e bancos para um 

piquenique em família, centro de 

visitantes para ministração de aulas sobre 

o meio ambiente - painel com sementes, 

insetário, quebra-cabeças com desenhos 

de animais encontrados no local - e um 

lago aberto para pescaria artesanal (com 

vara de bambu). A beleza natural está na 

Estação Experimental de Tupi, que fica na 

SP-304, rod. Luiz de Queiroz, local 

conhecido como Horto de Tupi. Fonte: 

Ana Cristina Andrade (Gaz. Piracicaba) 

Piracicaba Natureza preservada; 

 

Boa opção de lazer 

ecológico; 

Entrada gratuita. 

Falta de 

manutenção; 

 

Falta de 

sinalização 

turística; 

 

Falta de 

monitoramento 

(seguranças); 

 

Falta de 

investimento 

para o lazer. 

18 

Mini Horto Local criado para ser um viveiro de mudas 

de plantas ornamentais que são utilizadas 

para o paisagismo das áreas verdes da 

cidade. Um local onde turistas e 

munícipes desfrutam de uma paisagem 

ímpar e apreciam, com tranquilidade, a 

cascata artificial, o lago com carpas 

coloridas e os 4 quiosques que 

simbolizam o ar, a terra, a água e o fogo. 

É também o local onde está localizada a 

1ª Casa de Santiago da Compostela no 

Brasil.  Funcionamento: 8h às 17h 

Águas de São 

Pedro 

Faz parte de roteiro 

turístico: Caminho Sol 

 

Área importante para 

educação ambiental 

 

Importante para 

realização de cultos 

religiosos campal 

 

 

Manutenção da 

infraestrutura 

local 

 

Sinalização 

turística 

 

Divulgação 

17 
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Parque Dr. Octávio de 

Moura Andrade 

Área de mais de um milhão de m², com 

várias espécies de árvores, bom local 

para caminhadas (5 km de trilhas leves), 

cavalgadas, passeios com trenzinho e 

charretes; lago com gansos e patos; 

dentro deste grande parque encontra-se o 

Grande Hotel São Pedro, o Balneário, o 

Fontanário e o Monumento das Águas.  

Possui outros atrativos: o bosque, o 

parque das águas e o quiosque do 

borboleta. 

Águas de São 

Pedro 

É o atrativo mais 

importante para 

história e identidade 

 

Manutenção 

adequada 

 

Facilidade de acesso 

 

Utilizado para eventos 

e piquenique 

Divulgação 

 

Inclusão em 

roteiro 

 

Sinalização 

turística 

17 

Cachoeira da Ponte 

Amarela 

Bela corredeira de águas cristalinas que 

os munícipes locais usam para fazerem 

piqueniques aos finais de semana e 

feriados 

Analândia Bela paisagem 

 

Fácil acesso por 

estrada de terra 

Sem 

infraestrutura: 

banheiro e 

alimentação 

17 

Sítio Pousada da 

Felicidade 

Local concebido para eventos e 

hospedagem, ainda em construção. 

Conta com água de nascentes em 

abundância, bom gosto nas construções. 

Localiza-se num local de matas nativas e 

cercado de montanhas. Próprio para 

casamentos e outros eventos. Excelente 

vista, possui um belo lago, jardins floridos 

e redes para repouso. 

Corumbataí Água potável e em 

abundância 

 

Clima de montagem e 

mata nativa 

 

Contemplação e 

paisagem 

montanhosa 

 

Acesso bom 

Sinal telefônico 

baixo 

17 
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Cachoeira do 

Cuscuzeiro 

Queda d’água no Rio Corumbataí muito 

utilizada para banho e recreação, 

localizada a cerca de cinco quilômetros do 

centro urbano. O local é bastante 

preservado, contando com vegetação 

ciliar nativa. As águas do rio também se 

encontram despoluídas. 

 

Corumbataí Local agradável e 

água própria para 

banho 

 

Natureza preservada 

 

Fácil acesso 

Não conta com 

infraestrutura 

17 

Recanto da Cascata 

(Lago da Bruxa) 

Trata-se de um lago com pista para 

caminhada com infraestrutura, bancos, 

quiosques, utilizado para pesca e 

atividades de slack line 

 

 

Analândia Acesso 

 

Localização 

Geografia plana 

 

Bem arborizado 

Falta de 

sanitários 

16 

Parque das Águas Localizado próximo ao portal de entrada 

da cidade, o Portal das Águas reúne 

entretenimento, esporte, lazer e natureza. 

Conta com jardins e gramado em 

harmonia com o ambiente para a prática 

de exercícios físicos, como pista de 

caminhada, rampa de skate e ciclovia. 

Águas de São 

Pedro 

Potencial 

implementação de 

equipamentos 

turísticos e 

alimentação 

Muito utilizado pela 

população 

 

Entrada da cidade 

 

Sinalização 

turística 

 

Implantação de 

infraestrutura 

Reforma do 

Portal 

 

Divulgação 

15 
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Haras Vila Colonial Local com três cachoeiras abertas à 

visitação com água cristalina, com uma 

casa colonial com características 

históricas única, e o destaque fica a 

visitação de cavalos Paint Horse com 

seus olhos claros. 

Analândia Ótima localização 

 

Fácil acesso 

 

Local de aspecto e 

paisagismo intocáveis 

Aberta visita 

somente com 

operadora local 

15 

 

 

Morro do Fogão O Morro do Fogão fica a 25 km de Itirapina 

e destaca-se devido a sua elevada 

altitude no topo da Serra de Itaquerí, que 

chega a 1100 metros ao nível do mar e 

450 metros de desnível, proporcionando 

uma bela vista panorâmica da Serra de 

Itaquerí e seus paredões de arenito 

avermelhados, que ao pôr do sol ficam em 

maior destaque 

Itirapina  Mirante para a Serra 

do Itaquerí 

 

Natureza 

 

Esportes de aventura 

 

Visual 

Infraestrutura 

 

Acesso 

15 
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RECURSOS TURÍSTICOS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos 

Fracos 

Nota_ 

Hierarquização 

Cachoeira do 

Roncador 

Continuação da cachoeira do escorrega 

com pequenas quedas e algumas 

piscinas e poços 

Analândia Boa localização Sem estrutura de 

receptivo 

 

 

Sem banheiro 

 

Somente 

visitação com 

receptivo local 

14 

Ecologic Park Corroborando com esta afirmação, o 

Ecologic Park Acampamento oferece 

para as escolas que buscam incrementar 

o seu processo de ensino, um calendário 

anual, com projetos temáticos 

(educacionais e de lazer), elaborados 

para crianças e adolescentes, do ensino 

fundamental, somando aprendizado, 

tecnologia, lazer e muita diversão. Tudo 

isso dentro de um exuberante Parque 

Ecológico, implantado em uma de mais de 

600 mil metros quadrados de jardins, 

matas e lago. 

Charqueada Infraestrutura turística 

com muitas opções de 

lazer 

 

Bons funcionários 

 

Organização 

 

Próprio para famílias 

Manutenção dos 

equipamentos 

 

Dificuldade de 

acesso 

 

Limpeza 

14 
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Represa do Limoeiro Construída em 1940, a água do córrego 

foi escolhida pelo Escritório Técnico 

Saturnino de Brito, em 1939, por possuir 

melhor potabilidade e menor carga de 

elementos químicos para abastecimento 

da então Futura Estância. 

Águas de São 

Pedro 

Potencial para 

implementação 

equipamentos 

turísticos: canoagem, 

stand up pedal 

 

É atrativo de demanda 

específica: eventos 

 

Restaurante no local 

como apoio 

infraestrutura 

 

 

Sinalização 

turística 

 

Implantação de 

infraestrutura no 

entorno 

 

Divulgação 

13 

Mirante Vista da Serra Excelente local para apreciação da cidade 

e das cidades próximas (Pirassununga, 

Corumbataí, Santa Cruz da Conceição, 

Leme e Rio Claro). Contemplação da 

natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

Analândia Excelente localização 

 

Fácil Acesso 

 

Sem 

infraestrutura de 

banheiros 

13 
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Relógio do Sol Construído em 1992, o relógio do sol 

mede a passagem do tempo pela 

observação do sol. Os tipos mais comuns, 

conhecidos como “relógio do sol de 

jardim”, são formados por uma superfície 

plana que serve como mostrador, onde 

estão marcadas linhas que indicam as 

horas, e por um pino ou placa, cuja 

sombra projetada sobre o mostrador 

funciona como um ponteiro de horas de 

um relógio comum. 

Águas de São 

Pedro 

Atrativo interessante 

para trabalhar relação 

tempo e qualidade de 

vida 

 

Praça com boa 

conservação 

 

Boa manutenção 

Sinalização 

turística 

 

Montar roteiros 

 

Divulgação 

 

Implantação de 

mobiliário, piso e 

iluminação 

12 

Fonte Almeida Salles A Fonte Almeida Salles começou a ser 

perfurada em 1920 pela expedição do 

Governo do Estado de São Paulo. O 

objetivo era encontrar petróleo na região. 

Depois de um ano, a escavação atingiu 

329 metros de profundidade, com uma 

vazão média de 60 mil litros de água por 

dia e em uma temperatura de 27°C. 

Análises revelaram se tratar de água 

hipotermal alcalino-bicarbonatada, 

podendo ser utilizada para tratamentos 

como azia, excesso de acidez gástrica, 

diabetes e cálculos renais.  

 

 

Águas de São 

Pedro 

Importante para a 

história e identidade 

 

Manutenção 

adequada 

Divulgação 

 

Inclusão em 

roteiro 

 

Projeto de piso, 

mobiliário e 

iluminação 

 

Sinalização 

turística 

11 
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Represa das 

Palmeiras 

O lago Represa das Palmeiras foi criado 

artificialmente em 1976. Sua construção 

acabou por propiciar o surgimento de uma 

várzea onde várias espécies típicas do 

banhado acabarem migrando. O lago que 

já foi utilizado para pesca de arremesso, 

prática de motonáutica, caiaque, entre 

outros. O pôr-do-sol no local é um dos 

grandes atrativos. 

Águas de São 

Pedro 

Potencial para 

implementação 

equipamentos 

turísticos: canoagem, 

stand up pedal 

 

É atrativo de demanda 

específica voltada à 

utilização da água. 

Sinalização 

turística 

 

Implantação de 

infraestrutura no 

entorno 

 

Divulgação 

9 

Cachoeira Santana A cachoeira tem uma queda 

aproximadamente 120mts com lagoa e 

em sequência uma de 5 metros, 

vegetação preservada. Localizada na 

zona rural em propriedade particular. 

Santa Maria da 

Serra 

Natureza preservada 

 

Rocha de estrutura 

vulcânica 

 

Fácil acesso 

Sem 

infraestrutura 

 

Local fechado 

6 

Cachoeira Santo 

Antonio 

Localizada na Fazenda Sant’ana, com 

uma trilha exuberante, com paredões de 

pedras, com uma queda de 

aproximadamente 10 metros e outra com 

4 metros. 

Santa Maria da 

Serra 

Fácil acesso 

 

Paisagem preservada 

Sem 

infraestrutura 

 

5 
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TURISMO DE AVENTURA 
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ATRATIVOS CONSOLIDADOS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Rafting Descida em rios com quedas d'água e 

corredeiras, usando bote inflável e 

equipamentos de segurança. Em Brotas é 

feito no Rio Jacaré Pepira variando entre 

classe II e IV. 

Brotas Segurança: Normas 

ABNT 

 

Rio Jacaré Pepira 

 

Mão de Obra 

Especializada 

 

Operadoras 

Sazonalidade 27 

Balonismo Subir como se estivesse flutuando, ver o 

mundo de um jeito único e sentir a 

adrenalina a mil é a sensação ao voar de 

balão. O passeio decola do aeroporto 

municipal e seu trajeto dependerá da 

direção do vento. Durante uma hora de 

voo, o turista pode avistar a Serra de São 

Pedro, os rios Tietê e Piracicaba e a 

região do Tanquã 

São Pedro Estrutura em excelente 

estado / comporta 

grupos de até 16 pax 

 

Único atrativo na região 

 

Café da manhã e equipe 

de resgate 

 

Experiência do piloto 

 

 

 27 
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Rancho da Tirolesa  No Rancho da Tirolesa, é possível 

deslizar em uma tirolesa por 500 metros 

em meio às montanhas e apreciar toda a 

beleza da natureza ao redor, incluindo 

mata nativa e um vale através do qual é 

possível desfrutar de uma visão 

privilegiada de sete municípios próximos 

a São Pedro. 

São Pedro Qualidade no serviço 

 

Paisagem local e do 

entorno 

 

Realização de eventos 

complementares 

 27 

Thermas Water Park Considerado um dos mais modernos e 

completos empreendimentos de lazer e 

diversão do estado, possui piscinas com 

águas quentes, parque aquático infantil, 

restaurante, playground, quadras 

poliesportivas, quiosques, mini fazenda, 

trilhas ecológicas, área de camping e 

chalés. 

São Pedro Estrutura ofertada: 

hospedagem, 

alimentação e lazer 

 

Infraestrutura reformada 

 

Divulgação 

 

Atratividade para a 

cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 27 
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Morro do Cuscuzeiro Cartão postal da cidade, 

internacionalmente conhecida pelos 

praticantes de caminhada, montanhismos 

e escalada de 200 mts de altura e 

observação da natureza. Cenário da 

novela das 21hrs “A Força do Querer” da 

Rede Globo. 

Analândia Estrada com fácil 

acesso e localização 

 

Recepção, banheiros, 

restaurante, camping, 

chuveiro, chalés e 

estacionamento 4000m  

 

Controle de acesso com 

guias. 

 

Trilhas bem sinalizadas 

com área toda 

ajardinada e arborizada 

 

Necessita melhoria 

de infraestrutura no 

restaurante. 

 

Horário de 

funcionamento 

limitado 

26 

Circuitos Tirolesa Prática que consiste em fazer a travessia 

de um lado a outro sobre: vales, encostas, 

cânions, rios, cachoeiras e lagos, 

utilizando equipamentos de técnicas 

verticais. 

Brotas Segurança: Normas 

ABNT 

 

Rio Jacaré Pepira 

 

Mão de Obra 

Especializada 

 

Operadoras 

Sazonalidade 26 
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Arvorismo Percurso acrobático aéreo entre árvores 

utilizando equipamentos de técnicas 

verticais. 

Brotas Segurança: Normas 

ABNT 

 

Rio Jacaré Pepira 

 

Mão de Obra 

Especializada 

 

Operadoras 

 

 

 

 

 

Divulgação 26 

Rampa de Voo Livre A Rampa de Voo Livre, localizada no Alto 

da Serra, é um lugar deslumbrante onde 

se acompanha os voos de Parapente e 

contempla lindas paisagens. Emoção ao 

voar e tranquilidade em meio a natureza 

em um mesmo lugar. 

 

 

 

 

São Pedro Diferencial com 

atividade na região 

 

Atrativo para o 

município 

 

Paisagem local 

 

 

Infraestrutura do 

local 

26 
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Ecoparque 

Aventurah / Viva 

Brotas 

Localizado no Vale do Jacaré, a 12 km do 

centro de Brotas. Oferece infraestrutura 

de vestiários, Restaurante, guarda 

volumes e lanchonete, 2 lagos para 

pescar, 1 lago para nadar, piscina com 

cascata, toboágua. As atividades são: 

quadriciclo, quadriciclo infantil, 

caminhada, arvorismo, tirolesa, 

canoagem, tobolago, cachoeirismo, 

banho de cachoeira, vale das tirolesas, 

queda livre, superbike, paintball, arco e 

flecha, slackline, stand up paddle, circuito 

cable, giromaster, pescaria e aquaball. 

 

 

Brotas Excelente atendimento 

 

Possui infraestrutura 

 

Aceita cartões 

 

Variedade de 

atividades 

Sinalização 25 

Quadriciclo Passeio em veículos parecidos com 

motocicletas, mas com 4 rodas com 

tração 4X4 para uma ou duas pessoas, 

passando por estradas e trilhas, 

contemplando as paisagens da região 

podendo ter travessia de rios e 

acessando ou não atrativos naturais 

Brotas Segurança: Normas 

ABNT 

 

Rio Jacaré Pepira 

 

Mão de Obra 

Especializada 

 

Operadoras 

 

Divulgação 25 
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Canionismo / 

Cachoeirismo 

Prática de rapel em cachoeira. Há a 

possibilidade de descer a cachoeira em 

rapel mais de uma vez. Exploração de 

cânions encachoeirados utilizando 

diversas técnicas, dentre elas o rapel. 

Natação, flutuação, marcha aquática, 

tobogã, saltos. 

 

 

Brotas Segurança: Normas 

ABNT 

 

Rio Jacaré Pepira 

 

Mão de Obra 

Especializada 

 

Operadoras 

Divulgação 23 

Trilha do Cabrito Trilha do CABRITO, considerada uma 

das melhores trilhas em alto nível de 

dificuldade do estado de São Paulo. A 

trilha do CABRITO é utilizada por gaiolas, 

motos, bicicletas, veículos com tração 

4x4 e guinchos e para caminhadas. Por 

ser uma trilha com vertentes de agua e de 

erosões no período da chuva, a cada 

época ela apresenta um grau de 

dificuldade diferente. 

É uma trilha dinâmica que alterna 

diferentes graus de dificuldade conforme 

a época do ano, especialmente no 

período das chuvas. 

 

 

Ipeúna Localizado a menos de 

2km do centro 

 

Alto grau de dificuldade 

 

Paisagens 

deslumbrantes 

Falta de 

infraestrutura 

23 
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Queda Livre É a primeira plataforma de Queda Livre 

no Brasil viabilizada com a tecnologia 

Quick Jump, um equipamento americano 

que reduz a velocidade do participante à 

medida que ele se aproxima da 

plataforma de chegada. Um ascensor 

mecânico leva o participante de volta à 

plataforma sem esforço. 

 

Brotas Segurança: Normas 

ABNT 

 

Rio Jacaré Pepira 

 

Mão de Obra 

Especializada 

 

Operadoras 

Divulgação 22 

Boia Cross Bóia cross é a descida em boias 

individuais, um divertido passeio pelo rio 

Jacaré Pepira, com mais de 40 anos de 

tradição, praticado inicialmente pelo povo 

de Brotas. 

 Segurança: Normas 

ABNT 

 

Rio Jacaré Pepira 

 

Mão de Obra 

Especializada 

 

Operadoras 

Divulgação 21 
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ATRATIVOS POTENCIAIS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Passeios de Balão A empresa RR Balões oferece voos 

panorâmicos ao longo do ano. O passeio 

inclui uma hora de voo, brinde com 

espumante logo após o pouso e café da 

manhã no Plaza Hotel. Cerca de 95% dos 

clientes que contratam o passeio de balão 

são provenientes de outras cidades. 

Rio Claro O passeio possibilita 

uma visão ampla e 

panorâmica da cidade 

Não é um passeio 

acessível para 

todos, em termos 

financeiros 

20 

Rancho do Kajuba O Rancho oferece aluguel de cavalos, 

passeios, estadia e pensão para cavalos. 

São Pedro Qualidade nas 

atividades 

 

Trato com os animais 

 

Eventos realizados no 

local 

Pouco divulgado 

 

Sinalização quase 

inexistente 

19 

Santana’s Ranch Santana's Ranch é hípica e centro de 

treinamento que também possui uma 

grande infraestrutura com pousada, 

restaurante, bar, área para 

estacionamento, piscina adulto e infantil, 

sauna a vapor, playground e cavalgadas. 

São Pedro Qualidade da atividade 

e trato com os animais 

 

Estrutura ofertada: 

hospedagem, lazer e 

lazer 

 

Paisagem do entorno 

Sinalização 

 

Divulgação 

19 



215 
 

Passeios Off Road Atividades de passeios e Jeep (4x4) na 

Serra; Safari Rural e Trilhas de Jeep. 

São Pedro Diversidade de 

passeios 

 

Paisagem 

 

Conservação dos 

veículos 

Pouca divulgação 

 

Não funcionamento 

em determinados 

períodos do ano 

18 

Voo Planador Aproveite sua estadia na região de São 

Pedro para experimentar o fantástico 

prazer de voar em um silencioso 

planador, vislumbrando a paisagem da 

Serra do Itaqueri e as cidades que cercam 

a região. Para realizar um voo 

panorâmico não é necessária 

experiência. Basta ter mais de 12 anos, 

com a autorização dos pais, e pesar entre 

55 a 100 kg 

São Pedro Qualidade das 
aeronaves 
 
Diferencial da atividade 

Pouca divulgação 18 
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TURISMO GASTRONÔMICO 
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29%

RIO CLARO
14%

SANTA MARIA DA SERRA
14%
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ATRATIVOS CONSOLIDADOS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Complexo 

Gastronômico da Rua 

do Porto 

Considerado o cartão-postal da cidade, a 

Rua do Porto é o local mais tradicional de 

Piracicaba e onde está a história da 

fundação da cidade, junto à população 

ribeirinha. Ela começa no Museu da Água, 

próximo ao salto do Rio Piracicaba, e vai 

até o final do calçadão, passando pela 

Casa do Povoador, Passarela Pênsil, 

Largo do Pescador, Passarela Estaiada, 

Casarão do Turismo, Centro 

Gastronômico, Pq da Rua do Porto, Casa 

do Artesão, entre outros pontos como 

Elevador Panorâmico, Engenho Central, 

Parque do Mirante, Aquário Municipal, 

etc. No calçadão da Rua do Porto se 

concentram os restaurantes que servem o 

prato típico da cidade, o peixe no tambor. 

Aos finais de semana acontece a Feira de 

Artesanato, e todos esses pontos 

registram grande fluxo de pessoas, pois 

recebem além da população local, turistas 

regionais, nacionais e internacionais.  

Piracicaba Boa Infraestrutura; 

 

Equipamentos 

turísticos; 

 

Gastronomia; 

 

Atrativos gratuitos; 

 

Diversidade. 

 

Melhora constante 

da estrutura; 

 

Presença de 

pessoas em 

situação de rua. 

 

26 
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Cachaçaria Macaúva O local possui a maior carta de cachaças 

do Interior de SP cerca de 500 cachaças 

e um alambique para visitação. Aos finais 

de semana e feriado funciona um bar e 

restaurante com música ao vivo.  Comida 

boa e cachaças para degustação em um 

ambiente rústico e charmoso. 

 

 

                                                          

Analândia Bem localizado Acessibilidade a 

cadeirante 

26 

Leitoa à Pururuca do 

Baddy 

A Leitoa Pururuca é um prato tradicional 

do restaurante Baddy, que já se tornou 

parte da cultura da cidade e atrai inúmeros 

turistas de diversas localidades aos 

domingos. O restaurante mantém a 

tradição há mais de 40 anos. Além desse 

prato, considerado o carro chefe, o 

estabelecimento atende todos os dias no 

almoço pelo sistema self-service com 

comidas caseiras, massas e doces, 

também caseiros.  

 

 

 

 

Corumbataí Prato diferenciado 

 

Bom atendimento 

 

Localização fácil 

 

Wifi gratuito 

Espaço reduzido 

formando fila de 

espera 

 

Instalações 

sanitárias poderiam 

ser melhores 

25 
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Mercado Municipal 

De Piracicaba 

Fundado em julho de 1888, conta com 68 

(sessenta e oito) permissionários que 

dividem os 152 (cento e cinquenta e dois) 

boxes existentes, os quais se destinam a 

venda ao varejo de frutas, cereais, 

legumes, hortaliças e demais produtos 

alimentícios de primeira necessidade. 

Atende a pessoas de todas as camadas 

sociais é ponto de referência na cidade, 

pela qualidade dos produtos ali 

comercializados, por sua localização 

privilegiada e, também pela tradição de 

mais de um século de abastecimento 

alimentar. (Fonte: SEMA)  

Piracicaba Preservação 

histórica/cultural; 

 

Boa conservação; 

 

Estacionamento 

restrito 

25 

 

 

Mercado Municipal 

de Rio Claro 

O Mercado Municipal está localizado em 

prédio histórico, construído em 1897, mas 

foi utilizado até 1924, como quartel do 

exército. Depois dessa data, funcionou 

como Mercado Municipal. Atualmente, 

conta com barracas de hortifrutigranjeiros, 

açougue, bares, restaurantes e outros 

serviços, como alfaiataria. No período 

noturno, são frequentes as apresentações 

de músicos variados no local. 

Rio Claro Importante centro 

gastronômico 

 

 

Malconservado 24 
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Pesqueiro Paineira 

 

 

Situado na zona rural, o local tem se 

destacado mais pela sua excelente 

gastronomia, com pratos diferenciados. 

Possui uma lagoa de porte médio para 

pescaria, restaurante, quiosque com 

churrasqueira, estacionamento, área com 

redes para descanso. Nos meses de 

setembro a março, o pesqueiro abre para 

pesca noturna todas as sextas. A beleza 

paisagística e a tranquilidade deixam o 

local muito agradável 

Santa Maria 

da Serra 

Excelente 

gastronomia com 

chef  

 

Peixes saudáveis 

para pesca 

 

Fácil acesso 

 

Paisagem 

exuberante 

Falta sanitários do 

outro lado da lagoa 

24 

 

 

 

 

ATRATIVOS POTENCIAL 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Doces Dona Jandira Doces caseiros de forma artesanal, feitos 

em fogão a lenha com produtos sem 

agrotóxicos. Ela é conhecida por todos da 

comunidade muito simpática e receptiva. 

 

Analândia Localizado no centro 

da cidade. 

 

Receptividade 

 

Sem ponto de 

venda nos 

comércios 

19 

 

 



221 
 

TURISMO RURAL 
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ATRATIVOS CONSOLIDADOS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Brotas Beer Recebe visitas sob agendamento em 

sua fábrica de cerveja artesanal, 

podendo assim o turista conhecer o 

processo de fabricação de vários tipos 

de cerveja com degustação incluída na 

visita 

Brotas Excelente atendimento 

 

Orientador na visitação 

 

Espaço físico 

excelente 

Não ter visitação o 

dia todo e nem de 

semana 

23 

Fábrica di Pamonha Atualmente, a Fábrica di Pamonha 

trabalha mercados diferenciados, 

trazendo em seu portfólio uma gama de 

produtos para atacado e varejo, 

oferecendo a seus clientes a satisfação 

em receberem produtos com a mais alta 

qualidade. Visita com agendamento 

antecipado 

Charqueada Higiene e limpeza do 

local 

 

Visita técnica 

especializada 

 

Manutenção do local 

 

Diversificação de 

produtos à base de 

milho 

 

Sinalização da 

entrada 

 

Construção de um 

centro de visitante 

 

Montagem de loja de 

souvenir para venda 

dos produtos 

fabricados no local 

 

 

 

 

23 
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Sítio Canhoni O Sítio Canhoni caracteriza-se pela 

produção artesanal de vinhos e licores, 

além do plantio de culturas orgânicas. O 

visitante terá a oportunidade de degustar 

e adquirir vinhos produzidos a partir de 

uva, laranja ou jabuticaba e, também, 

licores diversos. Além disso, são 

comercializados quiabo, abobrinha, 

mandioca descascada e abóbora 

descascada, tudo produzido no próprio 

sítio. 

Corumbataí Produção artesanal 

diferenciada e cultivo 

sem uso agrotóxico 

 

A 500m da região 

urbana 

 

Atendimento: pessoas 

simples e agradável 

Aparência geral pode 

ser melhorada 

23 

Fazenda Santana 

Serra do Padre 

Local concebido para hospedagem de 

grupos e eventos, com ótima localização 

e comida da fazenda com pensão 

completa. Por trilha é possível acessar 

uma área de preservação de mata 

nativa, com água de nascente. Possui 

um casarão preservado desde 1923. 

Localiza-se num local de vegetação 

nativa e cercado de montanhas, lago 

com peixes, com uma igreja e uma 

capela da década de 30. 

Corumbataí Hospedagem completa 

com três refeições e 

cafés intermediários / 

86 leitos 

 

Clima de montanhas / 

Área de preservação 

 

Ótima infraestrutura 

 

Excelente acesso / 

paralelo à Rodovia  

 

Não possui telefone 

no local 

 

Não possui internet 

23 
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Alambique Fuzuê O alambique conta com excelente 

infraestrutura para produzir cachaça 

orgânica e receber visitantes que 

querem conhecer o processo produtivo, 

degustar e comprar os diferentes tipos 

de cachaça. 

Rio Claro Referência 

gastronômica 

Falta infraestrutura 22 

Alambique Casa da 

Cachaça 

Casa tradicional na venda de cachaças 

regionais, doces caseiros e do museu da 

cachaça, podendo fazer degustações 

sobre a produção de cachaça através de 

um pequeno alambique (museu do 

caipira), localizado no quintal da casa 

com mais de 100 itens usados na vida 

do campo nos últimos séculos.  

Brotas Implantação de museu 

caipira 

 

Atendimento excelente 

Não aceitar animais 

nem na guia 

21 

Cachaça da Diretoria Sua localização privilegiada, no alto da 

serra, proporciona momento 

encantadores durante a visita. Além da 

comercialização da cachaça, o turista 

consegue acompanhar o processo de 

fabricação. Horário de funcionamento: 

de segunda a domingo, das 08h às 18h. 

 

São Pedro Qualidade 

 

Diversidade na 

visitação 

 

Preço 

 

Paisagem local 

Parte da estrutura 

antiga 

21 
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Cachaça Catedral Sua localização privilegiada, no alto da 

serra, proporciona momento 

encantadores durante a visita. Além da 

comercialização da cachaça, o turista 

consegue acompanhar o processo de 

fabricação. Horário de funcionamento: 

de segunda a domingo, das 08h às 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Pedro 

 

 

 

Qualidade  

Preço 

Pouca divulgação 

Estrutura nem 

sempre aberta ao 

turista 

 

Sinalização do local 

ruim 

21 
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Fazenda Hotel Vale 

Verde 

O 1º Hotel Fazenda do Brasil a receber 

a certificação de Turismo Rural. O 

local dispõe de um cenário perfeito 

frente as Cuestas Basálticas e Morros 

Testemunhos, com visual 

deslumbrante e clima espetacular. As 

terras que compõe o Vale Verde se 

caracterizam pela presença de mata 

nativa, fauna e flora quase que 

inexploradas. O hotel possui 05 

cachoeiras dentro das suas 

dependências, sendo que a Cachoeira 

dos Macacos possui 180m de altura, a 

maior da região. Possui 27 km de 

trilhas Off Road, considerado por 

especialistas e praticantes desse esporte 

uma referência nacional e um dos 

melhores circuitos de Off-Road do 

Estado, as trilhas do Vale Verde são 

conhecidas pelos amantes desta 

modalidade que a cada dia cresce e 

conquista mais adeptos por todo o país. 

Torrinha Fácil acesso. 

 

Muito visitado por 

turistas  

 

Paisagem privilegiada 

Ampla área para 

estacionamento 

 

Completa 

infraestrutura de 

apartamentos  

 

Gastronomia 

diferenciada 

 

Melhor exploração do 

local turisticamente 

 

Falta de banheiros 

especiais e rampas 

de acesso 

21 
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ATRATIVOS POTENCIAIS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Sítio Tamanduá Turismo Rural, produção de goiaba para 

produção de doces artesanais. Durante a 

safra, realiza-se a colheita junto a um 

circuito de visitação do pomar, 

acompanhados por um monitor. Além do 

café rural com produção da terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brotas Degustação de 

Produtos 

 

Visita in loco as 

plantações de goiaba 

e café. 

Acesso 

 

Sinalização 

 

Divulgação 

20 
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Sítio Árvore da Vida O sítio Árvore da Vida é uma 

propriedade rural autossustentável, 

famosa pela produção de café, que 

depende apenas de abastecimento de 

energia elétrica e alguns poucos insumos 

externos para manter sua atividade 

produtiva. No sítio é produzido o café 

que também leva o nome "Árvore da 

Vida", selecionado e torrado na medida 

certa, de alta qualidade, encontrado 

apenas em casas especializadas, de 

aroma marcante e sabor tão puro que 

costuma ser apreciado sem adição de 

açúcar ou adoçante. O sítio serve 

também café rural com bolos, bolinhos, 

broa, queijos, manteiga, café, sucos, 

leite... tudo produzido no local. Os 

visitantes podem conversar com os 

proprietários, conhecer mais sobre o 

processo produtivo, tirar dúvidas ou 

comprar o café Árvore da Vida, uma 

lembrança ou presente exclusivo. 

Torrinha Paisagem 

privilegiada 

 

Gastronomia 

diferenciada  

 

Alta qualidade do 

café 

 

Local muito visitado 

por turistas 

 

Local de fácil acesso 

Falta sinalização 

que indique o local 

 

Melhor exploração 

do local 

turisticamente 

 

Falta de banheiros 

especiais e rampas 

de acesso 

20 
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RECURSOS TURÍSTICOS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Oca dos Curutus É um centro de treinamento situado 

dentro de uma fazenda envolta por matas, 

riscos, cachoeiras, paredões rochosos, 

trilhas e nascentes que permitem 

desenvolver eventos e programações 

variadas, diferenciadas e de amplo 

interesse educativo, lúdico, recreativo e 

profissional. 

 

 

Analândia Completa 

infraestrutura no 

local. 

 

Localização 

 

 

 

Sinalização 

 

 

 

 

14 

Casa da Pedra 

Estância – Campo 

Imperial 

Férias, turismo rural e passeios dirigidos 

para famílias, grupos de 3º idade, escolas, 

empresas tudo reunido em uma antiga 

fazenda, preservada para que você possa 

ter o contato com o verdadeiro estilo de 

vida e a acolhida hospitaleira do interior. 

A Casa de Pedra, que mudou o nome 

para Campo Imperial, se orgulha de sua 

história e traz registros do passado em 

cada espaço confortável do lugar. 

Oferece comida caseira e passeio de 

trenzinho e serviço day use. 

Charqueada Contato natureza 

 

Paisagens lindas 

 

Facilidade e acesso 

 

Boa sinalização 

 

 

Melhorar a 

manutenção e 

limpeza 

 

Reforma dos 

apartamentos 

 

Falta de 

funcionários 

14 
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Rancho Lauro Daroz O local é um sítio familiar, onde foi 

construído uma pista para realização de 

provas de tambor entre outras provas e 

uma lanchonete de arquitetura rústica. O 

evento envolve pessoas que se 

interessam por esportes equestres como 

cavalgadas, montarias. 

Santa Maria da 

Serra 

Renovações de 

costume para os 

mais jovens 

 

Almoço no local com 

show sertanejo 

 

Fácil acesso e 

estacionamento 

 

Paisagem 

exuberante 

Infraestrutura 

pequena 

 

Aberto somente 

nos dias de prova 

13 

Alambique Cachaça 

do Vigário 

A Cachaça do Vigário tem sempre sido 

procurada pelo seu sabor e aroma 

diferenciados, de cachaça feita no 

alambique, de maneira artesanal.  

Nossa cachaça é feita sempre com o 

maior cuidado e carinho, para oferecer 

aos amigos um produto de qualidade e 

sabor inesquecíveis! 

 

 

Charqueada Contato com 

natureza e paisagens 

lindas 

 

Produto artesanal e 

de boa qualidade 

 

Importante atrativo 

para integração e 

criação de roteiros 

regionais 

Melhorar a 

manutenção e 

limpeza 

 

Acesso e 

localização 

 

Infraestrutura de 

receptivo turístico 

 

Divulgação 

10 
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Alambique 

D’Abronzo 

O Alambique Artesanal D Abronzo é 

considerado um atrativo rural 

gastronômico, tendo como seu 

principal atrativo os produtos 

artesanais (pingas, licores, dentre 

outros) fabricados artesanalmente na 

própria fazenda, onde o visitante tem o 

conhecimento desde a matéria-prima 

até o produto final, podendo adquirir o 

mesmo no local. 

Charqueada Contato com área 

rural 

 

Ótimo para integrar 

de roteiros locais e 

regionais 

Produto com 

qualidade artesanal 

Necessita implantar 

toda infraestrutura 

 

Implantação de 

equipamentos para 

lazer e visitação do 

local 

 

Folder, site e 

divulgação em 

geral 

10 
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TURISMO RELIGIOSO 

 

 

 

ÁGUAS DE SÃO PEDRO
12%

ANALÂNDIA
25%

ITIRAPINA
12%

PIRACICABA
25%

SÃO PEDRO
13%

TORRINHA
13%

Turismo Religioso
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ATRATIVOS CONSOLIDADOS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Catedral de Santo 

Antônio 

Construção em estilo românico, com 

capacidade para 1.000 pessoas. Foi 

inaugurada em 1959, sendo a quarta versão 

da Igreja Matriz de Piracicaba.  

 

Piracicaba Apelo 

Religioso/Cultural 

 

Aberta diariamente; 

 

Beleza 

arquitetônica. 

Presença de muitos 

pombos no entorno; 

 

Presença de 

pessoas em 

situação de rua no 

entorno; 

 

Estacionamento 

restrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
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Catedral Metodista O Templo da Catedral Metodista teve o início 

de sua construção com o lançamento da pedra 

fundamental em 7 de setembro de 1922 e a 

inauguração em 7 de setembro de 1928. O 

projeto do eng. Wiley Theodore Clay foi 

entregue a dois construtores locais, Paulo 

Caviolli e Jayme Blandi, e foi finalizado por 

Luiz Walder. O engenheiro americano Wiley T. 

Clay foi contratado em 1921 pela Junta de 

Missões da Igreja Metodista Episcopal do Sul, 

nos EUA, para vir ao Brasil como missionário 

construtor e engenheiro. Nesta ocasião a 

Igreja Metodista celebrava o centenário do seu 

trabalho missionário e estava empenhada 

numa campanha de expansão da obra. A 

característica tipológica predominante na 

fachada construída é neoromânica, mas há 

também elementos do neogótico nas janelas 

superiores. A alvenaria aparente, as janelas 

superiores com arcos ogivais, os elementos da 

torre (contrafortes, ameias, arcos lombardos), 

podem ser encontrados em muitas edificações 

eclesiais inglesas da Idade Média e 

Universidades como a de Oxford, na Grã-

Bretanha. Fonte: Marcelo Cachioni 

Piracicaba Apelo 

Religioso/Cultural 

 

Beleza 

arquitetônica. 

 

Estacionamento 

restrito; 

 

Visitação limitada. 

 

26 
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Mosteiro Paraíso 

 

 

 

 

 

O Lugar é divino e realmente abençoado. La e 

onde você se sente em paz, pode descansar e 

meditar. Local possui lindos jardins, muita área 

verde, muitos animais, lagos maravilhosos, 

além de muita religiosidade e muitas vibrações 

positivas. O acolhimento é dos melhores: o 

padre Nilton dá a melhor atenção a cada um 

dos seus visitantes.  A comida e caipira é 

muito saborosa. A cafeteria serve uma 

variedade enorme de tacas de cafés, bolos 

tortas, chocolates, todos são excelentes. La 

também e servido um tradicional e delicioso 

almoço caipira. No entorno do mosteiro 

existem vários atrativos e muitos símbolos do 

evangelho como: Memorial da Capela, Casa 

de José, Jardim do Advento, Jardim 

Quaresmal, Capela do Encontro, Jardim da 

Criação, Santuário da Figueira, Loja 

Agromonges e o aconchegante Agromonge 

Café. A natureza é encantadora.  

 

 

 

 

 

Torrinha Local de fácil 

acesso e próxima 

da cidade 

 

Local muito visitado 

por turistas 

 

Acolhimento do Pe. 

Nilton 

 

Paisagem 

privilegiada 

 

Visita guiada 

 

Gastronomia 

diferenciada 

 

Amplo 

estacionamento 

 

Falta de sinalização 

que indique o local 

 

Melhor exploração 

do local 

turisticamente 

 

Falta de voluntários 

para manter a 

estrutura do local 

 

Falta de banheiros 

especiais e rampas 

de acesso 

24 
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Capela Nossa 

Senhora Aparecida 

Localizada no ponto mais alto da cidade 

(612m), a Capela Nossa Senhora Aparecida 

foi construída em 1946 pelo fundador da 

estância, Dr. Octavio Moura Andrade. Sua 

arquitetura de estilo suíço é cercada por 12 

pinheiros, que representam os apóstolos de 

Cristo. É o marco inicial e histórico da 

fundação de Águas de São Pedro e local onde 

o fundador da cidade está enterrado. 

Funcionamento: 8h às 17h 

Águas de 

São Pedro 

Importante para a 

história e identidade 

 

Ótima infraestrutura 

e manutenção 

adequada 

 

Facilidade de 

acesso 

Divulgação  

 

Inclusão em roteiro 

 

Sinalização turística 

22 

Igreja de Santo 

Antonio 

Santo Antônio que é conhecido por ser o 

padroeiro dos pobres e casamenteiros é 

homenageado no Alto da Serra de São Pedro 

com uma bela capela. Fica a exposição dos 

devotos um relicário com o pedaço do tecido 

do Santo. Horário de funcionamento: de terça 

a domingo, das 08h às 17h 

São Pedro Relicário único na 

região 

 

Estrutura em 

excelente estado 

 

Paisagem do 

entorno 

Pouca divulgação 

 

Fecha em alguns 

momentos do dia 

sem aviso prévio 

21 
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ATRATIVOS POTENCIAIS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Capela Nossa 

Senhora da 

Conceição 

Situada no Distrito de Itaqueri da Serra a 18 

km da cidade a Capela foi fundada em 1839 

por imigrantes oriundos da Ilha da Madeira 

em Portugal, que trouxeram uma Pia 

Batismal e uma imagem da Santa que dá o 

nome a Capela, ambos entalhados em 

carvalho. No altar azulejos portugueses 

que datam a construção e o resto do 

interior, azulejos pintados à mão, são os 

maiores destaques da Capela 

Itirapina Arquitetura 

 

 

Localização fácil 

acesso 

 

 

Tradicionais missas 

Apenas uma missa 

por mês 

 

Falta de sinalização 

para visita de 

turistas 

 

Falta de guias 

turísticos 

20 

Igreja Matriz de 

Sant’Ana 

Recebe o nome da padroeira do município 

Sant'Ana, cuja pedra fundamental foi 

lançada em 23 de outubro de 1887, e seu 

maior atrativo são as imagens sacras em 

madeira produzida e confeccionada em 

Portugal. É muito conhecida pelas festas 

julinas, procissões, romarias com carro de 

boi 

Analândia Localização central 

 

Fácil Acesso 

 

Aberta à visitação 

 

 

Precisa de 

melhorias 

19 
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RECURSOS TURÍSTICOS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Gruta Nossa Senhora 

de Lourdes 

Um atrativo que se encontra em mata 

fechada. Chegando ao local encontra-se 

um fio de água e a imagem de Nossa 

Senhora de Lourdes. Seu acesso exige 

uma caminhada com certo nível de 

dificuldade. 

Analândia Contemplação da 

natureza, fauna e 

flora 

Visitação somente 

com um receptivo 

local 

12 
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TURISMO DE PESCA 

 

 

 

 

 

BROTAS
20%

CORUMBATAÍ
40%

RIO CLARO
20%

SANTA MARIA DA SERRA
20%
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ATRATIVOS CONSOLIDADOS 

Nome do Atrativo Descrição Município  Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Pesque Pague 

Corumbataí 

Local concebido para pesca e 

gastronomia, bem como para eventos, 

com ótima localização e comida da 

fazenda, peixe fresco compõem o 

cardápio diversificado. Acesso a uma área 

de preservação de mata nativa, com água 

de nascente. Pesca esportiva e pesque 

pague. Acesso pela Rodovia Washington 

Luiz. Possui agradável cenário natural e 

mais de cinco tanques equipados com 

diversas espécies de peixe. 

Corumbataí Compostagem 

sustentável dos 

resíduos sólidos 

 

Clima de montanhas / 

Área de preservação 

 

Ótima infraestrutura 

 

Excelente Acesso 

pela Rodovia. 

Melhorar 

divulgação 

25 

Pesqueiro Jacutinga Pesque-Pague, restaurante, lanchonete e 

área de lazer. Local com completa 

infraestrutura. O sistema de pesca 

acontece de duas formas – uma com 

pagamento por diária de 12 horas, outra 

com pagamento por quilo pescado. 

Restaurante serve almoço todos os dias, 

sendo no fogão a lenha aos domingos e 

feriados. Lanchonete com petiscos e 

bebidas. Aceita reserva de grupos para 

festas e eventos. Possui internet via Wifi. 

Corumbataí Local agradável  

 

Ambiente familiar e 

bom atendimento 

 

Comida caseira todos 

os dias 

 

Área de lazer com 

redes e playground 

Necessita melhoria 

na infraestrutura 

21 
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Colônia dos 

Pescadores 

Vilarejo situada às margens do Rio 

Piracicaba, ótima localização próxima a 

rodovia que liga Santa Maria da Serra a 

Botucatu e São Manuel. Na colônia tem 

bares, restaurante, pousada. 

Santa Maria 

da Serra 

Aluguel de barcos 

 

Excelente 

gastronomia 

 

Venda de peixes 

 

 

Passeio de barcos 

Rampa para barcos  

 

Pouco espaço para 

estacionamento 

 

Falta sanitários 

externos 

 

Local para limpeza 

de peixes. 

21 
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ATRATIVOS POTENCIAIS 

Nome do Atrativo Descrição Município  Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Pesqueiros de Rio 

Claro 

Compreendem os principais pesqueiros 

da cidade: Pesqueiro Mauricião, Corazza, 

do Palmeiras, Pesqueiro Jacutinga e 

Pesqueiro Rancho do André 

Rio Claro Têm ambiente 

familiar, quase 

todos têm música 

ao vivo, 

playground, pesca 

esportiva ou 

pesque e pague. 

Tem boa 

infraestrutura 

Falta divulgação 

sobre os dias em 

que não serão 

abertos. Por 

exemplo, há feriado 

em que não abre 

algum e as pessoas 

não ficam sabendo 

17 

 

 

RECURSOS TURÍSTICOS 

Nome do Atrativo Descrição Município  Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Pesqueiros Parisi Pesqueiros que oferecem atividade de 

pesca, porções e almoço, com destaque 

para o Pesqueiro Parisi 

Brotas Infraestrutura Acesso 

Sinalização 

Atendimento 

13 
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TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

 

 

 

ÁGUAS DE SÃO PEDRO
34%

ANALÂNDIA
33%

CORUMBATAÍ
33%
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ATRATIVOS CONSOLIDADOS 

Nome do Atrativo Descrição Município  Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Orquidário Jordão 

 

 

 

Produção e comércio de Orquídeas, 

localizado a 2 quilômetros da praça 

central da cidade. Local bonito e 

agradável, informa e orienta sobre o 

cultivo de diversas espécies, no 

laboratório realiza cruzamento genético. 

Recebe visitas de grupos, pesquisadores 

e colecionadores de diversas regiões do 

Brasil e do mundo, devido à qualidade de 

sua produção e pelo preço competitivo no 

mercado. Atende tanto no atacado quanto 

no varejo. 

Corumbataí Estrutura física 

 

Fácil acesso 

 

Qualidade na 

produção e preço 

 

Local bonito e 

agradável 

Possui apenas um 

banheiro no local 

25 

 

 

Calçadão da Praça 

Central e Coreto 

 

Local bem no centro da cidade onde os 

moradores e turistas fazem seu ponto de 

encontro com vários quiosques e 

lanchonetes, com apresentação de shows 

aos finais de semana e feriado. No coreto 

é realizado o Festival de Inverno e Feira 

de Artes. 

Analândia Localização 

privilegiada no 

centro 

 

Maior número de 

comércio 

Mão de obra sem 

capacitação 

21 
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ATRATIVOS POTENCIAIS 

Nome do Atrativo Descrição Município  Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Centro de 

Convenções 

Com 1.982 metros quadrados de área 

multifuncional, o Centro de Eventos e 

Convenções é ideal para qualquer tipo de 

evento. Com capacidade para 1.200 

pessoas sentadas, o auditório possui ainda 

climatização, acústica e ar condicionado. 

Para agendamento deve entrar em contato 

com a Secretaria Municipal de Turismo de 

Águas de São Pedro. 

Águas de São 

Pedro 

Facilidade de 

acesso e 

localização 

 

Potencial para atrair 

eventos 

 

Atrativo de 

demanda 

específica: eventos 

 

Possui grande 

infraestrutura de 

eventos 

Regular o uso e 

cobrança da taxa 

de uso público com 

parâmetro 

competitivo para o 

mercado 

 

Manutenção: 

necessita de 

reforma 

 

Sinalização turística 

18 
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TURISMO DE ESTUDOS E INTERCÂMBIO 

 

 

 

 

 

ANALÂNDIA
16%

BROTAS
17%

PIRACICABA
50%

RIO CLARO
17%
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ATRATIVOS CONSOLIDADOS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos 

Fracos 

Nota_ 

Hierarquização 

Fundação CÉU É o centro de ciências da Fundação CEU: 

Observação de planetas e nebulosas 

pelos telescópios, apresentação no 

planetário, visita a um sítio arqueológico 

artificial. 

 

 

 

Brotas Lugar de excelência para 

vivência e aprendizagem 

 

Local bem planejado 

 

Competência, dedicação 

e simpatia dos 

profissionais 

Sinalização 27 

ESALQ A ESALQ é uma instituição pública, que 

recebe diariamente cerca de 2.000 

estudantes de graduação e 1.000 pós-

graduandos, além de pós-doutores, jovens 

pesquisadores. Entre 1901 e 1934, a 

instituição fez parte da Secretaria de 

Agricultura do Estado de São Paulo. A 

partir de então passou a integrar a 

Universidade de São Paulo (USP), sendo 

uma das suas unidades fundadoras, já 

com a denominação que recebeu em 

1931, Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz”, em homenagem ao seu 

idealizador.  

Piracicaba Referência de Ensino 

gratuito e particular; 

 

Patrimônio preservado; 

 

Oferece lazer no Campus; 

 

Estacionamento 

limitado. 

 

27 

http://www.usp.br/
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Memorial do 

Empreendedorismo 

Localizado na sede da ACIPI (Associação 

Comercial e Industrial de Piracicaba), o 

Memorial do Empreendedorismo começou 

a ser elaborado em 2010 e inaugurado em 

2012. A iniciativa, inédita no país, tem 

como objetivo resgatar a história do 

empreendedorismo de Piracicaba, desde 

sua fundação, em 1767, até os dias atuais. 

Interativo, tem a maior parte do seu acervo 

digitalizado. Uma linha do tempo traz 

informações sobre os acontecimentos 

importantes, relacionados à história da 

cidade e ao empreendedorismo. O 

conteúdo foi desenvolvido sob 

coordenação técnica da historiadora Marly 

Therezinha Germano Perecin.  

Piracicaba Conteúdo de pesquisa; 

 

Boa acessibilidade; 

 

Estrutura moderna e 

interativa; 

 

Entrada gratuita. 

 

Necessita 

agendamento 

prévio; 

 

Não funciona 

aos finais de 

semana. 

 

26 

Unesp Rio Claro Campus da UNESP para a cidade de Rio 

Claro, que teve início com a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, criada pelo 

governo paulista, em 1958. Hoje, 

compreende o Instituto de Biociências (IB), 

o Instituto de Geociências e Ciências 

Exatas (IGCE) e o Centro de Estudos 

Ambientais (CEA). O campus está 

localizado numa área de 1.155.147 m2, no 

bairro Bela Vista. 

Rio Claro Boa qualidade de ensino Precisa de 

melhor cuidado 

com o espaço, 

como por 

exemplo, corte 

da grama 

 

Necessita de 

melhorar a 

segurança 

21 
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ATRATIVOS POTENCIAIS 

Nome do Atrativo Descrição Município Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Observatório 

Astronômico 

É aberto para visitação pública aos 

sábados (não chuvosos), das 19h às 22h. 

É possível observar Planetas, Estrelas, 

Satélites, entre outros. Não é necessário 

agendamento prévio. Visitas de escolas 

devem ser agendadas. 

Piracicaba Equipamentos de 

observação; 

 

Atendimento 

especializado; 

 

Cursos e palestras 

gratuitos; 

 

Entrada gratuita. 

 

Estrutura necessita 

melhorias; 

 

Pouca divulgação 

19 

Gruta do Índio: 

Pinturas Rupestres 

Localizada em um topo de uma 

montanha, podendo ser apreciado onde 

os indígenas habitavam, local onde se 

pode observar formações geológicas, 

cercada por mata nativa e paredões 

rochosos e a trilha possibilita a 

contemplação da fauna e flora. É utilizada 

por grupos que estudam espeleologia. 

Pode ser realizado a prática de rapel 

Analândia Ótima contemplação Não existe 

sinalização externa 

 

Várias porteiras 

nas vias rurais 

17 
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TURISMO DE SOL E PRAIA 

 

 

 

 

CORUMBATAÍ
50%ITIRAPINA

50%
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ATRATIVOS CONSOLIDADOS 

Nome do Atrativo Descrição Município  Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Broa Golf Resort Resort, muito sofisticado as margens da 

Represa do Broa. Seu funcionamento 

baseia-se na hospedagem, mas também 

existe o day-use. Os turistas têm ao dispor 

completa infraestrutura de lazer e 

recreação, esportes náuticos e de 

quadras, piscinas, restaurantes e bares.  

Itirapina Infraestrutura 

Acesso 

Localização 

Sofisticação 

Beleza cênica 

Alto preço 27 
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ATRATIVOS POTENCIAIS 

Nome do Atrativo Descrição Município  Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Broa – Balneário 

Santo Antônio 

O Balneário Santo Antônio fica as 

margens da Represa do Broa com oito 

quilômetros de extensão, é um bairro 

residencial de chácaras, com uma portaria 

para controle e cobrança aos visitantes, 

banhistas e pescadores, que desfrutam de 

três quilômetros de orla com calçadão, 

banheiros, salva-vidas, bares, 

restaurantes, marina e casas de veraneio 

para locação 

Itirapina Localização e fácil 

acesso 

 

Riqueza e beleza 

naturais 

Falta infraestrutura 

 

Falta de segurança 

 

Falta de Sinalização 

18 

Área de Lazer Beira 

Rio 

 

 

A área de lazer do Beira-Rio é um 

complexo às margens do rio Corumbataí 

que conta com quiosques, playground, 

academia de ginástica ao ar livre e 

extensa área verde. No local os visitantes 

podem utilizar os quiosques para 

churrasco e outras atividades para o bem-

estar. Também é possível utilizar o rio 

para banho, havendo inclusive acesso 

através de escada com corrimão. 

Corumbataí Acesso fácil, 

localiza-se na 

região urbana 

 

Não há cobrança 

de taxas 

 

Aberto ao público 

 

Boa infraestrutura 

 

Área subutilizada 

 

Conservação pode 

ser melhorada 

 

16 
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Prainha 

 

O local conhecido como “Prainha” é uma 

área anexa ao rio Corumbataí utilizada 

para recreação, esporte e lazer. Possui 

uma porção considerável de areia onde é 

possível tomar banho de sol. Também 

conta com traves de futebol e vôlei para 

práticas desportivas. Existem ainda 

alguns quiosques que podem ser 

utilizados para abrigo, churrasco etc. 

 

Corumbataí Acesso fácil 

próximo ao centro 

 

Não são cobradas 

taxas 

 

Qualidade da água 

do rio para banho 

Falta infraestrutura 

 

Mal estado geral de 

conservação 

15 
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TURISMO NÁUTICO 

 

 

 

 

 

SANTA MARIA DA SERRA
100%
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ATRATIVOS CONSOLIDADOS 

Nome do Atrativo Descrição Município  Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Condomínio 

Tamanduá 

O Condomínio é banhado pelo Rio 

Piracicaba, sendo muito procurado pelo 

lazer que proporciona aos moradores e 

aos turistas. O Local tem rampa para 

barcos, lanchonetes quiosque de 

alimentação próxima a rampa, área de 

lazer para todas as idades. Igreja e local 

para festas. 

Santa Maria da 

Serra 

Rampa para 

barcos 

 

Infraestrutura 

 

Segurança: 

entrada somente 

com autorização 

 

Casa de aluguel 

para temporada 

Praia sem salva 

vidas 

 

Rua sem Asfalto 

21 
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TURISMO DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

ÁGUAS DE SÃO PEDRO
100%
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ATRATIVOS CONSOLIDADOS 

Nome do Atrativo Descrição Município  Pontos Fortes Pontos 

Fracos 

Nota_ 

Hierarquização 

Spa Thermal Dr. 

Octávio de Moura 

Andrade 

O Spa Thermal Dr. Octavio Moura Andrade 

é considerado o carro chefe da estância de 

Águas de São Pedro. O poder de remissão 

de dores e doenças por meio dos banhos 

com a água sulfurosa (Fonte Juventude) 

atrai a atenção de turistas do mundo todo. 

Funcionamento: domingo a quinta-feira, 

das 7h30 às 12h30; sexta e sábado, das 

7h30 às 12h30 e das 15h às 18h. 

Águas de São 

Pedro 

É o atrativo mais 

importante da cidade; 

 

Ótima infraestrutura, 

com diferentes 

serviços medicinais e 

estéticos; 

 

Facilidade de acesso: 

localizado na avenida 

principal com aceso 

facilitado para os 

hospedes de todos os 

hotéis de cidade; 

 

Preços acessíveis e 

atraentes e sistema 

informatizado de 

gestão financeira.  

 

Plano de 

divulgação 

segmentado; 

 

Aumentar a 

capacidade de 

atendimento e 

horários; 

 

Não possui 

serviços online 

de compra e 

agendamento 

antecipado 

 

 

27 
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Fontanário Para quem preferir apenas degustar as 

águas minerais e medicinais, o endereço 

certo é o Fontanário Municipal. É lá que se 

encontram as três fontes de águas 

medicinais da cidade: Fonte da Juventude: 

(água sulfurosa) indicada para o tratamento 

de reumatismo, diabete, alergia, asma, 

colites, moléstias da pele, intoxicação e 

inflamação; Fonte Gioconda: (água 

sulfatada sódica radioativa) indicada para o 

tratamento de fígado, vesícula biliar e 

intestinos; Fonte Almeida Salles: (água 

bicarbonatada sódica) indicada para o 

tratamento de azia, excesso de acidez 

gástrica, diabete e cálculos renais. 

Funcionamento: 7h30 às 19h 

 

Águas de São 

Pedro 

Acesso as águas 

Sulfurosa (medicinais) 

gratuitamente; 

 

Facilidade de acesso: 

localizado na avenida 

principal com aceso 

facilitado para os 

hospedes de todos os 

hotéis de cidade; 

 

Aberto todos os dias. 

Melhoria na 

infraestrutura 

 

Sinalização 

turística 

 

Divulgação 

26 
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TURISMO DE ESPORTES 

 

 

 

IPEUNA
50%

PIRACICABA
50%
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ATRATIVOS CONSOLIDADOS 

Nome do Atrativo Descrição Município  Pontos Fortes Pontos Fracos Nota_ 

Hierarquização 

Estádio Barão de 

Serra Negra 

Inaugurado no dia 4 de setembro de 1965, 

ainda inacabado após quase cinco anos de 

obras, pelo então prefeito municipal 

Luciano Guidotti, o Estádio Municipal Barão 

da Serra Negra, denominado por meio da 

lei 1.365 de novembro de 1965, é a casa do 

Esporte Clube XV de Novembro de 

Piracicaba. Inicialmente capaz de 

comportar 26.528 torcedores, o Barão, 

devido às restrições legais, teve sua 

capacidade limitada em 18.799 pessoas. 

As dimensões atuais do campo são de 

100m x 67m. O estádio integra o Conjunto 

Esportivo Municipal, que conta também 

com ginásio principal, miniginásio, conjunto 

de piscinas e pista de atletismo. Fonte: 

Sabrina Franzol e Camila Piacentini  

Piracicaba Recreação 

esportiva; 

 

Atividades 

gratuitas; 

 

Clube de renome. 

 

Necessita 

manutenção da 

estrutura 

24 

 

Trilha do Vagalume Localizada no pé da Serra do Fazendão, é 

uma trilha com percurso entre a mata 

fechada com grau de dificuldade médio, 

podendo ser realizada com veículos, motos 

ou caminhada. 

Ipeúna Próximo ao centro 

 

Vista privilegiada 

 

Ar puro 

Sem infraestrutura 23 
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6.4. CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

Os eventos são importantes para atrair turistas à região. Na RT Serra do Itaqueri acontecem inúmeros eventos o ano todo, nos 

seus mais variados tipos: Artístico Cultural, esportivo, religioso entre outros 

 

Abaixo o Calendário de Eventos da região. Para a elaboração deste calendário foram considerados apenas os eventos que atraem 

público regional. A classificação foi feita por mês de realização. 
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PERIODO NOME DO EVENTO MUNICÍPIO TIPO PÚBLICO 

ESTIMADO 

BREVE DESCRIÇÃO 

Mensal Feira dos Produtores 

Rurais, Artistas e 

Artesãos de Itirapina 

Itirapina Feira / 

Exposição 

500 Feira dos Produtores de Itirapina, que reúne produtores 

rurais, artesãos e artistas de Itirapina. Aqui você encontra 

os melhores produtos de nossa terra! Acontece no 2º 

sábado de cada mês e/ou em eventos especiais 

Mensal  Feira de Artesanato na 

Rua do Porto e Feira de 

Artesanato na Praça 

José Bonifácio 

Piracicaba Artístico Cultural Não 

informado 

Feiras de Artesanato que reúnem artesãos locais, com 

exposição e comercialização de produtos e alimentos 

típicos. 

 
 
PERIODO NOME DO EVENTO MUNICÍPIO TIPO PÚBLICO 

ESTIMADO 

BREVE DESCRIÇÃO 

Janeiro Festa do Padroeiro do 

Bairro do Patrimônio 

de São Sebastião da 

Serra 

Brotas Religioso 1.000 

cavaleiros 

A festa do padroeiro acontece na 2ªquinzena de janeiro, 

em louvor a São Sebastião e a Nossa Senhora Aparecida. 

No último dia de festa há o tradicional desfile de cavaleiros, 

com mais de 200 cavaleiros, amazonas e comitiva. 
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PERIODO NOME DO EVENTO MUNICÍPIO TIPO PÚBLICO 

ESTIMADO 

BREVE DESCRIÇÃO 

Fevereiro Carnaval  Águas de 

São Pedro 

Artístico Cultural 7.000 O carnaval de Águas de São Pedro é tradicional na região 

e acontece a mais de 10 anos, durante a festividade a 

cidade que possui 3800 (três mil e oitocentos) habitantes, 

triplica sua população com a demanda que recebe em seus 

hotéis e casas de veraneios.  

Fevereiro Carnaval Analândia Artístico Cultural 10.000 Carnaval de rua com desfile de blocos, escola de samba e 

show com músicas de marchinha e música baiana todos 

os dias na praça central. 

Fevereiro Carnaval de Rua Brotas Artístico Cultural 15.000 Desfile que acontece há mais de 30 anos com grupos de 

carnaval tradicionais da cidade. 

Fevereiro 

Julho 

Novembro 

Feira Regional de Artes 

e Artesanato 

Brotas Feira / 

Exposição 

500 Feira da região com produtos artesanais. Acontece na 

Praça Amador Simões três vezes por ano: Carnaval, 9 de 

julho e na semana do dia 20 de novembro. 

Fevereiro Chaquefolia Charqueada Artístico Cultural 3.000 Carnaval com desfile de blocos e marchinhas, sendo 4 

noites com bandas tocando samba enredo, axé e 

marchinhas e 2 matinês com banho de espuma 

Fevereiro Carnaval popular Corumbataí Artístico Cultural 3.000 Evento realizado na rua com entrada franca ao público. 

São montadas tendas e estrutura completa. Ocorrem 

bailes noturnos e matinês animados por conjuntos 

musicais. Normalmente ocorre a participação de blocos 

carnavalescos, além de personagens vestidos a caráter. 

Fevereiro Passeio de Barco Piracicaba Artístico Cultural 5.000 Donos de embarcações de diferentes tipos descem o rio 

Piracicaba até Santa Maria. 
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Fevereiro Cordão do Mestre 

Ambrósio 

Piracicaba Artístico Cultural 1500 Parte dos eventos carnavalescos, reúne grupo 

diferenciado que carnavalescos sentados, cantando ao 

som de marchinhas e sambas-enredo. 

Fevereiro Bloco da Ema Piracicaba Artístico Cultural 3.000 Tradicional no carnaval piracicabano, leva foliões pelas 

ruas partindo de sua sede até o Largo dos Pescadores.  

Fevereiro Festa da Batata Piracicaba Gastronômico 6.000 É uma festa realizada em parceria com Educando pelo 

Esporte. Oferece pratos à base de batata.  

Fevereiro Carnaval Rio Claro Artístico Cultural 160.000 Tendo o maior e melhor carnaval do interior paulista, Rio 

Claro, a “Capital da Alegria”, tem um carnaval diversificado 

com desfiles de escolas de samba e mais de vinte 

atividades abertas a todos os foliões. São bailes em praça 

pública, shows, matinês, concurso de fantasia, escolha da 

corte momesca e muito mais. 

Fevereiro Carnaval Santa Maria 

da Serra 

Artístico Cultural 38.000 Evento carnavalesco com desfiles e shows. 

 

Fevereiro Passeio de Barco no 

Rio Piracicaba 

Santa Maria 

da Serra 

Religioso 1.000 Passeio de barcos de Piracicaba a Santa Maria da Serra 

em celebração à Nossa Senhora dos Navegantes. 

Fevereiro Carnaval São Pedro Artístico Cultural 38.000 O Carnaval de Rua da Estância Turística de São Pedro 

acontece na Praça da Matriz e sua programação conta 

com 04 noites e 02 matinês. Banda, personagens infantis, 

escola de samba, desfile de blocos com trio elétrico, 

monitoramento, segurança especializada fazem a 

diferença na realização do evento. 

Fevereiro Carnaval Caipira de 

Torrinha 

Torrinha Artístico Cultural 10.000 Carnaval com 80 anos de tradição com Bonecões 

Gigantes. Tipicamente de rua atrai turistas de todo Brasil e 

exterior. 
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PERIODO NOME DO EVENTO MUNICÍPIO TIPO PÚBLICO 

ESTIMADO 

BREVE DESCRIÇÃO 

Março Xtreme Race Águas de 

São Pedro 

Esportivo 7.000 A Missão da Xtreme Race é levar os participantes ao 

extremo, desafiar seus medos, enfrentar adversidades e 

tirá-los da sua zona de conforto. Trata-se de com uma 

proposta de evento diferente, envolvente, com 

performance, mas sem esquecer o fair play, a diversão e o 

meio ambiente. Obstacles Races, Ultramarathons, Cross 

Triathlon e Trail Run. 

Março 

Outubro 

Circuito Paulista de 

Triathlon 

Brotas Esportivo 1.000 A cidade recebe duas etapas do Circuito Paulista de 

Triathlon: natação, ciclismo e corrida, no Bairro do 

Patrimônio. Os eventos acontecem em março e outubro. 

Março Encontro de 

Motociclistas 

Charqueada Esportivo 4.000 Evento que reúne moto clubes de todo o Brasil para 3 dias 

de diversão, música e atrações. 

Março Encenação da Paixão 

de Cristo 

Charqueada Religioso 3.500 Espetáculo a céu aberto encenando momentos da vida e 

morte de Jesus, realizado por jovens, adultos e crianças da 

cidade 

Março Aniversário da Cidade Corumbataí Artístico Cultural 5.000 No aniversário do município acontecem variados shows 

musicais na praça central, além de desfile cívico e outras 

atividades. Junto ocorre também feira de artesanato e 

ainda eventos hípicos 

Março Romaria de Cavaleiros Corumbataí Artístico Cultural 1.200 A romaria de cavaleiros é uma tradição de muitos anos em 

Corumbataí, sempre trazendo inúmeros participantes e 

comitivas de várias cidades da região. 
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Março MotoCross Corumbataí Esportivo 2.000 Corumbataí já incorporou etapas dos campeonatos de 

MotoCross em seu calendário. O evento acontece em 

março em pista própria construída pelo município. Além 

das provas acontecem shows de rock. 

Março Encontro Off Road Ipeúna Esportivo 3.500 Evento que reúne mais de 100 veículos off road: jipes, 

gaiolas e motos para competição e aventura nas trilhas de 

Ipeúna, sobretudo a Trilha do Cabrito.  

Março Festa do Milho Itirapina Gastronômico 2.500 Realizado pela e na Paróquia de Santo Antônio com foco 

na gastronomia derivada do milho verde, suco, curau, 

pamonha, sopa, etc. 

Março Paixão de Cristo Piracicaba Religioso 25.000 Paixão de Cristo – Engenho Central - a encenação teve um 

início despretensioso nos gramados da Esalq, com um 

pequeno grupo de atores. Ano a ano foi crescendo e dela 

surgiu a Associação Cultural e Teatral Guarantã, hoje uma 

respeitada instituição que nestas últimas edições recebe o 

apoio de importantes empresas, por meio da Lei Rouanet. 

Março Festa do Milho Verde Piracicaba Gastronômico 10.000 Realizada no Distrito de Tanquinho - oferece pratos à base 

do produto por 3 finais de semana. 

Março Festa Padroeiro de São 

José 

Piracicaba Religioso 10.000 Evento religioso em comemoração ao dia do santo. 

Estimativa de público – 10 mil pessoas 

Março Festival de Rock 

Feminino 

Rio Claro Artístico Cultural 10.000 O Festival de Rock Feminino - FRF surgiu em Rio Claro há 

mais de dez anos, com o intuito de divulgar a arte feminina, 

ajudar instituições de caridade e demonstrar a 

necessidade de políticas igualitárias entre homens e 

mulheres. Considerado o maior evento do segmento no 

país, foi eleito o segundo melhor evento musical do Brasil 
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ESTIMADO 

BREVE DESCRIÇÃO 

Abril  Festival de Páscoa – 

Sabores do Chocolate  

Águas de 

São Pedro 

Gastronômico 6.000 Realizado durante o feriado de páscoa o festival do 

chocolate movimenta os restaurantes da cidade e traz 

novidades criadas para o evento de chocolate. Os turistas 

e visitantes, que movimentam a cidade, prestigiaram o 

festival.  

Abril 

Maio 

Festa de Santa Cruz Brotas Religioso 8.000 Quermesse em comemoração à Santa Cruz e aniversário 

da cidade, com shows regionais, barracas com comidas 

típicas e parque de diversão. 

Abril Campeonato Regional 

de Jiu-Jítsu 

Corumbataí Esportivo 1.000 Os campeonatos regionais de Jiu-Jítsu há vários anos 

integram o calendário do município e são referência nesse 

tipo de esporte, atraindo atletas de diversas cidades. 

Abril Expo Ipeúna Ipeúna Artístico Cultural 4.000 por 

noite 

Todos anos no mês de abril é realizado o Tradicional 

Rodeio e Expo Ipeúna, atrações musicais todas as noites 

com os mais renomados artistas, atraindo público de toda 

nossa região. 

Abril Salão de Aquarelas Piracicaba Artístico Cultural 2.000 Realizado na Pinacoteca Miguel Dutra - um evento que 

apresenta as múltiplas linguagens que a técnica possibilita, 

com toda sua delicadeza e riqueza dos traços. 

Abril Festa de Santo 

Expedito 

São Pedro Religioso 5.000 Tradicional quermesse em louvor a Santo Expedito 

realizada no bairro Alpes das Águas. Comidas típicas, 

apresentações artísticas e show de prêmios compõem a 

programação da Festa 
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Abril Festa de Aniversário 

da cidade / Torrinha 

Country Fest / 

Cavalgada 

Torrinha Artístico Cultural 4.000 É realizada anualmente na semana do dia 07 de abril. Esse 

Evento acontece na Casa da Cultura, de segunda a sexta 

feira e conta com várias atrações como: shows musicais, 

exposição de artes plásticas, exposição de arte das 

escolas e apresentações cívicas, etc. De sexta a domingo 

acontece o Torrinha Country Fest que conta com completa 

estrutura de parque de diversões, praça de alimentação, 

shows musicais de artistas regionais e também de outras 

regiões. No domingo acontece a tradicional cavalgada em 

comemoração ao Aniversário da Cidade. 
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ESTIMADO 

BREVE DESCRIÇÃO 

Maio e 

Novembro 

Festival Gastronômico 

Senac 

Águas de 

São Pedro 

Gastronômico 3.000 Evento realizado pelos alunos do Senac para conclusão do 

curso de gastronomia aberto ao público, cada qual com um 

tema diferente 

Maio Skateboard Slalom 

Conscience 

Águas de 

São Pedro 

Esportivo 7.000 O evento leva os participantes a uma reflexão sobre as 

possibilidades que o skate tem como esporte: o skate 

inserido no contexto ambiente do meio físico urbano, como 

opção de transporte sustentável em cidades pequenas e 

grandes; o skate como arte, reciclagem de materiais, como 

meio de transformação, integração e sociabilização 

Maio Desfile de Cavaleiros Brotas Artístico Cultural 2.800 Desfile de cavaleiros de toda a região com fins de 

confraternização. Participam em média 800 cavaleiros. 

Maio Encontro Nacional de 

Motociclistas – Expo 

Moto Rock Show 

Brotas Feira / 

Exposição 

6.000 Mais de 1000 motociclistas se encontram na cidade onde 

é montada uma estrutura com lojas vendendo artigos do 

setor, alimentação e shows musicais 

Maio Broteco Brotas Gastronômico 4.000 Festival gastronômico de comidas de boteco, onde os 

restaurantes participantes oferecem durante 4 semanas, 

porções especiais, com eleição do melhor quitute e sorteio 

de prêmios ao público. 

Maio Festival de Viola Corumbataí Cultural 500 Os festivais de viola realizados anualmente na cidade 

atraem artistas amadores de vários outros municípios.  

Maio Quermesse da 

Paróquia 

Itirapina Religioso 2.000 Festa em comemoração ao padroeiro de Itirapina, Santo 

Antônio de Pádua, com o tradicional Jantar Antonino. 
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Maio Mostra Almeida Junior Piracicaba Artístico Cultural 2.500 Realizada pela Apap (Associação Piracicaba de Artistas 

Plásticos) na Pinacoteca Municipal, homenageia José 

Ferraz de Almeida Júnior, pintor aclamado como precursor 

da abordagem regionalista, introduzindo temas até então 

inéditos na produção acadêmica brasileira. Ele viveu e 

morreu em Piracicaba.  

Maio Festa das Nações  Piracicaba Gastronômico 

 

100.000 Realizada no Engenho Central – evento comandado pelo 

Fundo Social de Solidariedade, reúne 22 entidades 

beneficentes oferecendo cultural, gastronomia e lazer para 

toda família. 

Maio Virada Cultural 

Paulista 

Piracicaba Artístico Cultural 100.000 Realizada no Engenho Central – parceria com o governo 

do Estado de São Paulo, traz 24 horas de música, teatro, 

poesia, artes plásticas em diferentes espaços culturais da 

cidade. 

Maio Convenção de 

Tatuagem: Tatoo Fest 

Rio Claro Feira / 

Exposição 

10.000 É um festival que visa trazer cultura, lazer e entretenimento 

onde os melhores tatuadores e body piercings regionais 

expõem sua arte nos trabalhos, além de estarem 

disponíveis para a realização de trabalho durante o festival, 

se solicitados.  O evento aproxima os profissionais de seus 

clientes, levando informações sobre a cultura e a arte da 

tatuagem e do body piercing às pessoas, hábitos da cultura 

milenar, que foram desprezados e hoje são encarados 

como arte e beleza estética 

Maio Festa da Padroeira 

Santa Maria 

Santa Maria 

da Serra 

Religioso 2.000 Festa tradicional da cidade. Realizam-se quermesse com 

comidas típicas da região e música. 
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Maio Festa de São José São Pedro Religioso 15.000 Tradicional quermesse em louvor a São José realizada no 

bairro Recanto das Águas. Comidas típicas, 

apresentações artísticas e show de prêmios compõem a 

programação da Festa que atrai 15.000 pessoas em dois 

finais de semana. A Festa possui 14 anos de tradição. 

Maio Torrinha ExpoCar Torrinha Feira / 

Exposição 

 É um Evento voltado para som automotivo, carros 

rebaixados e tunados. Ele acontece no mês de maio nas 

dependências do Centro Hípico. 
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ESTIMADO 

BREVE DESCRIÇÃO 

Junho Romaria de Sant'Anna Analândia Religioso 4.000 Trata-se de um passeio a cavalo que sai do Ginásio de 

Esporte e atravessa a cidade recebendo a benção em 

frente à Igreja e segue até o Morro do Cuscuzeiro onde 

acontecem shows e eventos. 

 

Junho Encontro Regional de 

Violeiros 

Brotas Artístico Cultural 3.000 Apresentação de várias duplas sertanejas de raiz. Atrai 

cerca de 3.000 pessoas da região para assistir às 

apresentações, além de atrair várias duplas sertanejas. 

Junho Ultramaratona Brotas Esportivo 800 Corrida de montanha de aproximadamente 60km que 

acontece entre os municípios de Brotas e São Pedro no 

segundo final de semana do mês de junho. 

Junho Festas Juninas Brotas Artístico Cultural 2000 As festas juninas se realizam normalmente a partir do dia 

13 de junho e se estendem até o mês de julho, aos finais 

de semanas e nos hotéis fazenda da cidade. 

Junho Festa São João 

Córrego da Onça 

Charqueada Religioso 5.000 A festa de São João é uma típica festa junina com 

gastronomia caipira, com mais de 80 anos de tradição. 

Acontece no largo da Capela Puríssimo Coração de Maria 

do Bairro Córrego da Onça. A festança ocorre sempre na 

data mais próxima a data de São João. Na noite de São 

João acontece a tradicional passagem pelas brasas da 

fogueira, ocasião na qual os devotos dos santos 

demonstram sua fé pisando sobre as brasas da fogueira. 
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Junho 

 

 

Festa Junina 

Comunitária 

Corumbataí Artístico Cultural 3.000 A festa junina comunitária é um evento que ocorre todos 

os anos na rua na região central da cidade. A população 

colabora na doação de pratos variados e tudo é distribuído 

gratuitamente. Tem sempre participação de um grupo 

musical que transforma o evento num baile a céu aberto. 

Junho  Quermesse de Santo 

Antônio 

Itirapina Religioso 2.000 Tradicional quermesse na Paróquia de Santo Antônio em 

comemoração ao padroeiro da cidade. Possui comidas, 

bebidas típicas e música 

Junho Arraiá da Educação Itirapina Artístico Cultural 900 Tradicional Festa Junina na Praça Central com comidas e 

bebidas típicas e apresentações de quadrilha com os 

alunos da rede municipal de ensino. 

Junho Encontro Nacional de 

Corais 

Piracicaba Artístico Cultural 2.000 Realizado no Engenho Central, o encontro Nacional de 

Corais (Enacopi) – criado em 2007, reúne coros adultos e 

infanto-juvenis de todo país, sem caráter competitivo. As 

apresentações são gratuitas. 

Junho  Festa do Padroeiro 

Santo Antônio 

Piracicaba Religioso 

 

30.000 Realizado na Praça da Catedral – o evento popular e 

tradicional que contempla uma quermesse e shows 

artísticos. 

Junho 

 

 

Festa do Vinho Piracicaba Gastronômico 

Cultural 

25.000 Realizada no Bairro Santana – tradicional festa trentino-

tirolesa divulga a cultura do bairro com danças, comidas 

típicas e os vinhos produzidos pela comunidade. 

Junho 

 

Festa de São João de 

Tupi 

Piracicaba Artístico Cultural 

Gastronômico 

25.000 Festa junina que acontece no bairro de Tupi, com a 

tradicional fogueira e comidas típicas. 

Junho Japão na Praça Piracicaba Artístico Cultural 

Gastronômico 

10.000 Realizado na Praça José Bonifácio – o Clube Nipo 

Brasileiro promove a divulgação da cultura japonesa com 

danças, músicas, trajes e comidas típicas. 
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Junho Quermesse São João 

Batista 

Rio Claro Religioso 2.000 A festa reúne milhares de pessoas nos finais de semana 

de junho e tem como atração barracas de comidas típicas, 

jogos, brincadeiras e arraiais. 

Junho Encontro de Carros 

Antigos 

Rio Claro Feira / 

Exposição 

8.000 O encontro de veículos antigos movimenta colecionadores 

e admiradores de carros antigos de toda região. O objetivo 

é preservar a história do automóvel e resgatar a cultura dos 

modelos que saíram de linha. 

Junho Exposição Nacional de 

Orquídeas 

Rio Claro Feira / 

Exposição 

20.000 Evento internacional de exposição de orquídeas. 

Organizada pelo Circulo Rio-Clarense de Orquidófilos 

(CRO) com apoio da Prefeitura Municipal, o evento atingiu 

nos últimos anos a condição de maior e mais importante 

exposição de orquídeas do Brasil.  

Junho Black June Rio Claro Artísitico 

Cultural 

4.000 O evento utiliza as tradições juninas para a realização de 

uma festa com foco na comunidade negra, contendo 

elementos da cultura negra como o samba e a black music 

norte-americana, juntamente com elementos tradicionais 

das festas juninas. 

Junho Festa de Santo Antônio São Pedro Religioso 10.000 Tradicional quermesse em louvor a Santo Antônio 

realizada no Alto da Serra. Comidas típicas, 

apresentações artísticas e show de prêmios compõem a 

programação da Festa que possui 47 anos de tradição. 

Junho 

Julho 

Festa de São Pedro São Pedro Religioso  60.000 Tradicional quermesse em louvor ao Padroeiro da cidade, 

São Pedro. Comidas típicas, apresentações artísticas e 

show de prêmios compõem a programação da Festa que 

atrai 60.000 pessoas em 07 dias de festa. A Festa possui 

136 anos de tradição. 
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Julho Torneio Internacional 

de Volley Master 

Feminino 

Águas de 

São Pedro 

Esportivo 15.000 É um projeto voltado à valorização dos amantes do 

voleibol, visando lazer, inclusão social, solidariedade e 

saúde física e mental. É um torneio internacional onde 

participam cerca de 100 equipes. 

Julho Festa de Santana e 

Santo Antonio 

Analândia Religioso 5.000 Procissão nos moldes de Portugal onde todos os santos 

são levados pelos fiéis. Há também uma romaria de 

cavaleiros. Evento com barraca de comida típica e artigos 

do interior. Há também bingo e leilão. 

Julho Festival de Inverno Analândia Artístico Cultural 5.000 Apresentação de bandas da região (pop-rock nacional) e 

gastronomia, feira de artesanato. 

Julho Encontro de Carro 

Antigos 

Brotas Feira / 

Exposição 

1.500 Exposição de carros antigos e shows com bandas 

regionais. Em 2015 foi realizada a 1ªedição. 

Julho Circuito Adventure 

Camp 

Brotas Esportivo 1.000 É o mais tradicional circuito de Corrida de Aventura do 

país: orientação com trekking, orientação, atividades 

verticais, canoagem em meio à natureza de Brotas. 

Julho 

 

Festa Julina do Beira 

Rio 

Corumbataí Artístico Cultural 1.000 É um evento onde a comunidade dos bairros se une para 

elaborar toda a programação e os gêneros alimentícios. 

Julho Festa de São 

Sebastião 

Ipeúna Religioso 2.500 A Festa de São Sebastião ocorre nos três primeiros finais 

de semana do mês de julho, sendo que a primeira foi em 

1890, portanto 127 anos ininterruptos da tradicional festa 

que atrai centenas de público da região e de outros 

Estados. 
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Julho Festival de Integração 

Musical 

Ipeúna Artístico Cultural 1.500 Encontro de Bandas de Ipeúna que sedia e promove esse 

festival de integração musical atraindo centenas de 

pessoas da região. 

Julho 

 

 

Minas Fest Piracicaba Gastronômico 4.000 Realizado no Engenho Central – evento organizado pela 

Associação de Mineiros de Piracicaba, reúne gastronomia 

e produtos típicos daquele Estado. 

Julho Festa do Divino Piracicaba Religioso 

Cultural 

50.000 Festa do Divino Espirito Santo – Largo dos Pescadores – 

festa que completa 191 anos, resgata a cultura religiosa 

dos povos ribeirinhos em uma semana de festejos e 

homenagens ao Divino. Estimativa de Público – 50 mil 

pessoas. 

Julho Festa da Polenta  Piracicaba Gastronômico 

Cultural 

25.000 Realizada no Bairro Santa Olímpia – tradicional festa 

trentino-tirolesa divulga a cultura do bairro com danças, 

comidas típicas. 

Julho Festa da Mandioca Santa Maria 

da Serra 

Gastronômico 20.000 Tradicional produto da cidade de Santa Maria da Serra, a 

festa possui comida típicas de mandioca.  

Julho Encontro de 

Motociclistas 

São Pedro Feira / 

Exposição 

18.000 Exposição, apresentações artísticas, globo da morte, voo 

panorâmico de helicóptero e praça de alimentação fazem 

o evento estar entre os três melhores do Estado 

Julho Fest Inverno Torrinha Religioso 3.000 

 

 

É uma Festa tradicional / Quermesse feita em parceria com 

o Departamento de Turismo e Cultura e a Igreja Católica, 

que hoje tem como principal objetivo reverter todos os 

dividendos para as entidades torrinhenses que participam 

ativamente do Evento. 
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Agosto  Encontro Nacional de 

Honda: Civic Nation 

Águas de 

São Pedro 

Feira / 

Exposição 

3.000 O encontro reúne carros da marca Honda de todo o país. 

Movimenta o grande número de apreciadores do país 

inteiro e há premiações para os melhores carros. 

Agosto Festa do Carneiro Analândia Gastronômico 

 

 Tradicional evento que celebra a criação do carneiro com 

gastronômica e artesanato típico. 

Agosto Aniversário do Bairro 

do Patrimônio de São 

Sebastião da Serra 

Brotas Artístico Cultural 500 Acontece no 2º final de semana do mês de agosto, uma 

festa popular, com shows, quermesse, desfiles, 

campeonato de futebol e manifestações religiosas. 

Agosto Brotas Gourmet Brotas Gastronômico 7.000 Evento gastronômico com degustação de pratos 

produzidos pelos restaurantes da cidade, com 

acompanhamento do Senac. Além da gastronomia, o 

evento tem atrações como: shows musicais e exposições 

artísticas. 

Agosto Encontro de Bandas 

Sinfônicas do Interior 

Paulista 

Charqueada Artístico Cultural 700 O encontro de Bandas Sinfônica do Interior Paulista traz o 

que há de melhor em música instrumental na região. 

Agosto Encontro de 

motociclistas 

Corumbataí Feira / 

Exposição 

2.000 O evento acontece na rua anexa à praça central. Além dos 

motociclistas oriundos de diversas regiões acontecem 

shows musicais, acrobacias com motos e outras atividades 

afins. 

Agosto Véu da Noiva Piracicaba Religioso 8.000 Realizado no Engenho Central –o evento é uma 

homenagem ao aniversário da cidade pelas igrejas de fé 

evangélica, com apresentações artísticas. 
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Agosto 

 

Salão Internacional de 

Humor 

Piracicaba Artístico Cultural 250.000 Realizado no Engenho Central – nascido em meio à 

ditadura militar e hoje respeitado nacional e 

internacionalmente, este salão abre espaço para o humor 

que leva à reflexão das principais temáticas do Brasil e do 

mundo.  

Agosto 

 

Festa de Nossa 

Senhora dos Prazeres 

Piracicaba Religioso 

Cultural 

5.000 Festa de Nossa Senhora dos Prazeres – Santuário – reúne 

religiosidade, comidas típicas e música para comemorar o 

dia da santa. Estimativa de Público – 5 mil pessoas 

Agosto 

Setembro 

São Pedro Adventure São Pedro Esportivo 10.000 O evento consiste em realizar diversas competições 

esportivas nos finais de semana dos meses de agosto e 

setembro. Drift Trike, Mountain Bike, Motocross, Triathlon, 

Três Tambores, Voo Livre e Skate compõem a 

programação de 06 finais de semana. 

Agosto Torrinha Fly Torrinha Esportivo 1.000 É um Evento voltado para os amantes do aeromodelismo. 

Esse evento acontece no mês de agosto, normalmente na 

Praça do Bairro Colletta, porém o próximo evento será 

realizado no antigo Campo de aviação de Torrinha. 
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Setembro Encontro Nacional de 

Pick Ups e Carros 

Antigos 

Águas de 

São Pedro 

Feira / 

Exposição 

20.000 O encontro reúne pick-ups, trucks e caros antigos de todo 

o país. Integra o calendário de eventos oficial do Estado e 

há premiações para os melhores carros. 

Setembro Festa da Padroeira de 

Brotas 

Brotas Religioso 1.000 Festa religiosa, que acontece na Igreja Matriz, próximo ao 

dia 15. 

Setembro Festa do Espetão Charqueada Gastronômico 3.000 A Festa do Espetão é tradicional no bairro Recreio. O 

destaque é o espeto de churrasco de 45 cm, além de 

outras iguarias: doces e quitutes feitos pela comunidade 

local. 

Setembro Quermesse da 

comunidade católica 

 

Corumbataí Religioso 3.000 A quermesse da comunidade católica acontece todos os 

anos durante todo o mês de setembro. Além do tradicional 

bingo, os participantes desfrutam de praça de alimentação 

e eventos musicais. 

Setembro 

 

 

 

Festival Paulista de 

Circo 

Piracicaba Artístico Cultural 100.000 Realizado no Engenho Central – parceria com o governo 

do Estado traz para a região o melhor do mundo circense 

tradicional e contemporâneo, atendendo grupos de 

escolas públicas e pessoas de todas as idades.  

Setembro 

 

Festa da Mandioca Piracicaba Gastronômico 3.000 - Festa da Mandioca – Distrito de Ártemis – oferece pratos 

à base do produto por 3 dias, com apresentações musicais. 

Setembro Encontro Nordestino Piracicaba Artístico Cultural 3.000 Realizado no entorno do Casarão do Turismo – resgata 

música, dança e comidas típicas da região. 
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Setembro Marcha para Jesus 

 

 

Piracicaba Religioso 30.000 Com saída da Praça José Bonifácio – reúne os seguidores 

da fé evangélica em uma caminhada pelas ruas centrais, 

encerrando com show gospel.  

Setembro Festa do Peão Torrinha Artístico Cultural 28.000 Tradicional festa realizada a mais de 34 anos. Esse evento 

acontece no Centro Hípico de Torrinha e atrai turistas de 

todo o Brasil. Durante quatro dias, se apresentam grandes 

artistas da música brasileira 

Setembro Esquenta Bota Torrinha Artístico Cultural 5.000 Tradicional festa realizada no sábado de Rodeio. A festa 

teve início a mais de 20 anos com um grupo de amigos que 

se reuniam para fazer um churrasco. A festa cresceu e 

ganhou novo formato com a apresentação de diversas 

bandas e duplas de Torrinha e região 

Setembro Encontro de Carros 

Antigos de Torrinha 

Torrinha Feira / 

Exposição 

4.000 Evento tradicional na cidade que acontece na Praça Matriz 

e em conjunto à exposição de carros antigos acontece uma 

quermesse conhecida como Festa de Setembro. Esse 

evento é gratuito e nele se apresentam artistas locais e 

regionais. 
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PERIODO NOME DO EVENTO MUNICÍPIO TIPO PÚBLICO 

ESTIMADO 

BREVE DESCRIÇÃO 

Outubro Baile da Batata Corumbataí Artístico Cultural 1.000 O baile da batata já conta com mais de 40 anos de tradição. 

Sua criação aconteceu quando o município era conhecido 

como a terra da batata devido ao cultivo em grande escala. 

Além de ser um baile tradicional com boa música, são 

servidas batatas de diversas maneiras gratuitamente.  

Outubro Festa de Nossa 

Senhora no Broa 

Itirapina Religioso 4.000 Romaria de barcos na Represa do Lobo (Broa) onde estes 

são enfeitados com a imagem de Nossa Senhora até a 

chegada na igreja onde é celebrada uma missa. 

Outubro Festa do Sorvete Piracicaba Gastronômico 8.000 Realizada no Engenho Central - sorveterias não 

franqueadas que produzem suas próprias criações, 

vendem diferentes sabores e opções especiais no evento 

que tem parte da renda revertida para entidades 

assistenciais. 

Outubro Festa das Nações Rio Claro Gastronômico 15.000 É um evento cultural e gastronômico que acontece na 

antiga Estação Ferroviária e conta com barracas de vários 

países. Além das comidas típicas, destacam-se os shows, 

danças, artesanato e mostra de artes. 

Outubro Festa Italiana São Pedro Artístico Cultural  10.000 Promover e valorizar a cultura local, permeada pela 

influência italiana é um dos objetivos desse evento cultural. 

O recinto abriga o melhor da cozinha, música e danças, 

sempre com a animação característica destes dois povos 

irmãos: brasileiros e italianos. 
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Outubro 

Novembro 

Expo São Pedro São Pedro Feira / 

Exposição 

3.000 Exposição do comércio local e regional organizada pela 

Associação Comercial da cidade. Gastronomia e 

apresentações culturais também fazer parte da 

programação. 

Outubro Peregrinação de 

Louvor a Nossa 

Senhora 

Torrinha Religioso 700 É realizada anualmente no dia 12 de outubro, a caminhada 

sai do Bairro do Taboleiro até o Santuário de Nossa 

Senhora Aparecida, localizado no Bairro Jardim Paulista 

percorrendo u trajeto de 06 km. Esse Evento atrai um 

número muito grande de turistas de todas as regiões do 

estado de São Paulo 

Outubro Café com Leite Torrinha Feira / 

Exposição 

4.500 Exposição agropecuária, que conta com concurso de 

melhor café da região, exposição de máquinas, 

implementos e insumos agrícolas, shows com artistas 

locais e regionais e praça de alimentação. Essa feira atrai 

produtores agrícolas e turistas de toda a região do Estado 

de São Paulo 
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PERIODO NOME DO EVENTO MUNICÍPIO TIPO PÚBLICO 

ESTIMADO 

BREVE DESCRIÇÃO 

Novembro Campeonato regional 

de vôlei de areia 

Corumbataí Esportivo 1.000 Apesar de não ser uma cidade praiana Corumbataí realiza 

anualmente seu campeonato de vôlei de areia. A 

competição acontece nas ruas centrais da cidade, onde a 

prefeitura disponibiliza toda a estrutura necessária, 

inclusive a areia. 

Novembro Parada LGBT Piracicaba Artístico Cultural 10.000 Evento organizado por entidades ligadas ao tema, após 

desfile pela cidade acontece show de encerramento no 

Engenho. 

 

Novembro Festa do Peixe e da 

Cachaça 

Piracicaba Gastronômico 

 

10.000 Reúne produtores de cachaça e restaurantes à base de 

peixe para trazer ao público as novidades gastronômicas 

desses produtos típicos da cidade. 

Novembro AFROPIRA Piracicaba Artístico Cultural 10.000 Comemoração do Dia da Consciência Negra, exibe 

música, gastronomia, moda e outras expressões 

influenciadas pela cultura afro. 

Novembro Festa do Peixe e da 

Cachaça 

Piracicaba Gastronômico 40.000 Festa que fomenta a cultura piracicabana do peixe e da 

cachaça, produtos tradicionais da cidade. Além da 

gastronomia, o evento possui música 

Novembro Festa de Nossa 

Senhora, São Benedito 

e São Sebastião 

Santa Maria 

da Serra 

Religioso 6.000 Festa religiosa com quermesse em homenagem à Nossa 

Senhora, São Benedito e São Sebastião. Tem atrações 

como música e gastronomia. 
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Novembro Missa Cio da Terra Torrinha Religioso 4.000 Eventos em comemoração ao final da colheita, onde a 

comunidade rural do bairro do Paraíso realiza a missa 

onde o produtor rural oferece as primícias de sua colheita. 

Tem como atrações: comida de quermesse (frango, leitoa, 

pastel) e música de viola. 

Novembro Torrinha Motorcycle Torrinha Feira / 

Exposição 

5.000 É um evento tradicional na cidade voltado aos amantes do 

motociclismo e acontece nas dependências do Centro 

Hípico de Torrinha. É um evento de caráter beneficente e 

que tem completa estrutura para recepcionar seus 

visitantes como: área de alimentação, camping, 

expositores, apresentações musicais, shows de willing, 

etc. Nesse evento se apresentam artistas locais e 

regionais. 
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PERIODO NOME DO EVENTO MUNICÍPIO TIPO PÚBLICO 

ESTIMADO 

BREVE DESCRIÇÃO 

Dezembro Baile do Havaí Corumbataí Artístico Cultural 1.000 O baile do Havaí há muitos anos faz parte do calendário 

da cidade. Tem o formato tradicional dos demais existentes 

na região. 

Dezembro Festas de final de ano Corumbataí Artístico Cultural 2.000 As festas de final de ano, em regra, são compostas por 

bandas musicais, queima de fogos, Corrida de São 

Silvestre e brincadeiras como cabo-de-guerra, pau-de-

sebo e outras. 

Dezembro Festa de Nossa 

Senhora da Conceição: 

Itaqueri da Serra 

Itirapina Religioso 3.000 Quermesse no distrito de Itaqueri da Serra em 

comemoração à Santa Padroeira, com missa, leilão de 

prendas, música, bebidas e comidas típicas 

Dezembro Feira Presente de Natal Piracicaba Artístico Cultural 5.000 Realizada no Engenho Central, em espaço aberto para que 

entidades assistenciais apresentem os trabalhos manuais 

desenvolvidos para venda como presentes de fim de ano, 

ao lado de uma praça de alimentação e área de shows 

gratuitos. 

Dezembro Festa da Imaculada 

Conceição 

Piracicaba Religioso 15.000 Realizada na Praça da Imaculada Conceição – 

homenagem à padroeira da Vila Rezende com liturgias, 

comidas, bebidas e atrações musicais.  

Dezembro  

Janeiro 

Folia de Reis Torrinha Religioso 2.500 Tradicional festa religiosa. A Folia de Reis é uma 

festividade ligada ao período natalino que se mantém viva 

na cultura imaterial de Torrinha, não apenas pela 

motivação religiosa, mas também pelo folclore que 

alimenta o imaginário popular.  
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IMAGEM DE ALGUNS EVENTOS NA REGIÃO TURÍSTICA SERRA DO ITAQUERI 

 

 
Carnaval em Analândia 

Crédito: Verzola Photostudio 

 
Procissão de Santana em Analândia 

Crédito: Verzola Photostudio 
 

Procissão de Santana em Analândia 
Crédito: Verzola Photostudio 

 
Evento de Motocross em Corumbataí              

Crédito: Carlos Aguiar 

 
Carnaval em Corumbataí 

Crédito: Carlos Aguiar 

 
Encontro de Motociclistas 

Crédito: Carlos Aguiar 
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Feira dos Produtores Rurais de Itirapina 

Crédito: Eduardo H. F. Cunha 

 
Festa do Milho em Itirapina 

Crédito: Eduardo H. F. Cunha 

 

 
Encontro Off Road de Ipeúna                 

Crédito: Rafael Grella 

 
Festa de São Sebastião em Ipeúna 

Crédito: Carla Furlan 

 
Festa das Nações em Piracicaba 

Crédito: Adilson Silva 

 

Festa da Polenta em Santa Olimpia - Piracicaba 
Crédito: Isabela Borghese 
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Festa do Vinho de Santana - Piracicaba 

Crédito: Divulgação Prefeitura 

 
Festa do Divino em Piracicaba 

Crédito: Antonio Trivelin 

 

 
Salão Internacional de Humor de Piracicaba         

Crédito: Dirso Barelli 

 
Arraiá na Praça em Santa Maria da Serra 

Crédito: Turismo 

 
Carnaval em São Pedro 

Crédito: Secretaria de Turismo 

 

 
Encontro de Motociclistas em São Pedro 

Crédito: Secretaria de Turismo 
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Festa do Peão em Torrinha 

Crédito: Turismo 

 
Carnaval em Torrinha 

Crédito: Secretaria de Turismo 

 

 
Folia de Reis em Torrinha 

Crédito: Secretaria de Turismo 
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6.5. MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS 

 

Identificado nos inventários de cada município, as manifestações culturais, artísticas e artesanato, conferem à Região Turística 

Serra do Itaqueri um caráter cultural muito peculiar. 

 

Vale destacar as mais variadas manifestações, tais como Artesanato, Artes Plásticas, Música e Expressão Artística. Abaixo as 

informações destacadas por município. 

 

MANIFESTAÇÃO MUNICÍPIO TIPO BREVE DESCRIÇÃO 

CulturÁguas  Águas de São Pedro Artesanato A ação principal do projeto é a realização da “Feira Cultural de Águas de São 

Pedro”, idealizada pelo Coletivo CulturÁguas, em parceria com a Secretaria de 

Turismo. O Coletivo CulturÁguas é um grupo organizado de artesãos e artesãs 

de Águas de São Pedro e região, que trabalha em várias frentes, como 

artesanato, arte, cultura, educação, sociedade e gastronomia. 

Cerâmica Raku Brotas Artesanato O visitante encontra os ceramistas trabalhando e recebe informações e 

demonstração das várias técnicas utilizadas. Em datas pré-agendadas, queimas 

de raku abertas ao público, uma experiência emocionante. 

Artes Plásticas da 

Alcinéia 

Corumbataí Artes Plásticas A artista plástica Alcineia Marcucci Kviatkovski é professora, pintora e produtora 

cultural. Possui diversos trabalhos com óleo em tela. Alcançou reconhecimento 

nacional ao ser premiada pelo projeto “Revelando os Brasis”, do Ministério da 

Cultura, com o curta-metragem “A Mãe dos Vagalumes”. 
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Artesanato do Saco V Itirapina Artesanato Por volta do ano de 1965 iniciou-se em Itirapina uma atividade econômica por 

algumas senhoras, esposas e filhas de funcionários da antiga Companhia 

Paulista de Estrada de Ferro que descobriram uma forma de complementar o tão 

apertado orçamento doméstico, que foi fazendo um bordado chamado SACO 

"V". Muitas senhoras complementavam a renda familiar; muitas jovens 

compraram seus enxovais e cursaram faculdade, e a procura para bordar era tão 

grande que gerava até lista de espera. A forma de pagamento era por peça 

quanto maior também era o preço. O processo de aprendizagem era passado de 

mãe para filha, vizinho para vizinho. 

 

Banda Musical 

Municipal de Ipeúna 

Ipeúna Música Em setembro de 1991, um grupo de crianças começou a fazer aulas de flauta 

doce na cidade vizinha de Charqueada, com a professora Benedicta Morato 

Gomes. A única intenção dessas crianças era aprender música, sem imaginar 

que mais tarde esse grupo se tornaria uma banda. Anos mais tarde, espelhados 

na Banda de Charqueada, teve início à formação de um grupo musical no 

Município de Ipeúna. A Administração Municipal, sensibilizada com a dedicação 

e esforços dos músicos, resolveu municipalizar a banda através de decreto. 

Desde então, a Banda Musical Municipal de Ipeúna é coordenada e mantida pela 

Prefeitura Municipal, a qual passou a adquirir instrumental próprio para a 

manutenção da entidade musical criada por ela. O grupo cresceu, criou sua 

identidade própria, formando músicos que hoje tocam nas melhores bandas e 

orquestras do Estado e do Brasil. A Banda tem hoje sua marca e seu nome 

marcados por onde se apresenta e participa de eventos cívicos da cidade e se 

apresenta em festas tradicionais do Município.  
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Orquestra de Viola São Pedro Música Aulas modulares são ministradas no Museu Gustavo Teixeira e a composição da 

Orquestra se fez dessas turmas. Apresentações no município e na região são 

realizadas pelo grupo. Vale ressaltar que a viola está intimamente ligada à nossa 

cultura, pois o povoamento do município se deu pelos tropeiros. 

Bordado Ponto Cruz São Pedro Artesanato Sabe-se que o bordado ponto cruz é uma arte muito antiga, provavelmente 

iniciada há 500 anos. O bordado em São Pedro foi num primeiro momento 

introduzido pelas mulheres das colônias italianas nas fazendas que circundavam 

a cidade. O período áureo do bordado está compreendido entre os anos de 1940 

a 1980. Nesse momento histórico a cidade viu crescer em torno da milenar arte 

do bordado uma indústria promissora e rentável ao desenvolvimento econômico 

local, tornando-se nos idos da década de 80 a Capital do Bordado. 

Semana Gustavo 

Teixeira 

São Pedro Expressão 

artística 

Atividades culturais desenvolvidas no mês de setembro em homenagem ao poeta 

são-pedrense Gustavo Teixeira. Estão entre elas: dança, música, exposição, 

concurso de poesias. 

Luthieria Torrinhense 

de Viola Caipira 

Torrinha Expressão 

artística 

O curso de Luthieria – fabricação artesanal de violas – realizado pela Prefeitura 

Municipal em parceria com a ONG Amigos de Torrinha. Normalmente o curso tem 

duração de 11 meses e é ministrado pelo luthier, César Hubener. Nas aulas, os 

alunos aprendem todas as etapas da confecção da viola, desde a madeira bruta 

ao acabamento. Além de incentivar a cultura de raiz, o certificado proporciona 

também um novo ofício ao aluno. A luthieria juntamente com a Orquestra 

Torrinhense de Viola Caipira são dois projetos reconhecidos como formas 

inovadoras de empreendedorismo cultural, o que contribui na conquista de 

importantes prêmios ligados ao setor. Além disso, é referência em toda região, 

sendo inclusive tema de diversas reportagens na mídia. 
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IMAGENS DE ALGUMAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

 

Cerâmica Raku 
Crédito: Carlos Zaith 

Trabalhos Artísticos em Corumbataí 
Crédito: Carlos Aguiar 

Banda Musical Municipal de Ipeúna 
Crédito: BMMI 

Artesanato do Saco de Itirapina 
Crédito: Eduardo H. F. Cunha Orquestra de Viola 

Crédito: Secretaria de Turismo de São Pedro 
 

Ponto Cruz 
Crédito: Secretaria de Turismo de São Pedro 
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Luthieria Torrinhense de Viola Caipira 
Crédito: Secretaria de Turismo de Torrinha 
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6.6. IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS CIRCUITOS OU ROTAS 

 

Os processos de elaboração de roteiros turísticos podem ser divididos em roteiros comercias, 

quando estas são elaborados e comercializados por operadoras de viagens e agencia de 

viagens, ou ainda serem roteiros institucionais que acabam por aglutinar serviços e atrativos 

turísticos para serem ofertados a determinados segmentos turísticos, sendo uma estratégia 

de divulgação de destinos locais ou regionais. O Ministério do Turismo entende que roteiro 

turístico... 

é um itinerário caracterizado por um ou 
mais elementos que lhe conferem 
identidade, definido e estruturado para 
fins de planejamento, gestão, promoção 
e comercialização turística” (BRASIL, 
2010a. p. 31)1. 

Uma das características dos roteiros turísticos é justamente a flexibilidade na visitação, ou 

seja, o turista tem a liberdade de iniciar ou finalizar sua visitação por qualquer ponto, e ainda 

escolher os serviços e equipamentos turísticos que mais lhe satisfazem, de acordo com seu 

perfil. Um roteiro turístico permite que várias regiões e rotas sejam visitadas, conforme figura 

abaixo. 

 

Relação entre região, rota e roteiro turístico 

Fonte: Brasil, Ministério do Turismo, 2010. 

 

 

 

                                                           
1 BRASIL, Op. Cit 
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Neste plano foram sugeridas rotas, que são caminhos que vão de um ponto a outro e 

circuitos turísticos que são caminhos circulares, que saem de um ponto e retornam a 

ele. 

 

ROTA DAS CACHOEIRAS 

A Região Turística Serra do Itaqueri possui muitas cachoeiras de forte 

representatividade no cenário turístico nacional. No município de Brotas, na região 

central está o Parque dos Saltos. Seguindo em direção ao distrito de São Sebastião 

do Patrimônio, encontra-se o Recanto das Cachoeiras e o Ecoparque Cassorova. 

Desviando o caminho, o turista chega até o Hotel Fazenda Vale Verde em Torrinha, 

onde pode conhecer cinco cachoeiras. Retornando ao Alto da Serra ou por uma 

estrada não pavimentada, chega-se à Cascata Dorigon, a cachoeira do Saltão em 

Itirapina e duas cachoeiras na cidade de Analândia: o Salto do Major Levy e a 

Cachoeira do Escorrega.  
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CIRCUITO DELÍCIAS DA SERRA 

 

A Serra do Itaqueri possui uma grande variedade de produtos e tradições 

gastronômicas, onde o turista pode experimentar suas delícias. 

 

Entre os destaques sugere-se o Complexo Gastronômico da Rua do Porto que oferece 

opções de pratos à base de peixe. A região também é conhecida por sua pamonha e 

o turista pode conhecer a Fábrica di Pamonha que se localiza na cidade de 

Charqueada. Em Rio Claro, o visitante pode conhecer o Mercado Municipal e 

experimentar uma grande variedade de petiscos e aperitivos e seguindo o circuito 

chega na cidade de Corumbataí e pode experimentar a Leitoa à Pururuca do 

Restaurante Baddy e apreciar os vinhos e licores artesanais da família Canhoni. 

Seguindo a rota, chega-se na cidade de Analândia, onde na Cachaçaria Macaúva que 

possui uma das maiores cartas de cachaça do Brasil. Outro local que possui um 

grande atrativo gastronômico é o Pesqueiro Paineira e seus variados pratos à base 

de peixe. Além dos atrativos, em toda a região existe inúmeros produtos típicos onde 

o visitante pode degustar e comprar, com destaque para: o doce de jaracatiá em São 

Pedro, o café do Mosteiro do Paraíso em Torrinha, cerveja artesanal nas cidades de 

Brotas, Piracicaba. 
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CIRCUITO DAS CACHAÇAS 

A Região Turística possui uma grande variedade de cachaçarias que produzem 

artesanalmente e o turista pode conhecer seu processo de fabricação, degustar e 

comprar os rótulos regionais, com destaque para a cachaça piracicabana encontrada 

na rua do Porto, o alambique Fuzuê em Rio Claro que oferece visitação agendada, a 

cachaça do Lobo em Itirapina, que pode ser encontrada na feira dos produtores rurais. 

Em São Pedro, o destaque são as cachaças Catedral e Diretoria, onde o turista pode 

visitar o processo de fabricação. Em Charqueada até o vigário produz um excelente 

produto: a cachaça do Vigário. Em Torrinha o destaque é a cachaça Vecchio Albano 

e a Cachaça Uma. Em Brotas tem um espaço especial destinado a esse produto: a 

Casa da Cachaça, e em Analândia, pode-se conhecer um dos principais atrativos 

gastronômicos da região: a Cachaçaria Macaúva. 
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CIRCUITO HISTÓRICO CULTURAL 

 

Esse circuito tem o objetivo de proporcionar aos turistas que desejam conhecer a 

história e cultura da Serra do Itaqueri, passando momentos agradáveis em nossa 

região. Envolve a visitação de vários atrativos da região, tais como: a Estação 

Ferroviária e o Museu do Eucalipto, em Rio Claro, uma das mais antigas da região. 

Na cidade de Torrinha, o destaque também é a Estação Ferroviária, onde o visitante 

pode conhecer o memorial do Carnaval, a escola de luthieria e a orquestra de viola. 

Em Itirapina, o destaque é o distrito de Itaqueri da Serra, local de nascimento do 

político brasileiro Ulysses Guimarães e sua bela capela de Nossa Senhora da 

Conceição. Em Piracicaba os principais destaques são: Engenho Central, o Museu 

Prudente de Morais, o Centro Cultural Martha Watts onde conta a história da primeira 

escola de mulheres da região, a casa do Povoador, a Pinacoteca e o museu da 

ESALQ – Luiz de Queiroz. Em São Pedro, o destaque é o museu do grande poeta 

brasileiro Gustavo Teixeira. Na cidade de Brotas, a Fundação CEU é ponto de 

visitação obrigatória para quem gosta de astronomia. Além disso, a cidade conta com 

o museu do Café e Centro Cultural e a famoso artesanato da Cerâmica Raku, na 

Anand Ateliê.  
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ECO-ROTAS 

 

A região é conhecida por sua diversidade e beleza natural e em várias cidades os 

atrativos de ecoturismo oferece ao visitante inúmeras opções de lazer e 

contemplação. 

 

Entre os destaques da região sugere-se visita à Praça Dr. Octávio Moura Andrade em 

Águas de São Pedro com seu exuberante balé das águas. Em Analândia o Morro do 

Cuscuzeiro e do Camelo oferece uma linda contemplação da natureza. Em Brotas, os 

destaques são: Parque dos Saltos e Areia que Canta, que possui uma bela nascente 

que forma uma lagoa azul com areia quartzosa. Em Corumbataí, o destaque são dois 

pesqueiros sustentáveis: Jacutinga e Corumbataí que possui reserva de mata nativa 

e os tanques são abastecidos com nascentes Em Ipeúna, o destaque é o Parque 

Henrique Barbetta com uma pequena queda d’água: o salto do Nhô Tó. A cidade de 

Itirapina possui uma das maiores represas de água doce do Estado de São Paulo: o 

balneário Santo Antônio – Represa do Broa e o complexo turístico do Broa Golf Resort. 

Em Rio Claro, o destaque é a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, que 

possui inúmera riqueza e opções de trilhas e passeios e o Parque Lago Azul, 

importante área de ecoturismo no centro da cidade. Em Piracicaba, o rio com o mesmo 

nome da cidade oferece atrativos importantes como o Passeio de Barco e a vista do 

Parque do Mirante e o Elevador Panorâmico. O mesmo rio Piracicaba em sua 

confluência com o Rio Tietê oferece um grande atrativo em Santa Maria da Serra: a 

Colônia dos Pescadores. Em São Pedro, o turista pode ter uma vista privilegiada do 

vale da Serra do Itaqueri por meio de seus atrativos: Parque do Cristo e Parque 

Marcelo Golinelli. No centro da cidade existe o Parque Maria Angélica. Por fim em 

Torrinha, o destaque é o Hotel Fazenda Vale Verde que possui inúmeras atividades 

de ecoturismo e aventura. 

 

Esse roteiro é amplo e foi pode ser trabalhado de várias formas. Abaixo citamos duas 

possibilidades: 
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CIRCUITO DA AVENTURA 

 

A região proporciona aos visitantes um completo circuito de aventura. Em Analândia 

os destaques são o Morro do Camelo e Cuscuzeiro onde se pratica rapel, escalada, 

tirolesa, arvorismo, cavalgada e trilhas e boia cross na Cachoeira do Escorrega. Em 

Brotas, o cenário é perfeito para o turismo de aventura por concentrar a maior 

variedade desse segmento no País: rafting, boia cross no rio Jacaré Pepira, 

canionismo escalada e rapel nas cachoeiras, além de arvorismo, tirolesa, cavalgada, 

quadriciclos e passeios off road. Em Ipeúna o destaque são as trilhas off road 

realizada na Trilha do Cabrito, Serra do Fazendão e Trilha do Vagalume. A cidade de 

São Pedro também possui inúmeros atrativos de aventura com destaque para o 

Balonismo, a Rampa de Voo Livre e o Rancho da Tiroleza, além da diversão em um 

dos principais parques aquáticos: o Thermas Water Park. Em Torrinha, o Hotel 

Fazenda Vale Verde oferece passeio a cavalo, trilha off road e trilhas nas cachoeiras. 
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ROTA DOS SANTUÁRIOS 

 

A religião tem uma grande importância no cenário, com destaque para os atrativos de 

Piracicaba com sua bela Catedral de Santo Antônio, em Corumbataí com a Fazenda 

Santana Serra dos Padres, a igreja matriz de Sant’ana em Analândia. No Distrito de 

Itaqueri da Serra, em Itirapina, o destaque é a capela Nossa Senhora da Conceição. 

Subindo a Serra, chega-se em São Pedro no Seminário Santo Antônio, que possui 

uma grande relíquia histórica: um pedaço da pele de Santo Antônio e na cidade de 

Águas de São Pedro, o visitante pode conhecer a Capela Nossa Senhora Aparecida 

e o altar de Santiago de Compostela (Mini Horto) que faz parte do Caminho do Sol. 

Partindo para Torrinha, chegamos ao Mosteiro do Paraíso, cuidado nos moldes 

beneditinos agromonges e a Igreja no Largo de Santa Cruz em Brotas.   
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ROTA BEM VIVER 

 

A região é privilegiada e oferece uma excelente qualidade de vida e bem-estar. O 

principal destaque na região é a cidade de Águas de São Pedro que possui atrativos 

internacionalmente conhecidos: o Spa Thermal que oferece banhos de imersão para 

tratamentos de saúde, devido à qualidade terapêutica das águas medicinais, sendo 

uma delas a 1ª das Américas e a 2ª do mundo em teor de enxofre. Outro destaque da 

cidade é o Fontanário que possui três tipos de águas medicinais: Fonte Gioconda, 

Fonte Almeida Salles e Fonte da Juventude. Outro destaque da rota Bem Viver é a 

Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade em Rio Claro com uma grande 

quantidade e variedade de eucaliptos plantados em sua área.  A região é muito 

privilegiada para o bem viver e todas as cidades possuem trilhas para caminhadas, 

práticas de esporte e saúde.    
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7. PROGNÓSTICO 

 

Elaborar um o prognóstico consiste em definir diretrizes e projetos orientados pela 

análise dos diagnósticos que geram o cenário do turismo regional. 

 

A Governança realizou o levantamento dos pontos fortes e fracos dos atrativos e 

ampliou a sua análise identificando ameaças e oportunidades, por meio da Matriz 

FOFA (Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças). 
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No cenário de Pontos Fortes, identifica-se a boa localização da região, no centro do 

Estado de São Paulo e boas estradas de acesso. O turista encontra na Serra do 

Itaqueri diversidade de atrativos, gastronomia significativa, eventos variados e uma 

ampla rede hoteleira. Outra característica é a atuação da Governança Regional e o 

fato da região possuir 4 Estâncias Turísticas. 

 

Po
n

to
s 

Fo
rt

es
Região no Aquífero Guarani garante qualidade e quantidade de água

Boa oferta de capacitação por instituições de ensino 

Diversidade dos atrativos

Boa localização (região central do Estado)

Boas estradas de acesso

O turista tem a sensação de segurança

Governança Regional atuante

A região possui quatro (4) Estâncias Turísticas

Forte e ampla rede hoteleira

Diversidade de Manifestações Culturais e Eventos

Gastronomia Significativa

A região é um excelente Polo Educacional
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A região possui alguns pontos fracos que devem ser melhorados por meio do 

desenvolvimento de projetos. Dentre eles, destacam-se problemas com a 

infraestrutura, manutenção, conservação, segurança, acessibilidade e horário de 

funcionamento de vários atrativos turísticos. A Sinalização Turística ainda é deficitária 

em várias cidades da região, bem como as estradas vicinais. Ainda faltam pessoas 

qualificadas para recepcionar turistas. 

Po
n

to
s 

Fr
ac

o
s

Falta Sinalização Turística

Estradas vicinais mal conservadas

Alguns atrativos com problemas de acessibilidade

Atrativos em propriedades privadas que ficam fechados

Falta infraestrutura em vários atrativos

Poucas agências de turismo receptivo

Falta consciência dos setores privados para a atividade turística 

Faltam pontos de informação turística

Horário de funcionamento dos atrativos e serviços

Problema com sinal de comunicação (Internet)

Pouca divulgação dos atrativos

Falta profissionalização no Trade Turístico

Falta formalização jurídica da Governança

Sazonalidade de Demanda nos dias de semana
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Analisando o contexto externo, identifica-se várias oportunidades para o 

desenvolvimento turístico regional. Dentre estas, destacam-se leis de incentivo para 

projetos, a proximidade ao maior centro emissor de turistas do País (São Paulo) e de 

três grandes aeroportos. Além disso possui grande oportunidade de criação de 

eventos e roteiros 

 

 

 

 

 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es

Proximidade do maior centro emissor de turista do País (São Paulo)

Proximidade dos três maiores aeroportos do Estado

Incentivo dos Governos Estaduais e Federais ao turismo

Leis de incentivo ao turismo no Estado: MIT, DADETUR

Bom ambiente para formação de parceria público-privada

Oportunidade para ampliação de roteiros regionais

Oportunidade para criação de eventos regionais integrados
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Ainda no contexto externo, foi realizada uma análise das principais ameaças ao 

processo de desenvolvimento turístico regional, dentre os quais destacam-se o 

cenário político nos municípios, Estado e País, seja por questões econômicos, 

“vontade política”, ou mesmo legislações que impedem o desenvolvimento. Há riscos 

relacionados à preservação do meio ambiente. 

 

 

 

 

A
m

e
aç

as

Regiões concorrentes

Situação Política nos municípios, no Estado e no País

Situação Econômica do País

Aumento da pecuária e agricultura exploratória

Monocultura descaracterizando a paisagem e ambiente

Degradação do meio ambiente

Falta de legislação municipal que incentiva e protege o turismo

Falta de vontade política

Desarticulação da Governança
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7.1. DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

 

Após realização do diagnóstico, é necessário também realizar um prognóstico, ou 

seja, uma previsão do que pode acontecer e traçar o provável desenvolvimento futuro 

ou resultado de um processo, que neste caso são as diretrizes e as propostas de ação 

postas em prática. Sendo assim, a partir desse prognóstico, é possível traçar ações, 

de acordo com a situação atual da região, para alcançar os objetivos pretendidos a 

curto, médio e longo prazo. 

 

Os prognósticos definidos foram realizados através de oficinas, onde os participantes 

da governança registraram quais foram as palavras mais significantes para eles em 

todo o processo de realização do Plano Regional de Turismo. Essas palavras foram 

selecionadas através de uma imersão em todo o conteúdo produzido no 

desenvolvimento do Plano Regional de Turismo até então. Dessa maneira, foram 

feitos levantamentos e cruzamento de dados, como a visão de futuro, vocação, 

pesquisas de demanda, entre outros dados levantados do panorama turístico da 

região. Ao final desse processo, foram definidas as diretrizes para nortear e possibilitar 

o desenvolvimento do turismo da região para os próximos dez anos, elencados por 

ordem de importância e emergência de sua realização.  

 

Foram definidas sete diretrizes estratégicas e para cada uma delas um conjunto de 

projetos. 
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• Sensibilizar a população sobre a
importância do turismo sustentável

Diretriz Estratégica 1

•Promover qualificação da Governança, do
Setor Público, Iniciativa Privada e
Sociedade Civil por meio de parcerias
público-privada

Diretriz Estratégica 2

• Incentivar os municípios da RT Serra do
Itaqueri para o desenvolver o turismo
como política pública

Diretriz Estratégica 3

•Melhorar a infraestrutura de apoio e
serviços ao turista

Diretriz Estratégica 4

•Elaborar um Plano de Marketing da Região
Turística Serra do itaqueri

Diretriz Estratégica 5

•Transformar atrativos em produtos e
roteiros turísticos

Diretriz Estratégica 6

•Criar um Plano de Identidade Ambiental
utilizando o turismo como ferramenta de
proteção ao meio ambiente

Diretriz Estratégica 7
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7.2. PLANO DE AÇÃO 

 

São os programas e projetos definidos num cronograma de curto até 2 anos, médio 

de até 4 anos e longo prazo de até 8 anos, que serão denominados a seguir como 

propostas de ação. 

 

Para que fosse possível traçar metas e objetivos a curto, médio e longo prazo para 

consolidar o Plano Regional de Turismo foi realizado um conjunto de processos, com 

os participantes da governança.  

 

O primeiro passo foi a realização da Análise FOFA, onde foi possível identificar as 

Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças da região. A seguir foram identificadas 

diretrizes que serviram de ponto de partida para a definição das propostas de ação.  

 

Todo este trabalho feito foi apresentado a todos os membros da Governança em uma 

reunião ordinária, na cidade de Corumbataí no dia 22/08/2017, onde foi relatado todo 

o processo de desenvolvimento do plano. Entre os participantes da Governança 

estavam representantes do poder público, da iniciativa privada, moradores, pequenos 

comerciantes, representantes de associações do município, representantes de 

associações regionais, entre outros. Foram entregues fichas a serem preenchidas 

para todos os participantes, para que eles pudessem anotar se estavam ou não de 

acordo com o que foi apresentado, bem como sugestões para integrar nas diretrizes 

posteriormente, caso fosse aprovado após análise da governança.  
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 1: Sensibilizar a população sobre a importância do 

Turismo Sustentável 

PROPOSTA DE AÇÃO Curto Prazo 

(até 2 anos) 

Médio Prazo 

(até 4 anos) 

Longo Prazo 

(até 8 anos) 

Inserir o turismo como tema transversal na 

educação básica visando sensibilizar as 

crianças 

  

X 
 

Promover ações de educação para o 

Turismo por meio de parcerias com 

instituições de ensino e Sistema S. 

 

X  
 

 

 

Realizar campanhas de incentivo ao 

turismo junto à população mostrando a 

importância do setor para o 

desenvolvimento do município. 

 

X 
  

Promover workshops e palestras de 

turismo como desenvolvimento e geração 

de renda à população urbana e agricultura 

familiar 

 

X 

  

Promover a divulgação das ações, 

planejamento e projetos do Comtur em 

cada município nas mídias locais e da 

região 

 

X 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 2: Promover qualificação da Governança, do Setor 

Público, Iniciativa Privada e Sociedade Civil por meio de parcerias público-

privada. 

PROPOSTA DE AÇÃO Curto Prazo 

(até 2 anos) 

Médio Prazo 

(até 4 anos) 

Longo Prazo 

(até 8 anos) 

Elaborar projeto para identificar as 

necessidades de capacitação operacional 

e de gestão do turismo. 

 

X 

  

Viabilizar parceria junto ao Ministério do 

Turismo para cursos à distância via 

programa Pronatec. 

 

X 

  

Realizar capacitações técnicas para a 

Governança e poder público em 

Elaboração de Projetos, Captação de 

Recursos e Pesquisa de Demanda, 

Gestão Pública do Turismo 

 

X 

  

Realizar capacitações técnicas para a 

iniciativa privada e sociedade civil em 

serviços de apoio ao turismo e cursos 

técnicos. 

 

X 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 3: Incentivar os municípios da RT Serra do Itaqueri 

para desenvolver o turismo como política pública 

PROPOSTA DE AÇÃO Curto Prazo 

(até 2 anos) 

Médio Prazo 

(até 4 anos) 

Longo Prazo 

(até 8 anos) 

Realizar ações e projetos que fortaleçam 

a união entre os municípios. 

 

X 

  

Incentivar todos os municípios a terem e 

atualizarem seu Plano Municipal de 

Turismo. 

 
X 

  

Criar e/ou fortalecer o Comtur de cada 

município com apoio de uma comissão de 

turismólogos. 

  
X 

 

Fazer a revisão do Plano Regional de 

Turismo da Serra do Itaqueri a cada 3 

anos 

  
X 

 

Incentivar os municípios a providenciar a 

documentação necessária para pleitear o 

título de Município de Interesse Turístico e 

as Estância a manter o título adquirido. 

 

 

X 

  

Manter informações atualizadas da região 

junto ao Ministério do Turismo e Governo 

do Estado, sempre que solicitado. 

 
X 

  

Atualizar o regimento interno da Região 

Turística Serra do Itaqueri adequando às 

necessidades da Governança. 

  

X 

 

Criar regras para inserção de novas 

cidades na RT Serra do Itaqueri: ter Plano 

Diretor, atender determinações da Setur 

 

X 

  

Identificar formas e alternativas de 

formalização jurídica da região e/ou de 

grupos da iniciativa privada visando a 

captação de recursos 

  

X 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 4: Melhorar a infraestrutura de apoio e serviço ao 

turista 

PROPOSTA DE AÇÃO Curto Prazo 

(até 2 anos) 

Médio Prazo 

(até 4 anos) 

Longo Prazo 

(até 8 anos) 

Implantar sinalização turística nos 

municípios de acordo com o “Guia 

Brasileiro de Sinalização Turística” 

  
X 

 

Implantar posto de informações turísticas 

nos municípios 
X 

  

Incentivar os municípios a elaborar o 

mapa turístico local 
X 

  

Criar projeto para identificar as 

necessidades de melhoria de 

infraestrutura básica em cada município, 

incentivando a gestão municipal a 

promovê-las 

   
X 

Criar parcerias multidisciplinares dentro 

do município (saúde, turismo, cultura, 

meio ambiente, educação e saúde) em 

prol do turismo. 

  
 

X 

 

Incentivar os empreendedores a melhorar 

os meios de hospedagem e serviços de 

alimentação nos municípios 

  
X 

 

Incentivar empreendedores a investirem 

em agências de turismo receptivo na 

região, visando ampliar a comercialização 

na região 

 

 
X 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 5: Elaborar um Plano de Marketing para a Região 

Turística Serra do Itaqueri 

PROPOSTA DE AÇÃO Curto Prazo 

(até 2 anos) 

Médio Prazo 

(até 4 anos) 

Longo Prazo 

(até 8 anos) 

Criar um banco de dados com as 

informações da RT Serra do Itaqueri 

 

X 

  

Criar um site com as informações de cada 

município. 

 

X 

  

Criar uma fã page da RT Serra do Itaqueri 

nas diversas redes sociais existentes; 
 

X 

  

Organizar Press Trip e/ou FanTour em 

todas as cidades da RT Serra do Itaqueri 

  
X 

 

Renovar o mapa impresso da RT Serra do 

Itaqueri 
X 

  

Fazer um vídeo institucional de todas as 

cidades da RT Serra do Itaqueri 

  
X 

 

Criar um selo para produtos típicos e para 

os atrativos turísticos definindo critério 

comuns. 

   
X 

Criar um aplicativo de celular para divulgar 

os roteiros, eventos e atrativos 

  
X 

 

Participar das feiras de turismo no Estado 

de São Paulo, apresentando a região 
 

X 

  

Organizar eventos de caráter regional 

para atrair formadores de opinião 

  
X 

 

Promover a identidade visual da RT Serra 

do Itaqueri para fortalecer a imagem da 

região. 

   
X 

Promover a identidade visual da Serra do 

Itaqueri em eventos externos, por meio de 

apoio institucional ou patrocínio. 

   
X 
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Atualizar pesquisa de demanda regional 

anualmente para entender as 

necessidades do turista 

 
X 

  

Realizar concursos, tais como: fotografia, 

slogan, mascote, com o tema “Turismo na 

Nossa Região”: 

 

X 

  

Desenvolver um programa de TV 

institucional da RT Serra do Itaqueri 

   
X 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 6: Transformar atrativos em produtos e roteiros 

turísticos. 

PROPOSTA DE AÇÃO Curto Prazo 

(até 2 anos) 

Médio Prazo 

(até 4 anos) 

Longo Prazo 

(até 8 anos) 

Desenvolver projeto Gastronômico 

envolvendo todas as cidades das RT 

Serra do Itaqueri 

 
X 

  

Criar rotas gastronômicas, religiosas, 

esportes de aventura, off road, prática do 

voo livre, pesca e náutica 

 
X 

  

Elaborar calendário, prevendo a 

elaboração de eventos comuns que 

contemplem todas as cidades durante os 

meses do ano 

 
X 

  

Sensibilizar proprietários de atrativos para 

transformá-los em produtos turísticos 

mostrando exemplos alternativos 

   
X 

Adequar os atrativos turísticos à 

legislação vigente, sobretudo nas 

questões de acessibilidade, sinalização e 

vigilância sanitária. 

   
X 
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA 7: Criar um Plano de Identidade Ambiental utilizando 

o turismo como ferramenta de proteção ao meio ambiente. 

PROPOSTA DE AÇÃO Curto Prazo 

(até 2 anos) 

Médio Prazo 

(até 4 anos) 

Longo Prazo 

(até 8 anos) 

Criar regras específicas e leis ambientais 

de proteção meio ambiente nos 

municípios 

   
X 

Criar uma cartilha com o tema Meio 

Ambiente e Turismo visando educação da 

população e turistas 

 
X 

  

Criar metas e indicadores ambientais 

comuns com os municípios 

   

X 

Incentivar o turismo sustentável como 

forma de preservar o meio ambiente, por 

meio de sensibilização e capacitação da 

população. 

  
 

X 

 

Desenvolver programa de sensibilização 

com turistas visando a preservação 

ambiental 

  
X 

 

Melhorar a infraestrutura nas cidades nas 

questões ambientais e limpeza pública, 

instalando lixeiras em locais específicos 

  

X 
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LISTA DE PRESENÇA – VALIDAÇÃO DO PLANO REGIONAL DE TURISMO 

 

Abaixo a lista de presença, assinada pelos membros da Governança que validaram o Plano Regional de Turismo, no encontro 

realizado em 22/08/2017 no município de Corumbataí. 
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7.3. PROJETOS EM ANDAMENTO 

 

 

PROJETO DE GASTRONOMIA DA SERRA DO ITAQUERI 

 

O projeto tem o objetivo de fortalecer os serviços gastronômicos como atrativo turístico 

na Serra do Itaqueri, por meio de diagnósticos, capacitações, eventos e 

desenvolvimento dos empreendimentos. 

 

Em seu escopo, o projeto prevê: 

 

a. Realizar diagnóstico de produtos típicos, restaurantes e produtores rurais; 

b. Promover capacitações em gastronomia para gestores e população da região; 

c. Realizar feira gastronômica da Serra do Itaqueri 

d. Promover o desenvolvimento dos estabelecimentos e serviços de alimentação. 

 

RESULTADOS: 

 Diagnóstico realizado pelos 12 municípios e as informações foram inserida no 

Plano Regional de Turismo; 

 

 Mostra da Feira Gastronômica da Serra do Itaqueri prevista para novembro/17. 

 

 

 

Além do projeto em andamento, destacamos abaixo os projetos já concluídos, mas 

que terão novas edições. 
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MAPA TURÍSTICO REGIONAL 

 

 

 
Mapa Turístico Regional 

 

 

O projeto tem o objetivo de desenvolver um material gráfico da Região Turística Serra 

do Itaqueri para utilização em feiras estaduais, visando atrair turistas para os 

municípios que a compõem. 

 

O projeto foi concluído em 2015, porém há previsão, inclusive no Plano de Ação que 

compõe este documento para readequação e nova impressão. 

 

RESULTADOS: 

 Diagramação do Mapa Regional; 

 Impressão de 15.000 cópias viabilizada pelo Governo do Estado 
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WORKSHOP REGIONAL 

 

 

 

Workshop Regional 

 

O projeto tem o objetivo de apresentar os principais atrativos e serviços turísticos da 

região para público formador de opinião e para possíveis parceiros. A primeira edição 

foi realizada em 2015 na cidade de Águas de São Pedro, com a participação da cidade 

anfitriã, Brotas e São Pedro. 

 

O projeto foi concluído em 2015, porém há previsão, inclusive no Plano de Ação que 

compõe este documento para realização de nova edição. 

 

RESULTADOS: 

 Articulação com empresários do setor para exposição; 
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PRESS TRIP DA RT SERRA DO ITAQUERI 

 

 
Publicação no instagram “viajandocomgabi” 

 
 

O projeto tem o objetivo de realizar uma Press Trip com até 10 (dez) jornalistas de 

pelo menos 6 (seis) veículos de imprensa de São Paulo para promover a divulgação 

da Região Turística Serra do Itaqueri. 

 

O projeto foi concluído em 2016 e realizado com as cidades de Águas de São Pedro, 

Analândia, Brotas, Charqueada, Itirapina, Piracicaba, Rio Claro, Santa Maria da Serra, 

São Pedro e Torrinha. Há previsão, inclusive no Plano de Ação que compõe este 

documento para realização de nova edição. 

 

RESULTADOS: 

 

 Parceria com empresários do trade turístico para viabilizar hospedagem, 

alimentação, visita aos atrativos aos jornalistas participantes; 

 Parceria com o Governo do Estado para viabilizar transporte (ônibus); 

 Parceria com a Aprecesp para viabilizar serviço de guiamento; 

 Participação de nove (9) jornalistas de nove (9) veículos diferentes das cidades 

de: São Paulo, Jundiaí, Santos, Campinas, Rio de Janeiro e Salvador 

 Cinquenta e cinco (55) publicações diretas dos jornalistas: revista, jornal e 

mídias sociais (blogs, site, Instagram, facebook); 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A conclusão do Plano Regional de Turismo evidencia a força do Conselho Regional / 

Governança em se articular para um processo de planejamento, entretanto os 

desafios só começaram! 

 

A partir do diagnóstico levantado e das diretrizes e plano de ação sugerido, inicia-se 

a etapa de implementação do plano no desenvolvimento de projetos e captação de 

recursos, além de manter uma constante atualização nos diagnósticos: inventário e 

estudo de demanda. 

 

As expectativas futuras do plano envolvem: 

 

a. Fortalecimento político da Região Turística Serra do Itaqueri; 

b. Mobilização de todos os municípios da região; 

c. Ampliação da atuação da iniciativa privada e sociedade civil na execução; 

d. Mobilização de recursos para a realização dos projetos; 

e. Incentivo aos empreendedores para investir na região; 

f. Disseminação da atividade turista à população local; 

g. Atração de turistas do Estado de São Paulo para a região. 

 

 

O processo de planejamento continua e frequentemente, nos encontros mensais do 

Conselho Regional / Governança, os assuntos delineados neste Plano Regional de 

Turismo serão tratados e discutidos. As atualizações serão constantes e a partir de 

2019/2020 teremos a nova versão do plano. 
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Passeio de Barco
Píer do Rio Piracicaba — Rua do Porto

  (19) 99747-4545

27

Zoológico Municipal
Av. Mal. Castelo Branco, 426 — Jardim Primavera

  (19) 3421-3425

26

Teatro Municipal “Dr. Losso Neto”
R. Gomes Carneiro, 1212 — Centro

  (19) 3433-4952

25

Teatro “Erotídes de Campos”
Av. Maurice Allain, 454 — Parque do Engenho Central

  (19) 3413-8526

24

Pinacoteca
R. Morais Barros, 233 — Centro

  (19) 3433-4930

23

Passarela Pênsil
Av. Beira Rio, s/nº

22

Passarela Estaiada
Av. Beira Rio, s/nº

21

Parque do Mirante/NEA
Av. Maurice Allain, s/nº — Vila Rezende

  (19) 3403-2635

20

Parque da Rua do Porto
Av. Alidor Pecorari, s/nº

  (19) 3403-1250

19

Parque da Esalq
Av. Pádua Dias, 11 — Agronomia

  (19) 3447-6649

Parque da Esalq
Av. Pádua Dias, 11 — Agronomia

  (19) 3447-6649

18

Observatório Astronômico Municipal
Rodovia Fausto Santo Mauro, s/n — Jardim Primavera

  (19) 3413-0990

17

Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes
Rua Santo Antonio, 641 — Centro

  (19) 3422- 3069

16

Museu da Água
Av. Beira Rio, 448 — Centro

  (19) 3432-8063

15

Mercado Municipal
Avenida Governador Pedro de Toledo, 1336 — Centro

  (19) 3433-5215

14

Largo dos Pescadores
Av. Beira Rio, s/nº — Centro 

13

Horto de Tupi
Estrada Rissieri Furlan, s/n — Tupi

  (19) 3438-7116

12

Engenho Central
Av. Maurice Allain, 454 — Acessos também pelas Passarelas Pênsil 
e Estaiada (Av. Beira Rio) e Bosque do Morato (Ponte do Morato)

  (19) 3403-2600

10

Estação da Paulista
Av. Dr. Paulo de Moraes, 1423 — Paulista

  (19) 3436-0466

11

Elevador Turístico Alto do Mirante
Sob a Ponte Caio Tabajara Esteves de Lima, entre as avenidas 
Renato Wagner e Juscelino Kubitschek de Oliveira

  (19) 3403-2635

9

Centro Cultural Martha Watts
Rua Boa Morte, 1257 — Centro

  (19) 3124-1889

8

Cemitério da Saudade
Av. Piracicamirim, 2201 — Vila Monteiro

  (19) 3426-6272

7

Casarão do Turismo
Av. Alidor Pecorari, 1433 — Parque da Rua do Porto

  (19) 3403-2635

6

Casa do Povoador
Av. Beira Rio, s/nº — Centro

  (19) 3434-8605

5

Bairros Santana e Santa Olímpia
Acesso pela Rodovia Hermínio Petrin (SP 308)

4

Bairro Monte Alegre
Acesso pela Av. Comendador Pedro Morganti

3

Área de Lazer do Trabalhador
Av. Jaime Pereira, 100 — Chácara Espéria

  (19) 3422-0875

2

Aquário Municipal
Av. Maurice Allain, s/nº — Vila Rezende

  (19) 3421-1566

1

Piracicaba
MapaTurístico deA Cidade

Piracicaba, do tupi-guarani: “Lugar Onde o Peixe Para” é conhecida nacional e 

internacionalmente por suas riquezas naturais, culturais, gastronômicas e por 

suas referências no comércio e indústria.

O Rio Piracicaba, que nasce nas montanhas da Serra da Mantiqueira, em Minas 

Gerais e, em sua extensão percorre 04 cidades mineiras e 58 cidades paulistas, 

é um dos atrativos naturais mais conhecidos do país. Foi o rio que impulsionou 

a criação e o desenvolvimento da povoação da Vila Nova da Constituição, a Pi-

racicaba fundada por Antônio Corrêa Barbosa, em 1767.

A dinâmica dos negócios, a intensa vida acadêmica e a condição de polo tecnoló-

gico, turístico e gastronômico, têm proporcionado condições fundamentais para 

atrair a iniciativa privada em novos projetos locais, o que garante à cidade esta-

bilidade no desempenho socioeconômico e lhe dá vitalidade, criando um círculo 

virtuoso em direção ao futuro.

Bem posicionada no ranking das cidades mais desenvolvidas do país, sua população 

é conhecida pela vocação empreendedora e por valorizar suas raízes históricas 

e culturais, particularidades que lhe permitiram progredir com qualidade de vida.

Repleta de costumes, tradições, história e um povo acolhedor, Piracicaba está 

preparada para receber e encantar.

Sejam muito bem-vindos(as)!

Como Chegar (Distâncias)

Principais rodovias de acesso por São Paulo (capital):

Passeios Turísticos

Pedalinho
Lago do Parque da Rua do Porto

  (19) 99615-4303

28

Rota Tirolesa
Rua Santa Olímpia, 160 — Bairro Santa Olímpia

  (19) 99185-8268

29

Trenzinho Turístico Maria Fumaça
Av. Alidor Pecorari, 1433 (em frente ao Casarão do Turismo, na Rua do Porto)

  (19) 3493-1804 / (19) 99615-4303

30

Pontos Turísticos

Artesanato
Casa do Artesão no Engenho Central
Av. Maurice Allain, 454 — Acesso também pela Passarela Pênsil (Av. Beira Rio), pela 
Passarela Estaiada (Av. Beira Rio) e pelo Bosque do Morato (Ponte do Morato)

  (19) 3403-2613

31

Casa do Artesão na Rodoviária
Av. Armando de Salles Oliveira, 2344 — Centro

  (19) 3403-2613

32

Feira de Artesanato na Rua do Porto
Calçadão da Rua do Porto

  (19) 3403-2613

34

Feira de Artesanato na Praça José Bonifácio
Praça José Bonifácio — Centro

  (19) 3403-2613

33

Rodovias de acesso:

Rodovia Dep. Laércio Côrte
Limeira, SP

Rodovia Fausto Santomauro
Rio Claro, SP

Rodovia Cornélio Pires
Tietê, SP

Rodovia do Açucar
Sorocaba, SP

Rodovia Samuel de Castro Neves
Anhembi, SP

Rodovia Geraldo de Barros
São Pedro, SP

Rodovia Luiz de Queiroz
Santa Barbara D’Oeste 
e Americana, SP

Rodovias Distâncias de São Paulo  Distâncias de Campinas

Bandeirantes 164 Km Bandeirantes + SP 304 71,6 Km

Anhanguera 152 Km Anhanguera + SP 304 71,9 Km

Castelo Branco 175 Km 

Distâncias dos principais Aeportos

GRU Guarulhos 177 Km VCP Viracopos 79,8 Km

Rodoviária Intermunicipal de Piracicaba
Av. Armando Salles de Oliveira, 2277 — Centro 
Informações (19) 3433-9390

Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo

Avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende,  Parque do Engenho Central

CEP 13405-123     |     Piracicaba, SP

Telefones: (19) 3403-2600 / 3403-2635

Horário de funcionamento

Segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30

E-mail: semac@piracicaba.sp.gov.br

www.semactur.piracicaba.sp.gov.br

Telefones Úteis
Corpo de Bombeiros – 193

Defesa Civil – 199

Guarda Civil – 153

Hospital Santa Casa de Misericórdia – (19) 3417-5000

Pelotão Ambiental – (19) 3426-1996

Plantão de Farmácias – 136

Polícia Civil – 197

Polícia Militar – 190

Polícia Rodoviária – (19) 3424-2872

Prefeitura de Piracicaba – (19) 3403-1000

PROCON – 151

Samu – 192

Serviço de Informações à População – 156

Teleresponde – (19) 3433-5000

Terminal Rodoviário Intermunicipal – (19) 3433-8003

Terminal Central de Ônibus – (19) 3417-1600

Via Ágil – consulta de itinerários e horários 
de ônibus urbano – 0800 7703553

Mapa Virtual
Escaneie o código QR
e baixe o PDF do mapa:

semacturpiracicaba

semacturpira

seturpiracicaba

Para mais informações, acesse:
www.semactur.piracicaba.sp.gov.br
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Informações Turísticas

SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
AÇÃO CULTURAL 
E TURISMO

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
PIRACICABA

“Preserve a natureza e mantenha a cidade limpa. Recicle, colabore, não jogue papel no chão.” 
O custo unitário é: R$ 0,15 / 40.000 unidades

DESIGN  |  joaocrfonseca.com

Escaneie os códigos QR e direcione-se pelo app
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1. Aquário Municipal   2. Área de Lazer do Trabalhador   3. Bairro Monte Alegre   4. Bairros Santana e Santa Olímpia   5. Casa do Povoador   6. Casarão do Turismo   7. Cemitério da Saudade   8. Centro Cultural Martha Watts   9. Elevador Turístico Alto do Mirante   10. Engenho Central   11. Estação da Paulista   12. Horto de Tupi   13. Largo dos Pescadores   14. Mercado Municipal   15. Museu da Água   16. Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes  17. Observatório Astronômico Municipal  18. Parque da ESALQ   19. Parque da Rua do Porto   20. Parque do Mirante   21. Passarela Estaiada   22. Passarela Pênsil 
23. Pinacoteca   24. Teatro Erotídes de Campos   25. Teatro Municipal “Dr. Losso Neto”   26. Zoológico Municipal   27. Passeio de Barco   28. Pedalinho   29. Rota Tirolesa   30. Trenzinho Turístico Maria Fumaça   31. Casa do Artesão no Engenho Central   32. Casa do Artesão na Rodoviária   33. Feira de Artesanato na Praça José Bonifácio   34. Feira de Artesanato na Rua do Porto   35. Shopping Piracicaba   36. Aeroclube Pedro Morganti   37. Terminal Central de Integração — TCI   38. Rodoviária de Piracicaba   39. Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo   40. Bairro Tanquinho   41. Bairro Ártemis

Shopping Piracicaba
Av. Limeira, 722 - Areião

  (19) 3403-3833

Aeroclube Pedro Morganti
Av. Comendador Pedro Morganti, s/n, Monte Alegre

  (19) 3433-1671

Terminal Central de Integração — TCI
Avenida Armando de Salles Oliveira, 2001, Bairro Centro

  (19) 3417-1600

SemacTur 
Av. Maurice Allain, 454 — Das 8h30 às 16h30 (segunda a sábado)

  (19) 3403-2635

Rodoviária de Piracicaba
Av. Armando de Salles Oliveira, 2344 - Centro — Das 13h às 19h (diariamente)

  (19) 3433-8003
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