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Apresentação
A Plano A Engenharia Turística apresenta à Prefeitura Municipal de Tapiraí as primeiras
construções decorrentes do contrato 05/2020. O início dos trabalhos se deu no momento
crítico da declaração da pandemia da Covid-19, o que fez com que a empresa rearranjasse o
Cronograma e o Plano de Trabalho acordados com o cliente.
As pesquisas de demanda, que aconteceriam antes das entregas aqui apresentadas, foram
suspensas frente às determinações de horários de abertura e fechamento dos meios de
hospedagem por parte do governo estadual e municipal e foram replanejadas para acontecer
a partir do mês de outubro de 2020. As visitas técnicas aos atrativos e aos empreendimentos
turísticos foram também adiadas conforme as determinações de isolamento da população e
previstas para serem realizadas ao fim do mês de setembro de 2020. Apesar dos imprevistos
e adiamentos, a empresa conseguiu realizar, por meio de pesquisas secundárias, até a
presente data, etapas importantes de um plano diretor de turismo que são a contextualização
do município no que tange às suas características econômicas, sociais, naturais e institucionais
e a realização do inventário turístico do município, que serão apresentadas a seguir. As duas
entregas são recursos importantes para a realização da etapa seguinte, que trata do
diagnóstico do desempenho da atividade turística no município.
O que a equipe técnica assimilou com a realização das etapas iniciais é que apesar de o
município de Tapiraí apresentar uma enorme riqueza ambiental e interessantes aspectos
culturais, ele sofre com problemas estruturais, econômicos e sociais decorrentes do seu
contexto histórico e que têm levado ao decréscimo do seu número de habitantes. Nesse
contexto, a atividade turística pode ser vista como uma alternativa para a melhora do cenário
atual e uma ferramenta para a promoção de um desenvolvimento responsável do município.
Para tanto, a atividade carece de ser desenvolvida de forma planejada e constantemente
monitorada – daí a importância da atualização para os próximos três anos do Plano de
Desenvolvimento Turístico do Município de Tapiraí vigente.
O inventário turístico foi realizado seguindo a metodologia e as determinações da Secretaria
de Turismo do Estado de São Paulo, com o preenchimento online dos formulários que
integram a Plataforma Digital do Inventário Turístico Paulista. Após o preenchimento dos
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formulários, foram gerados arquivos em extensão PDF contendo as principais informações,
que são aqui apresentadas no item 2. Por conta de limitações da plataforma, algumas
informações adicionais, como algumas descrições e fotos, não foram incorporadas aos PDFs,
sendo apresentadas aqui em anexo.

Ana Carolina Pontes
Representante legal da Plano A Engenharia Turística e
Coordenadora técnica da atualização do Plano de Desenvolvimento Turístico do
Município de Tapiraí
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1. Contextualização do município de Tapiraí
1.1. O munícipio de Tapiraí
Tapiraí é um município do estado de São Paulo (mapa 1), localizado na região administrativa
e de governo de Sorocaba. Localiza-se nos contrafortes da Serra do Mar e de Paranapiacaba e
integra o Vale do Ribeira que, juntos, compõem um dos maiores contínuos existentes de Mata
Atlântica – bioma considerado um dos cinco mais importantes hotspots 1 do mundo em
biodiversidade e o mais ameaçado bioma brasileiro.
Diante dessa riqueza, Tapiraí tem a vantagem de possuir 80% de sua área total de 755 km² em
unidades de conservação. Está localizada na latitude 23°57’49” Sul e longitude 47°30’26”
Oeste e à altitude de 880 metros.

Mapa 1 – Localização Geográfica de Tapiraí
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SaoPaulo_Municip_Tapirai.svg
Acesso em 30 maio de 2020.

Criado em 1988 pelo ambientalista Norman Myres, o termo “hotspot” era utilizado por ele para designar as dez
florestas tropicais que considerava as mais ameaçadas no mundo. Em 1996, a Conservation International (CI)
realizou a releitura do conceito de “hotspot” acrescentando a ele critérios quantitativos para se classificar ou
não certa área como “hotspot”. Para se enquadrar no conceito, é preciso que determinada área atenda dois
critérios, sendo eles: Ter pelo menos 1.500 espécies vasculares endêmicas e apresentar 30% ou menos de sua
cobertura vegetal original. Fonte: Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra do Cipó e Área de Proteção
Ambiental APA Morro da Pedreira https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-demanejo/parna_serra_do_cipo_pm_encarte1e2.pdf Acesso em 25 de agosto de 2020.
1

Atualização do Plano de Desenvolvimento Turístico de Tapiraí – Etapa 3 do Plano de Trabalho

6

O clima no município é do tipo subtropical temperado, com temperatura máxima em torno
dos 25 °C no verão e mínima de 13 °C no inverno. Apresenta precipitação anual entre 1.354,7
e 1.807,7 mm 2, sendo os meses mais chuvosos os de setembro a março, conforme mostra a
tabela 1. De acordo com Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (CIIAGRO), é a
terceira cidade mais fria do estado de São Paulo, perdendo apenas para Campos do Jordão a
Apiaí 3.

MÊS

MÍNIMA (°C)

MÁXIMA (°C)

PRECIPITAÇÃO (mm)

Janeiro

19

25

232

Fevereiro

19

26

188

Março

18

26

146

Abril

17

24

81

Maio

14

21

85

Junho

13

21

65

Julho

13

21

63

Agosto

13

23

46

Setembro

15

23

100

Outubro

16

24

121

Novembro

17

25

118

Dezembro

18

25

188

Tabela 1: Clima e precipitação em Tapiraí ao longo do ano.
Fonte: https://www.climatempo.com.br/climatologia/563/tapirai-sp
Acesso em 30 maio de 2020.

Tapiraí tornou-se município em 19 de fevereiro de 1959 (IBGE 2016) e possui o distrito do
Turvo. No seu território estão também a comunidade tradicional Ribeirão da Anta e a aldeia
indígena Gwyra Pepo da etnia Guarani Mbya. A aldeia, habitada por cerca de 50 moradores,
foi remanejada para o município de Tapiraí em 2018 por conta da obra estadual do Rodoanel.

Artigo “Herpetofauna dos remanescentes de Mata Atlântica da região de Tapiraí e Piedade, SP, sudeste do
Brasil” (Condez; Thais Helena, Jannini Sawaya; Ricardo, Dixo; Marianna, 2009).

2

http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2016/06/com-5c-tapirai-registra-uma-das-menorestemperaturas-do-ano.html. Acesso em 25 de maio de 2020.
3

Atualização do Plano de Desenvolvimento Turístico de Tapiraí – Etapa 3 do Plano de Trabalho

7

Tapiraí possui três feriados municipais, sendo eles:
•

19 de fevereiro – Aniversário da cidade

•

20 de novembro – Dia da consciência negra

•

25 de novembro – Festa de Santa Catarina (padroeira do município)

Piedade, Juquiá, Sete Barras, Ibiúna, São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul e Miracatu são os seus
municípios limítrofes. Para se chegar a Tapiraí, o acesso é rodoviário. A principal via de acesso
é a SP-79, que corta o munícipio e liga o interior de São Paulo ao seu litoral sul. Tapiraí está a
135 km da capital paulista e próximo a cidades como Sorocaba (72 km) e Campinas (152 km).

PRINCIPAIS DISTÂNCIAS DE TAPIRAÍ
Piedade

33,3 km

Sete Barras

105 km

Pilar do Sul

39,3 km

Sorocaba

64,2 km

Juquiá

59,9 km

Campinas

143 km

Ibiúna

64,6 km

São Paulo

169 km

São Miguel
Arcanjo

70,3 km

Aeroporto de
Guarulhos

186 km

Miracatu

82,3 km

Aeroporto de
Congonhas

137 km

Tabela 2: Principais distâncias de Tapiraí
Fonte: Google Maps
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1.2. Caracterização social
De acordo com o Portal de Estatísticas do Estado de São Paulo da Fundação Sistema Estadual
de Análise de Dados (Seade), a população total estimada para de Tapiraí em 2020 é de 7.699
pessoas, sendo 3.850 pessoas do sexo masculino e 3.849 do sexo feminino. Na área urbana
residem 5.785 pessoas e 1.914 vivem na zona rural. A maior parte da população é formada
por pessoas com idade entre 20 a 24 anos (791 pessoas) e 15 a 19 anos (666 pessoas).
Apesar da sua riqueza natural, Tapiraí, assim como os outros municípios que integram o Vale
do Ribeira, apresenta desigualdades sociais e econômicas consideráveis quando comparado
aos demais municípios paulistas. As desigualdades são advindas do seu contexto históricopolítico e da sua localização de difícil acesso, dentre outros fatores. A caracterização
socioeconômica apresentada a seguir expõe, de certa forma, as disparidades.
O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) de 2018, elaborado pela Fundação Seade
– que avalia o desenvolvimento de cada município em três dimensões: renda, longevidade e
escolaridade – classifica Tapiraí no grupo “em transição” em níveis baixos, ou seja, o município
apresenta baixo nível de riqueza e indicadores baixos de longevidade e de escolaridade.
Em relação ao Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) de 2010, que categoriza os
munícipios paulistas em sete grupos em situações de maior ou menor vulnerabilidade às quais
a população se encontra exposta, o município de Tapiraí teve sua área rural categorizada no
grupo de vulnerabilidade 7 (mais alta vulnerabilidade). O rendimento nominal médio dos
domicílios em 2010 era de R$ 1.053 e em 43% deles a renda não ultrapassava meio salário
mínimo per capita. 4
Em 2018, a população tapiraiense vivia em média 65 anos, enquanto a média estadual era de
75 anos.

4

Fonte: http://ipvs.seade.gov.br/view/index.php. Acesso em 11 de junho de 2020.
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Gráfico 1: Índice de envelhecimento (em %) 1980 -2020
Fonte: Fundação Seade

Ainda segundo a Fundação Seade, o município tem a maior taxa de natalidade em relação às
médias regionais e estaduais (gráfico 2), com um percentual ligeiramente maior de mães
adolescentes (tabela 2).

Gráfico 2: Taxa de natalidade (por mil habitantes) 1980 -2018
Fonte: Fundação Seade

Atualização do Plano de Desenvolvimento Turístico de Tapiraí – Etapa 3 do Plano de Trabalho

10

Tabela 3: Nascidos vivos de mães com menos de 18 Anos (em %) 2018
Fonte: Fundação Seade

Apesar da maior taxa de natalidade, a taxa geométrica de crescimento anual da população em
2020 foi de -0,4% ao ano (gráfico 3). Dentre os motivos, é possível pressupor que a população
possa estar em busca de melhores oportunidades em outras cidades.

Gráfico 3: Taxa geométrica de crescimento anual da população 2010/2020 (em % a.a.)
Fonte: Fundação Seade
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Em relação à educação, de acordo com o IBGE (ano base 2017), Tapiraí ocupava a 96ª posição
no Índice de Desenvolvimento da Educação Pública Básica / Ensino Fundamental / Anos iniciais
entre os 645 munícipios do estado de São Paulo.

Tabela 4: Posição de Tapiraí no estado de São Paulo no Índice de Desenvolvimento da
Educação Pública Básica / Ensino Fundamental / Anos iniciais
Ano 2018
Fonte: IBGE Cidades

No que tange aos postos de trabalho, em 2018, 1.186 pessoas que viviam no município tinham
empregos formais5. Desse montante, 689 dos empregos eram ocupados por homens e 488
por mulheres. O setor que mais contratou formalmente em Tapiraí foi o de serviços, seguido
pela indústria.

5

Dados da Fundação Seade.

Atualização do Plano de Desenvolvimento Turístico de Tapiraí – Etapa 3 do Plano de Trabalho

12

No mesmo ano, o rendimento médio total de empregos formais no setor de agricultura,
pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura era de R$ 1.593,90; na indústria, R$ 2.450,46;
no comércio atacadista e varejista e no comércio e reparação de veículos automotores e
motocicletas, R$1.615,09; e no setor de serviços, R$ 2.169,05, sendo o rendimento médio
total dos empregados formais de R$ 2.028,79 – valor abaixo das médias da região e do estado.

Gráfico 4: Rendimento médio do total de empregos formais em Tapiraí
(em reais correntes) 1999-2018
Fonte: Fundação Seade

De acordo com a Mandala Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Municipal 6, organizada
pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a evolução dos empregos formais em
Tapiraí sofreu retração de -14,2% entre os anos de 2017 e 2019. Ainda segundo a mandala, no

A Mandala ODS é um aplicativo disponibilizado aos gestores públicos municipais e à sociedade que possibilita
diagnosticar, monitorar e avaliar o desempenho dos municípios brasileiros quanto ao nível do alcance da
Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ao trazer um gráfico do tipo “radar”, a
mandala mostra o grau de desenvolvimento do município de acordo com 4 dimensões: econômica, social,
ambiental e institucional. A ferramenta disponibiliza 28 indicadores dos 5.570 municípios brasileiros, os quais
são considerados em 6 grupos distintos para fins de análise e comparação. Fonte:
http://ods.cnm.org.br/mandala-municipal. Acesso em 30 de junho de 2020.

6
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mesmo período, a proporção de pessoas vivendo em extrema pobreza em 2017 e 2018 foi
maior que em 2016.
Analisando o Cadastro Único do Governo Federal – conjunto de informações sobre as famílias
brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza que recebem até meio salário mínimo
por pessoa ou até 3 salários mínimos de renda mensal total –, em abril de 2020, 1.269 famílias
tapiraienses integram o cadastro. Em junho de 2020, 458 dessas famílias foram beneficiadas
pelo Programa Bolsa Família. A tabela 5 mostra como se dá a distribuição da renda das famílias
que integram o Cadastro Único do Governo Federal:

Famílias

em %

Faixa de Renda

325

25,6

Com renda per capita familiar de até R$ 89,00;

202

15,9

Com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00;

406

32

336

26,5

Com renda per capita acima de meio salário mínimo.

1.269

100

Total

Com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário
mínimo

Tabela 5 - RI Bolsa Família e Cadastro Único
Fonte: Ministério da Cidadania
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#Vis%C3%A3o%20Geral
Acesso em 30 de junho de 2020.
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1.3. Caracterização econômica
Em relação à economia, o Produto Interno Bruto de Tapiraí apresenta baixa contribuição para
o PIB geral do estado.

Gráfico 5: Participação de Tapiraí no PIB do estado (em %) 2002-2017
Fonte: Fundação Seade

Em 2017, o PIB total tapiraiense foi de R$ 145.686,06 7 e o PIB per capta, R$ 18.880,63, o que
demonstra a disparidade de Tapiraí em relação à sua Região de Governo (RG) e à sua Região
Administrativa (RA).

7

Dados da Fundação Seade.
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Tabela 6: PIB per capita
Fonte: Fundação Seade

Dentre as atividades econômicas, o setor de serviços (R$ 80.017,78) e o setor agropecuário
(R$ 46.341,39) foram, em 2017, os que mais contribuíram para agregar valor adicionado ao
município. A administração pública ocupa a terceira posição (R$ 32.515,04) 8, como mostram
as tabelas a seguir:

8

Dados da Fundação Seade.
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Tabelas 7 e 8: Valor adicionado, por setores de atividade econômica
Fonte: Fundação Seade

No que tange ao setor de serviços, conforme dados do IBGE (ano base 2018), o número de
unidades locais 9 é de 160 e de empresas e outras organizações atuantes é de 161. Segundo o
Plano de Manejo do Parque Estadual Carlos Botelho, o setor agropecuário se destaca pela
oleicultura, pelo inhame e pela cultura de gengibre (o gengibre tapiraiense foi considerado
um dos melhores gengibres do país nos anos 80). No passado, o município teve também como
importantes atividades agrárias a extração de madeira de lei, reduzida com a intensificação
da legislação ambiental brasileira, e a produção de chá em grandes quantidades, finalizada no
município em decorrência da mecanização das lavouras (as máquinas não se adaptaram ao
relevo de Tapiraí).
Ainda sobre as atividades econômicas, a atividade turística cresce aos poucos no município
devido às suas cachoeiras, belas paisagens, trilhas ecológicas e observação de aves. Em 2017,
Tapiraí foi classificado pelo governo de São Paulo como um Município de Interesse Turístico –
MIT, o que o possibilita receber anualmente do governo estadual uma verba de
aproximadamente R$ 650 mil para a melhoria de sua infraestrutura turística. Hoje, há 17
meios de hospedagem no município.

Unidade local: endereço de atuação da empresa que ocupa, geralmente, uma área contínua na qual são
desenvolvidas uma ou mais atividades econômicas, identificado pelo número de ordem (sufixo) da inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria da Receita Federal. Fonte:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101151.pdf. Acesso em 1º de junho de 2020.

9
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1.4. Urbanismo
Os serviços de água e esgoto em Tapiraí são realizados pela Sabesp e se restringem apenas à
área urbana e aos bairros do Turvo e do Quaresmal. Em relação aos serviços de água nas
demais áreas rurais, segundo o IBGE (ano base 2010), algo em torno de 786 domicílios utilizam
de água proveniente de poço ou nascente na propriedade; de poço ou nascente fora da
propriedade ou rio, açude, lago ou igarapé. Ressalta-se que, para essas áreas não foram
encontrados estudos ou informações que apresentem a qualidade das águas utilizadas e
volume disponível para o consumo nos próximos anos.
Em relação ao esgotamento sanitário, na área urbana e nos bairros do Turvo e do Quaresmal
ele é feito na rede geral e pluvial. Na zona rural, o esgotamento dos cerca de 738 domicílios
se dá por meio de fossa séptica e em maior quantidade por fossa rudimentar, compreendida
como a forma menos ecológica e menos eficiente para a coleta de esgoto devido à sua alta
capacidade de contaminação do lençol freático, dos recursos hídricos e do solo, além de trazer
comprometimento à saúde das pessoas.
No que tange à drenagem das águas pluviais no município, o Plano de Saneamento Básico de
Tapiraí 10 destaca a necessidade de melhorias no sistema de drenagem da cidade e da
elaboração de planos municipais de drenagem e melhorias das galerias, bocas de lobo, poços
de visita, redes tubulares e canais.
De acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de Tapiraí 11, a
coleta de resíduos sólidos domiciliares é feita em caminhão compactador e atende 90% da
população urbana e rural. A coleta na área urbana é feita em dias alternados e na área rural,
quinzenalmente, com exceção das localidades Cabeça da Anta e Via Ecco, nas quais a coleta é
realizada semanalmente.

Fonte: Plano de Saneamento Básico do Município de Tapiraí.
https://www.tapirai.sp.gov.br/portal/servicos/1006/plano-de-saneamento-basico/ Acesso em 29 de junho de
2020.
10

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
https://www.tapirai.sp.gov.br/portal/servicos/1005/plano-de-residuos-solidos. Acesso em 29 de junho de
2020.

11

Atualização do Plano de Desenvolvimento Turístico de Tapiraí – Etapa 3 do Plano de Trabalho

18

Os resíduos, em média 11 toneladas por dia, são destinados ao aterro municipal e depositados
em valas. De acordo com o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos12 (ano base 2018) gerado
pela Cetesb, o aterro municipal tem qualidade adequada frente ao montante de resíduos que
recebe. Apesar de o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de Tapiraí 13
indicar a necessidade de realização de colete seletiva, reciclagem e ações relativas aos
resíduos com logística reversa, essas ações não foram identificadas no munícipio.
Em relação à telefonia e ao acesso à internet, Tapiraí tem a maior parte da sua área rural
descoberta de qualquer tipo de rede de telefonia ou internet.
O documento “Revisão do Plano Diretor de Tapiraí/SP – Produto 3: Diagnóstico” 14 aponta que,
em 2010, 99% dos domicílios tapiraienses tinha acesso à iluminação pública; entre 60% e 70%
dos domicílios apresentava entorno coberto por pavimentação e arborização; 30% possuía
calçada. Ainda de acordo com o documento, em entrevista realizada em 2015 com 170
moradores, 70% dos entrevistados avaliaram a situação das calçadas como ruim ou péssima,
e avaliaram que a má qualidade das calçadas, unida à velocidade do trânsito de veículos
motorizados, transmite insegurança em se andar a pé pelas ruas da cidade e pelos bairros
rurais 15. Ao percorrer o município, é possível observar a insuficiência de placas de sinalização
viárias de regulamentação, advertência e indicação. Na percepção da maioria dos
entrevistados (74%), as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência na cidade
são consideradas como péssima, ruim ou inexistente.
O município conta com serviço de transporte público que faz a ligação da sede com os
principais bairros rurais avaliado por 58,2% dos ouvidos na pesquisa como sendo bom ou
ótimo. O Terminal Rodoviário de Tapiraí é atendido por viações com linhas intermunicipais e
interestaduais – São João, Danúbio Azul e Transpen. As rodoviárias de Barra Funda, em São

Fonte: https://cetesb.sp.gov.br/residuossolidos/residuos-urbanos-saude-construcao-civil/publicacoes-erelatorios. Acesso em 29 de junho de 2020.
12

Fonte: Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de Tapiraí.
https://www.tapirai.sp.gov.br/portal/servicos/1004/plano-de-gerenciamento-de-residuos-da-construcao-civil/.
Acesso em 29 de junho de 2020.
14
Revisão do Plano Diretor de Tapiraí/SP – Produto 3: Diagnóstico.
https://www.tapirai.sp.gov.br/arquivos/05022019135516diagnostico_05015416.pdf Acesso em 30 de julho de
2020.
13

O documento aponta que a maioria se sente “mais ou menos seguro” (41,9%) ou “ completamente inseguro”
(24,3%) em andar a pé pelas ruas da sede e mais de 70% dos entrevistados se sente “completamente inseguro”
ou “mais ou menos seguro” em andar a pé pelos bairros rurais.
15
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Paulo, de Sorocaba e de Campinas têm ônibus disponíveis com horários variados para o
terminal rodoviário do município.
Sobre os equipamentos de cultura, o município não conta com teatro, sala de espetáculo,
museu ou cinema, no entanto há a Casa do Artesão Catarina da Silva de Godoy. No local, estão
à venda artesanatos e trabalhos manuais produzidos no município, com destaque para as
peças em fibras de taquara, confeccionados pelos moradores da comunidade cabocla do
Ribeirão da Anta e o artesanato produzido pela comunidade indígena Guarani Mbya, além de
artigos em couro, crochê, tricô, pinturas, móveis em bambu e produtos à base de gengibre. O
nome do espaço foi dado em homenagem à dona Catarina, a artesã mais idosa da Comunidade
Ribeirão da Anta, que ainda permanecia em atividade à data da inauguração do espaço.

Foto 1: Fachada Casa do Artesão
Acervo: Divisão de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Tapiraí

Os espaços públicos para a realização de eventos são a Praça de Eventos Matheus Ricciardi
(foto 1), inaugurada em 2020 com recursos advindos do convênio firmado com o DADETUR e
o Centro Cultural (foto 2), que funciona eventualmente para a realização de casamentos e
festas de aniversário.
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Foto 2: Praça de Eventos Matheus Ricciardi
Acervo: Divisão de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Tapiraí

Foto32: Centro Cultural
Acervo: Divisão de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Tapiraí

Quanto ao patrimônio cultural edificado, o município apresenta edificações com significativo
valor histórico ou arquitetônico. As edificações mais significativas da cidade são a Igreja Matriz
de Santa Catarina, construída em 1938 em homenagem à padroeira da cidade, e o antigo
prédio da Câmara Municipal, que carece de reformas.
Em relação aos equipamentos de esporte, Tapiraí conta com os seguintes ginásios e estádios:
•

Estádio Municipal Anthemo Victório Pilan

•

Pista de Skate – Anexa ao Estádio Municipal Anthemo Victório Pilan
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•

Ginásio Poliesportivo Municipal Shinashiro Matsumura (Gigantão)

•

Ginásio Poliesportivo Ilse Filho

•

Campo de Futebol e Quadra na Avenida Victório Pilan – Distrito do Turvo
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1.5. Organização institucional e normativa
Tapiraí tem como prefeito o Sr. Alvino Guilherme Marzeuski (PSDB), que também foi prefeito
do município na gestão de 2005 a 2008. A prefeitura de Tapiraí está localizada no endereço
abaixo, conta com 11 secretarias, dois departamentos, um setor e uma divisão e tem 319
funcionários.
Prefeitura Municipal de Tapiraí
Endereço: Rua Augusto Moritz, n° 305, Centro
Telefone: (15) 3277 4800
Site: www.tapirai.sp.gov.br
E-mail: comunicacao@tapirai.sp.gov.br
CPNJ: 46.634.465/0001-03

Segundo o site oficial da prefeitura, Tapiraí tem como símbolos municipais a bandeira (figura
3), o brasão (figura 4) e o hino (figura 5).

Figura 2: Brasão do município de Tapiraí
Fonte: https://www.tapirai.sp.gov.br/portal/cidade/11/simbolos-municipais/
Acesso em 11 de junho de 2020
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Figura 3: Brasão do município de Tapiraí
Fonte: https://www.tapirai.sp.gov.br/portal/cidade/11/simbolos-municipais/
Acesso em 11 de junho de 2020

Figura 4: Hino do município de Tapiraí
Fonte: https://www.tapirai.sp.gov.br/portal/cidade/11/simbolos-municipais/
Acesso em 11 de junho de 2020

No seu brasão, de autoria do heraldista Prof. Arcinós Peixoto de Faria, observa-se que estão
representadas uma das principais atividades econômicas de Tapiraí no ano de 1959, a
extração de madeira de lei, a Serra de Paranapiacaba, marcante no relevo do município, e a
anta, também tida como símbolo de Tapiraí.
As principais fontes de receita do município advêm de transferências intergovernamentais e
de convênios.
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Dentre as principais leis municipais existentes que se relacionam com a temática deste
trabalho, destacam-se:
•

Lei Complementar nº 087/2016 de 21 de outubro de 2016 – "Dispõe sobre o novo
Plano Diretor de Tapiraí, estabelece diretrizes gerais da política de planejamento,
ordenamento e desenvolvimento municipal e dá outras providências". Em especial
suas abordagens referentes às regras de zoneamento e uso e ocupação do solo e
às políticas setoriais referentes em especial aos setores do trabalho; alimentação;
moradia; cultura, lazer e esporte; e turismo.

•

Lei nº 2.139/2020 de 18 junho de 2020 – “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano
de 2021, e dá outras providências".

•

Lei nº 2.118 /2019 de 26 de novembro de 2019 – "Dispõe sobre alteração dos
anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Plano Plurianual - PPA para o
exercício de 2020, e dá outras providências".

•

Lei n°106/2019 de 04 de junho de 2019 – Aprova o novo código de obras do
município de Tapiraí.

•

Lei nº 1973/2015 de 30 de setembro de 2015 – “Estabelece Normas de Proteção
do Patrimônio Cultural do Município de Tapiraí, cria o Conselho de Cultura do
Município de Tapiraí e dá outras providências”.

•

Lei n° 2012/2017 de 15 de março de 2017 – "Dispõe sobre a reestruturação do
Conselho Municipal de Turismo – COMTUR".

•

Lei nº 1979/2015 de 09 de novembro de 2015 – Dispõe sobre a aprovação do Plano
de Desenvolvimento Turístico do Município de Tapiraí.

•

Lei n° 1983/2015 de 09 de dezembro de 2015 - "Institui a Política Municipal de
Fomento ao Turismo Rural e Ecoturismo no Município de Tapiraí, e dá outras
providências".

•

Projeto de Lei n°007/2015 -L de 17 de setembro de 2015 – Institui e inclui no
Calendário Municipal de Eventos o “Dia da Comunidade Ribeirão da Anta”.

•

Lei nº 2.137/2020 de 07 de maio de 2020 – "Institui no mês de Fevereiro no
Município de Tapiraí, o mês do Manacá da Serra, conforme especifica e dá outras
providências".
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Quanto aos planos e instrumentos de planejamento existentes, além do Documento Plano
Diretor atualizado em 2016 e sancionado por meio da Lei Complementar nº 087/2016 de 21
de outubro de 2016, são documentos de análise:
•

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (2014)

•

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (2019)

•

Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico (2010/2040)

•

Plano Municipal de Educação (2014/2024)

•

Plano de Desenvolvimento Turístico do Município de Tapiraí (2015/2019):
apresenta o diagnóstico e o prognóstico de Tapiraí em relação ao desenvolvimento
da atividade turística que está em processo de atualização, sendo o presente
documento o primeiro produto decorrente dessa atualização.

Ressalta-se que Tapiraí não conta com planos municipais de cultura e de meio ambiente.
Em relação ao associativismo, que proporciona a participação, estabelece espaços de diálogo
entre a sociedade organizada e o poder público e colabora na execução de políticas públicas,
Tapiraí apresenta em seu cadastro municipal os conselhos municipais, associações e
sindicatos. Salienta-que não se afirma que os conselhos municipais, associações e sindicatos
são atuantes, apenas que eles existem no cadastro da prefeitura, a atuação deles será
analisada na Etapa Diagnóstico.

Conselhos municipais:
•

Conselho de Cultura do Município de Tapiraí, instituído pela Lei n°1973/2015 de
28 de setembro de 2015.

•

Conselho Municipal de Turismo, instituído pela Lei n° 2012/2017 de 15 de março
de 2017.

•

Conselho Municipal do Idoso, instituído pela Lei n° 2093/2019 de 07 de maio de
2019.

•

Conselho Tutelar de Tapiraí, instituído pela Lei n° 2088/2019 de 08 de março de
2019.

•

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei
n° 2090/2019 de 06 de abril de 2019.
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•

Conselho Municipal de Assistência Social, instituído pela Lei n° 1972/2015 de 28
de setembro de 2015.

Associações:
•

Associação da Comunidade Cabocla do Ribeirão da Anta

•

Associação Humanística de Projetos Ecológicos e Urbanísticos – AHPEU

•

Associação Musical e Cultural Leões da Liberdade

•

Associação Rural Comunitária de Promoção Humana e Proteção à Natureza

•

Associação dos Gestores pela Unidade Ambiental – AGUA

•

Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos do Município de Tapiraí

•

Associação Tapiraiense de Valorização e Inclusão dos Deficiente – ATVID

•

Associação Cultural e Esportiva de Tapiraí

•

Associação Bíblica e Cultural Unidade do Reino

•

Associação Comercial e Industrial de Tapiraí

•

Associação Salve Floresta

Obs.: a Associação Humanística de Projetos Ecológicos e Urbanísticos (AHPEU) e a Associação
Comercial e Industrial de Tapiraí encontram-se com os seus registros suspensos.

Sindicatos:
•

Sindicato Rural de Tapiraí

•

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiúna e Região
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1.6. Aspectos históricos
Em 15 de julho de 1930, a família Rosa, pretendendo vender suas terras nos sertões de
Paranapiacaba, contratou o engenheiro Celso David do Valle que, acompanhado de Celestino
Américo, percorreu a região. Em local por eles considerado ideal para a sede de uma futura
povoação, colocaram um marco e a esse local chamaram de Paranapiacaba, por ficar em um
tabuleiro entre os contrafortes da cordilheira marítima.
No mesmo ano, foi construído o primeiro rancho, no então Patrimônio de Paranapiacaba,
onde hoje está a Igreja Matriz. Celso David do Valle, José Kenitz Moreira Lima, Royal
Maravalhas e Valdomiro do Valle, formaram sociedade em 1932 e fundaram a Colônia
Juquiazinho, Moreira & Cia Ltda. com a finalidade de locar a estrada entre Piedade e Juquiá e
construir o trecho entre Piedade e o Patrimônio de Paranapiacaba.
Em 1934, iniciou se a colonização com a formação da Cia. Agrária Paulista, sendo abertas as
estradas vicinais do Rio Verde, Juquiazinho, Travessão e Nagasaki. Dois anos depois, as famílias
japonesas Kubota, Matsumura, Sato e outras iniciaram a produção de carvão vegetal no
município, importante atividade econômica da época.
Em 1938, foi inaugurada a capela e o distrito que recebeu o nome de Santa Catarina Mártir.
No entanto, a legislação estadual proíbe o nome de comunidade semelhante ao de estados
da federação, no caso Santa Catarina, o que causava transtorno às pessoas que enviavam suas
correspondências ao estado de Santa Catarina, pois elas acabavam sendo enviadas a esse
distrito. Assim, o nome foi mudado para Tapiraí, expressão de língua indígena que significa
“lugar de anta”, devido à grande quantidade dessa espécie existente na região. Pelo Decreto
Lei Estadual nº 14.334, de 30 de novembro de 1944, o Distrito de Santa Catarina tomou a
denominação de Tapiraí. A data de fundação do município foi 19 de fevereiro de 1959.

As informações apresentadas a seguir sobre o histórico de Tapiraí foram retiradas
integralmente do documento “Plano Municipal de Educação” elaborado pela Prefeitura
Municipal em 2014.
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1.7. Caracterização físico-natural
Conforme já mencionado no item 1.1, Tapiraí está inserida em meio à Mata Atlântica. O bioma
Mata Atlântica é um dos mais ricos biomas do planeta e também um dos mais ameaçados. No
Brasil, apenas 7% da sua área original está conservada, o que mostra a necessidade de ações
para a conservação do bioma.
Em 1991, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO)
declarou os 89.687.000 hectares de abrangência do bioma no Brasil como Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica 16 (RBMA), que se estende por 17 estados brasileiros: Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul.
Em 1994, para proteger o que sobrou dos 80% de Mata Atlântica que cobria e o estado de São
Paulo, a UNESCO criou a Reserva da Biosfera (RB) Cinturão Verde do Estado de São Paulo.
Integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, a RB tem identidade própria, dadas as
peculiaridades de estar próxima a uma das maiores metrópoles do mundo (sendo formada
por 71 município dentre eles, Tapiraí).
Para conservar a Mata Atlântica em toda a sua extensão, principalmente na parte que abrange
as RBs citadas, foram criadas uma variedade de unidades de conservação e corredores
ecológicos. Dentre eles, abrangendo o conjunto das Serras do Mar e de Paranapiacaba – área
com maior número de endemismos da Mata Atlântica –, está o Mosaico de Unidades de
Conservação de Paranapiacaba, no qual município de Tapiraí se insere. Esse mosaico
configura-se como um dos maiores corredores de Mata Atlântica do Brasil, com 250 mil

Reservas da Biosfera (RB) é o instrumento utilizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO) para a implantação do programa “O Homem e a Biosfera”, criado em 1974 com o
objetivo de demonstrar a viabilidade de se conservar a biodiversidade sem privar as populações humanas do
desenvolvimento social e econômico. Atualmente existem mais de quatrocentas RBs distribuídas em mais de
100 países. Uma região ser uma Reserva da Biosfera significa ter reconhecimento internacional da relevância
da sua diversidade biológica e cultural para o planeta, bem como ter maiores possibilidades de angariar
financiamentos externos a projetos que colaborem para a sua conservação. Fonte: Plano de Manejo do Parque
Nacional da Serra do Cipó e Área de Proteção Ambiental APA Morro da Pedreira.
https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-demanejo/parna_serra_do_cipo_pm_encarte1e2.pdf Acesso em 02 de setembro de 2020.
16
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hectares protegidos por seis unidades de conservação (UCs), a maioria delas administradas
pela Fundação Florestal, descritas a seguir:
•

Parque ecológico em Capão Bonito

•

Parque Turístico Alto Ribeira (Petar)

•

Parque Estadual Intervales

•

Parque Estadual Carlos Botelho (abrangência no município de Tapiraí)

•

Estação Ecológica Xituê

•

APA Serra do Mar (abrangência no município de Tapiraí)

Segundo o Plano de Manejo do Parque Estadual Turístico do Alto da Ribeira (Petar):
O contínuo ecológico de Paranapiacaba representa uma das áreas mais bem
conservadas entre os remanescentes de Mata Atlântica no Brasil. Com mais de
120.000 ha de florestas, o contínuo ecológico é composto pelos parques estaduais
Carlos Botelho, Intervales, Turístico do Alto Ribeira e a Estação Ecológica de Xitué.
Se for considerado o entorno ainda florestado destas áreas, a Área de Proteção
Ambiental da Serra do Mar e outras UCs próximas, como o Mosaico de Unidades de
Conservação de Jacupiranga, são mais de 300.000 ha de florestas.
Fonte:http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/2012/01/1_Introduca
o_Carste_Metodologia2.pdf pág. 59 Acesso em 12 de junho de 2020.

Vale ressaltar que, antes da criação do Mosaico de Unidades de Conservação de
Paranapiacaba, devido à sua importância cultural, a Serra do Mar e a Serra de Paranapiacaba
já haviam sido tombadas pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico,
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat), por meio da Resolução nº 40 de
junho de 1985, como patrimônio do estado na categoria Área Natural ou Sítio Paisagístico.
Do ponto de vista hidrográfico, o município de Tapiraí integra a Bacia Hidrográfica do Ribeira
de Iguape e Litoral Sul e, portanto, faz parte também do Vale do Ribeira. O vale, formado pelo
Rio Ribeira de Iguape, abrange vinte e três municípios paraenses e paulistas – dentre eles
Tapiraí – e é considerado o maior contínuo de contínua de Mata Atlântica preservada do país.
De acordo com “Cílios do Ribeira” 17, possui 2,1 milhão de hectares de florestas, 150 mil de
restingas, 17 mil de manguezais e 200 km de uma costa recortada por um conjunto de praias,
17

https://www.ciliosdoribeira.org.br/vale-ribeira/patrimonio. Acesso em 12 de junho de 2020.
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estuários e ilhas extremamente bem preservados e que protegem a mais importante reserva
de água doce dos estados de São Paulo e do Paraná. Tamanha é a riqueza que, em 1999, a
UNESCO declarou o Vale do Ribeira como Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade.
Assim, ao se contextualizar Tapiraí no que tange às suas características físico-naturais, podese afirmar que o município está em meio a um dos biomas mais ricos do mundo, localizado
nos contrafortes das Serras do Mar e de Paranapiacaba e no Vale do Ribeira, que estão entre
os mais importantes contínuos ecológicos de Mata Atlântica do país, regiões consideradas
pelo UNESCO como Reservas da Biosfera e como Patrimônio Natural e Cultural da
Humanidade.
A conservação de tamanha riqueza se dá por um conjunto de unidades de conservação. Só o
município de Tapiraí tem 80% do seu território sobre a abrangência de UCs, sendo elas: APA
Serra do Mar e as RPPNs Parque do Zizo, Fazenda Agropastoril Gonçalves e Legado das Águas.

Mapa 2: Área do território do município de Tapiraí inserida em Unidade de Conservação
Fonte: Documento “Revisão do Plano Diretor de Tapiraí/SP” (Risco Arquitetura Urbana, 2016)

A seguir, são apresentadas as principais unidades de conservação existentes no território de
Tapiraí:
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Área de Proteção Ambiental Estadual Serra do Mar: Abrange 14 municípios, todos em São
Paulo e, dentre eles, Tapiraí. Criada em 1984 e gerenciada pela Secretaria do Meio Ambiente
do Estado de São Paulo, a APA Serra dar Mar – unidade de uso sustentável – avança 15% a
área do município por meio de uma vegetação de floresta ombrófila densa (93,42%) com
diversidade de endemismo de espécies de fauna e flora propiciadas pelas cadeias de morros
e vales que dificultam a colonização e a dispersão das espécies. Sua área total é de 419.95918
hectares. Não possui plano de zoneamento.

Legado das Águas: a maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil, de propriedade da
empresa Votorantin e com aproximadamente 31 mil hectares, abrange três municípios,
dentre eles, Tapiraí. 75% da reserva está em estágio avançado de conservação, sendo já
catalogadas mais de 1.700 espécies de plantas e animais, dentre os quais a anta albina
(exemplar raro), saíras e tucanos, e entre as plantas, orquídeas raras, o palmito-juçara
(ameaçado de extinção), copaíbas e figueiras centenárias. Dentre os projetos e serviços
desenvolvidos pela Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) estão:
•
•
•
•
•
•
•
•

Compensação ambiental
Reflorestamento
Viveiro de plantas
Educação Ambiental
Locação de espaço
Cursos
Ecoturismo
Hospedagem

Fonte: https://guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/area-de-protecao-ambiental-serra-do-mar. Acesso em 16
de junho de 2020.
18
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Sobre a anta albina:
A anta albina é o maior mamífero terrestre encontrado no Brasil, chegando a medir
2 metros de comprimento e a pesar 25 quilos 19. O albinismo é uma condição rara e
hereditária e de gene recessivo, causando a falta de pigmentação na pele do
animal 20. Em 2018, em Tapiraí, mais precisamente no Legado das Águas, foram
fotografados dois exemplares de machos com albinismo completo que, além de
serem brancos, não possuem pelagem e têm olhos avermelhados. Mais raro que
avistar uma anta albina é avistar exemplares juntos. A possibilidade mais defendidas
pelos pesquisadores é a de que os dois animais possuem algum grau de parentesco,
podendo ser irmãos, ou pai e filho. Os exemplares foram apelidados de Gasparzinho
e Canjica.
Anteriormente às fotografias realizadas em Tapiraí em 2018, no Brasil havia apenas
dois registros de antas albinas, uma fêmea que vivia em um centro de recuperação
de animais silvestres e um vídeo amador de um filhote, ambos no Mato Grosso do
Sul. 21

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Parque do Zizo: Essa RPPN que tem área
superior a 300 ha de Mata Atlântica preservada, localizada no alto da Serra de Paranapiacaba,
abriga exemplares únicos de fauna e flora características desse bioma e nascentes como a do
rio Assungui, que desagua no importante rio Iguape. O nome Parque do Zizo é uma
homenagem a Fogaça Balboni, o Zizo, militante morto pela ditadura. Na área são
desenvolvidas hoje pesquisas, iniciativas de educação ambiental, observação de aves e
atividades de contemplação e ecoturísticas, sendo possível hospedar-se no parque. Destacam-

https://www.nationalgeographicbrasil.com/animais/2018/04/anta-albina-armadilha-fotografica-reservalegado-das-aguas-tapirai. Acesso em 3 de junho de 2020.
19

https://legadodasaguas.com.br/genetica-pode-ser-o-motivo-de-fenomeno-unico-de-duas-antas-albinas-nolegado-das-aguas. Acesso em 3 de junho de 2020.
20

21

Texto adaptado de www.legadodasaguas.com.br. Acesso em 10 de junho de 2020.
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se as trilhas Ouro Fino, Mestre e Passarinheiro em meio à mata e que levam a belas cachoeiras
e mirantes.22
Tapiraí integra também área definida pela BirdLife International como Áreas Importantes para
a Conservação das Aves no Brasil (IBA) 23 Mata Atlântica Maciço Florestal de Paranapiacaba.
O Maciço Florestal de Paranapiacaba é uma das áreas de maior endemismo de aves do bioma,
muitas delas ameaçadas de extinção. Tapiraí, nos últimos anos, vem se consolidando como
um destino importante para a observação de aves no estado de São Paulo por ser um dos
municípios paulistas com o maior número de aves catalogadas – 365 espécies.
Com o número considerável de unidades de conservação, Tapiraí recebe um montante
significativo advindo do ICMS Ecológico 24. Regulamentado pela Lei Estadual nº 8.510/1993, o
ICMS Ecológico trata de compensar financeiramente os municípios que têm parte
considerável de seus territórios inserida em UCs. No entanto, o valor arrecadado pelo
município não é reinvestido para a conservação das áreas protegidas ou em projetos de
educação ambiental. Apesar do número considerável de unidades de conservação em seu
território, Tapiraí sofre pressões relacionadas à caça ilegal e extração de espécies ameaçadas
de extinção.
A seguir, o perfil resumido do município de Tapiraí quanto a suas características físiconaturais:

22

Adaptado de http://parquedozizo.com.br. Acesso em 12 de junho de 2020.

O Brasil apesar de estar entre os três países com maior riqueza de aves do mundo, é o primeiro em número
de espécies globalmente ameaçadas de extinção. Frente ao número crescente de aves ameadas de extinção
em todo o mundo BirdLife Internacional definiu, por meio de critérios rigorosos, áreas que carecem ser
conservadas, denominadas de “Áreas Importantes para a Conservação das Aves no Brasil (IBA)” e vem
desenvolvendo um plano estratégico de atuação em prol da conservação das aves dessas áreas. Fonte:
DEVELEY, P. F. & GOERCK, J. M. (2009) Brazil. Pp 99 – 112 in C. Devenish, D. F. Díaz Fernández, R. P. Clay, I.
Davidson & I. Yépez Zabala Eds. Important Bird Areas Americas - Priority sites for biodiversity conservation.
Quito, Ecuador: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 16).

23

O ICMS Ecológico foi criado como critério de cálculo do valor a ser repassado aos Municípios e como forma de
compensação àqueles que possuem unidades de conservação Estaduais em seu território. Um dos objetivos
principais com a criação do ICMS Ecológico é compensar os Municípios em virtude da existência de áreas
legalmente destinadas a unidade de conservação ou proteção ambiental em parte de seu território que não
poderiam ser exploradas economicamente.

24
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Quadro com o resumo das características físico-naturais de Tapiraí
Topografia:

Caracterizada por relevo montanhoso.
Formação montanhosa com declives e planaltos.

Relevo:

Possui relevo acidentado e tem moderada suscetibilidade à
erosão.

Ambiental:

O município de Tapiraí tem 80% de seu território inserido em
área de proteção ambiental – APA. Também é declarada
como Reserva da Biosfera pela UNESCO (Organização para a
Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas).

Bacias
Hidrográficas:

Rio Ribeira de Iguape e Litoral Sul.

UGRHI:

11 e 14

Vegetação:

Bioma de Mata Atlântica – floresta ombrófila densa e
vegetação secundária.

Situação da
cobertura
vegetal:
Solos
predominantes:

54,22% de mata
38,27% de capoeira
0,83% de área de reflorestamento
Cambissolo, seguido dos Argissolos e Latossolos.

Adaptado de: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil do Município de Tapiraí.
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1.8. Patrimônio Cultural do município de Tapiraí – a comunidade
Ribeirão da Anta
Em meio às áreas protegidas de Tapiraí, mais precisamente na APA Estadual Serra do Mar,
está a comunidade tradicional e cabocla de Ribeirão da Anta. A história da comunidade remete
há mais de um século, quando Gumercindo Alves, por volta da década de 1940, desbravou as
matas nos arredores do antigo povoado do Patrimônio do Paranapiacaba (que deu origem à
cidade de Tapiraí) e, ao lado do Ribeirão da Anta, estabeleceu a residência de sua família e
uma pequena área de cultivo. No local, entre os rios Ribeirão da Anta e Juquiá, Gumercindo
Alves, sua esposa Mariana Maria e seus filhos plantaram café, laranja, banana, feijão e milho
e criaram porcos e galinhas.
Para chegar ao local escolhido eram dois dias andando no meio do mato. Dormiam no
caminho e, no lombo de burro, levavam açúcar, feijão e sal. Como esses alimentos não
duravam muito, eram obrigados a procurar outros na mata. Próximo ao pequeno rancho
que construíram, que, na verdade, era uma casa de pau a pique, plantavam café, cana de
açúcar, laranja, banana, milho e feijão. 25

Com o passar do tempo, os filhos do casal tiveram seus filhos e o local tornou-se uma
comunidade, chamada de Comunidade Ribeirão da Anta. De acordo com relatos extraídos do
estudo “Ribeirão da Anta – resgate histórico de uma comunidade tradicional cabocla de
Tapiraí, SP”, a vida da comunidade não era fácil:
Levantávamos por volta das 5 da manhã. Tomávamos café com farinha e, às vezes,
comíamos carne de porco, pois havia muitos animais naquela época. Para o almoço na roça
levávamos um caldeirão de feijão com farinha e ovo frito. Comíamos por volta do meio-dia
e só voltávamos para casa quando começava anoitecer. A família toda ia para a roça. Se
havia algum bebê, o colocávamos deitadinho no canto da roça. Quando ele ficava maior,
fazíamos um buraco no chão e ele ficava ali sentado com uma outra criança maior tomando
conta. 26

A comunidade sobrevivia do que a natureza oferecia. Dormia-se em esteiras ou em camas
feitas de pau a pique, pescavam e caçavam. A alimentação da comunidade era de base cabocla
e caipira com pratos à base de milho, gengibre, palmito juçara, cana de açúcar e carne
proveniente de caça ou das pequenas criações. A farinha de milho artesanal, com o seu longo

25

“Ribeirão da Anta – resgate histórico de uma comunidade tradicional cabocla de Tapiraí, SP”, p. 55.

26

“Ribeirão da Anta – resgate histórico de uma comunidade tradicional cabocla de Tapiraí, SP”, p. 55.
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processo artesanal de fabricação, era e ainda permanece sendo uma das iguarias culinárias da
comunidade.
As roupas eram simples, feitas de saco, e se andava descalço. Cestarias em taquara nativa
eram feitas para servirem de instrumentos facilitadores na realização de atividades agrárias e
cotidianas, como peneiras, armadilhas para peixes, potes, bolsas e até berços que eram
pendurados no teto.

Foto 3: Berço de taquara há mais de 60 anos na comunidade
Fonte: “Ribeirão da Anta – resgate histórico de uma comunidade
tradicional cabocla de Tapiraí, SP”

O excedente que era plantado ou produzido na comunidade era transportado no lombo de
burros em viagens que demoravam de dois a três dias e vendido em Ibiúna, São Roque,
Pinheiros e Santo Amaro. A venda garantia a aquisição de itens de necessidade que só se
encontravam na cidade – açúcar, sal, tecidos, querosene (utilizado para iluminação com
lamparina).
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A seguir, relato dos filhos do Sr. Gumercindo sobre o deslocamento até Ibiúna:
Abrir esse caminho pelo Morro Pelado foi uma das maiores dificuldades que enfrentamos
nos primeiros tempos de Ribeirão da Anta. Para isso, resolvemos seguir o carreiro das
antas. 27

Os habitantes de Tapiraí chamavam os moradores de Ribeirão da Anta de camirangas. “A
gente sempre tinha um contato quando traziam o palmito no João Messias. Aí, em tom de
brincadeira, a gente perguntava como é que estava o sertão. Daí, eles contavam as histórias
de onça e outras coisas que aconteciam por lá” 28 (relato do então prefeito de Tapiraí Alvino
Guilherme Marzeuski). Apesar da vida difícil dos moradores da comunidade tradicional, suas
festas, principalmente as que homenageavam Nossa Senhora Aparecida e São Gonçalo, eram
animadas e marcadas por danças, leilões, levantamento de mastro e o oferecimento de
iguarias culinárias.
Nos anos 70, a Comunidade de Ribeirão da Anta já era numerosa. Em 1971, foi instalada a
primeira escola próxima à comunidade. Outras transformações importantes também
aconteceram ao longo dos anos seguintes, como a chegada do asfalto, da energia elétrica, do
transporte público e da construção da Igreja Assembleia de Deus e do campo de futebol e da
transformação da área em um bairro de Tapiraí. Os moradores começaram a trabalhar na
cidade e na Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) e, em sua maioria, se converteram em
evangélicos da Assembleia de Deus, não mais realizando as festas religiosas. O Sr. Gumercindo
faleceu em 1987 e Mariana em 1994 deixando filhos, 51 netos e 115 bisnetos e muita saudade
em todos na comunidade.
Um fato que merece destaque é que a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) represou as
águas do Rio Juquiá – situado a 1 km de distância da comunidade – ao mesmo tempo em que
criou a Represa do Alecrim e trouxe as águas da represa para menos de 300 m da comunidade,
colocando-a às margens de um grande lago. No entanto, 35 anos depois da criação da represa,
os moradores de Ribeirão da Anta, devido a questões fundiárias, foram impedidos, por meio

27

“Ribeirão da Anta – resgate histórico de uma comunidade tradicional cabocla de Tapiraí, SP”, p. 61.

28

“Ribeirão da Anta – resgate histórico de uma comunidade tradicional cabocla de Tapiraí, SP”, p. 71.
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de cercas e de seguranças, de acessarem as águas da represa, sendo necessário andar
quilômetros para acessar as águas.
Frente a essa situação arbitrária, em 2015, a comunidade unida e com características de
protagonismo, se organizou fundando a Associação da Comunidade Cabocla do Bairro
Ribeirão da Anta e realizando um abaixo-assinado para reverter a situação. O abaixo-assinado
recebeu mais de duas mil assinaturas dos moradores do município de Tapiraí, um número
significativo diante do total de 2.500 eleitores do município, evidenciando o apoio dos demais
habitantes à comunidade.
Em decorrência de toda essa mobilização, em 2016, a Prefeitura de Tapiraí, por meio da
desapropriação da área, restaurou o acesso às águas da Represa do Alecrim de fronte à
comunidade. A partir daí, Prefeitura e Câmara Municipal se posicionam em favor da defesa
dos interesses da Comunidade Ribeirão da Anta.
Com mais de um século de história, a Comunidade Ribeirão da Anta, mais antiga que a cidade
de Tapiraí, ainda guarda o “jeito de viver no interior da Mata Atlântica, de forma individual e
coletiva de apropriação e utilização da terra, num sistema de organização social de
convivência e integração sócio ambiental.” 29 O calendário do município define a data de 5 de
outubro como o dia da Comunidade Ribeirão da Anta.
O processo artesanal de produção de farinha de milho, que sempre foi uma prática comum da
comunidade, ainda persiste. Carregada de significados históricos e culturais para esses
moradores, ainda é feita no único monjolo existente na comunidade, datado de 1949. A
habilidade de produzir utensílios feitos em taquara nativa para a realização de atividades
agrárias e cotidianas hoje é utilizada para a confecção de cestos e peneiras, que são vendidas
como artesanato não só na comunidade como também na Casa do Artesão de Tapiraí (que
leva o nome da filha de Gumercindo e de Mariana Maria, a Casa do Artesão Catarina da Silva
Godoy). As iguarias da culinária cabocla ainda permanecem.

29

“Ribeirão da Anta – resgate histórico de uma comunidade tradicional cabocla de Tapiraí, SP”, p. 115.
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Iguarias da Comunidade Ribeirão da Anta:
Frango caipira com manjerona, palmito assado, feijão, farinha de milho, carne de
porco, abóbora, mandioca, batata doce, mingau de alho, cambuquira (broto da
abóbora), serralha, carne de caça e paçoca de carne de caça.

No entanto, apesar de a comunidade ainda permanecer unida e defendendo os seus
interesses, segundo o estudo “Ribeirão da Anta – resgate histórico de uma comunidade
tradicional cabocla de Tapiraí, SP”, essa vem aos poucos envelhecendo e o desejo dos
moradores é o desenvolvimento de atividades que gerem renda para que filhos e netos
possam voltar a morar na comunidade. A visitação turística a esse lugar cercado de verde, de
água e de interessante história e a venda de artesanato se tornam, aos poucos, atividades
econômicas capazes de alcançar esse desejo. Reflexões e ações visando potencializar essas
atividades e valorizar mais essa comunidade são um dos focos do Plano Diretor de Turismo de
Tapiraí.
Sobre o Sr. Gumercindo
Gumercindo, considerado fundador da Comunidade Ribeirão da Anta, era muito
religioso, católico, devoto de São Gonçalo e com o dom para benzer as pessoas e
plantações. Tinha 1,70m e sempre foi muito magro. Era cantador, tocava viola,
gostava de jogar baralho e adorava dançar nas festas de São Gonçalo. Gostava de
peixe, torresmo de porco, feijão com farinha, batata doce e mingau de alho. Para
beber, preferia vinho. Costuma vestir-se com calça e camisa social e também
adorava usar chapéu.
Deitava-se no começo da noite e levantava-se bem cedo, ao cantar do galo. Era
brincalhão, trabalhador, honesto, caridoso, falante e tranqüilo. Além de muito
religioso. Benzedor, sentia-se muito bem rezando pela cura das pessoas. Aos filhos
sempre dizia para jamais parar de lutar por seus direitos, não desistir nunca, viver
sempre unidos e em paz uns com os outros. Aos netos pedia para que sempre
mantivessem a tradição e não abandonassem a propriedade. 30

30

“Ribeirão da Anta – resgate histórico de uma comunidade tradicional cabocla de Tapiraí, SP”, p. 46.
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Foto 4: Seu Gumercindo e dona Mariana
Fonte: “Ribeirão da Anta – resgate histórico de uma
comunidade tradicional cabocla de Tapiraí, SP”

Foto 5: Fotos antigas que representam como eram as casas na
comunidade Ribeirão da Anta
Fonte: “Ribeirão da Anta – resgate histórico de uma comunidade
tradicional cabocla de Tapiraí, SP”
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2. Inventário turístico do município de Tapiraí
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Histórico
Município:
Histórico:

Tapiraí
Localizada à 130 Km da capital paulista e com uma população
estimada em 8.000 habitantes, Tapiraí é um refúgio ecológico. Seu
relevo montanhoso tomado pelos vales proporciona paisagens
exuberantes com vista panorâmica para a Serra do Mar e da Mata
Atlântica. Possui 80% de seu território inserido em uma área de
Proteção Ambiental tombada pela Unesco como Patrimônio da
Humanidade e é cortada pela rodovia SP-79, que liga o interior do
Estado de São Paulo ao litoral sul. Tapiraí é passagem para muitos
turistas atraídos pelos rios, riachos e suas belezas naturais, tais
como a Cachoeira do Chá, que conta com uma trilha de 1km
beirando as margens do Rio Corujas. Durante a trilha os visitantes
passam por uma piscina natural de águas cristalinas até chegar à
queda principal com 30 metros de altura, uma paisagem de encher
os olhos. A Cachoeira do Limoeiro também é destaque dentre as
belezas de Tapiraí. Uma pequena trilha e uma ponte suspensa
levam o turista ao encontro da cascata que desemboca em uma
deslumbrante piscina natural; um ótimo passeio pelas facilidades do
acesso ideal para quem deseja fugir das altas temperaturas e
passar um dia em meio à natureza. Nos últimos anos, Tapiraí
passou a atrair observadores de aves de todo o país para visitar e
fotografar espécies de aves nativas da Mata Atlântica. A cidade
hospitaleira conta com pousadas preparadas para prática de
birdwatching, além de atividades para os admiradores da natureza,
preservando o silêncio e a contemplação. Para os amantes do
ecoturismo, as hospedagens oferecem trilhas conservadas em meio
à mata preservada e esportes de aventuras como canoagem, rapel
e trekking. Na comunidade tradicional cabocla do Ribeirão da Anta,
os turistas são recepcionados pela simpatia de seus moradores que
trabalham na confecção de artesanato e na produção da farinha de
milho. onde a família opera um monjolo de quase 100 anos a fim de
conservar a cultura cabocla da região; uma volta ao tempo em meio
a uma paisagem bucólica e encantadora. Outra curiosidade que
atrai visitantes de todo o país ao município é o Sino da Paz, que se
encontra no Santuário Ecológico do Budismo Primordial, medindo
1,70 metros de altura e pesando uma tonelada. O Sino da Paz
representa a consagração pela paz mundial e é o segundo
homologado oficialmente em todo o mundo. O primeiro encontra-se
em Hiroshima. Diante de tantos atributos, Tapiraí é MIT (Município
de Interesse Turístico) estando entre as 14 primeiras cidades a
receber o título. Um lugar privilegiado pela sua natureza intocada e
povo acolhedor, a cidade oferece aos visitantes tranquilidade e
muita aventura em meio aos encantos da Mata Atlântica.

Informações Básicas do Município
Área(M²):

755.00

Histórico
Densidade demográfica:

11.00

Taxa de urbanização(%):

71.00

IDMH:

0.670

Densidade demográfica:

11.00

Nível de Atendimento Abastecimento de Água(%):

97.00

Nível de Atendimento - Coleta de
Lixo(%):

100.00

Tem plano municipal de resíduos
sólidos?:

Sim

Tem coleta seletiva?:

Não

Faz a limpeza urbana?:

Sim

Nível de Atendimento - Esgoto
Sanitário - Coleta(%):

75.00

Nível de Atendimento - Esgoto
Sanitário - Tratamento(%):

85.00

População:

8000

Região Administrativa:

Sorocaba

Clima:

Subtropical

PIB:

145686.06

Sistemas de saúde
Hospital(is):

0

Santa Casa(s):

1

UBS:

0

Posto(s) de saúde:

2

Pronto Socorro(s):

1

UPA(s):

0

Atendimento médico 24 horas:

Sim

SAMU:

0

Farmácias/ Drogarias:

4

Drograria Plantão:

0

Acesso
Distância da capital:

162

Outras Estruturas de Apoio
Delegacia de Polícia? Quantas:

1

Batalhão da Polícia Militar? Quantos:

1

Corpo de Bombeiros? Quantos:

0

Guarda Municipal:

Sim

Shopping Center? Quantos:

0

Histórico
Antiquário? Quantos?:

0

Loja de Artesanato? Quantos:

1

Loja Souvenir? Quantos?:

0

Comércio especializado? Produtos?:

0

Caixa Eletrônico? Quantos?:

3

Bancos:

Sim

Casa de Câmbio? Quantos?:

0

Posto de Combustível? Quantos?:

2

Cabeleireiro/ Barbeiro? Quantos:

10

Cabeleireiro/ Barbeiro quantos
abertos aos sábados?:

10

Borracheiro? Quantos?:

3
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queda principal com 30 metros de altura, uma paisagem de encher
os olhos. A Cachoeira do Limoeiro também é destaque dentre as
belezas de Tapiraí. Uma pequena trilha e uma ponte suspensa
levam o turista ao encontro da cascata que desemboca em uma
deslumbrante piscina natural; um ótimo passeio pelas facilidades do
acesso ideal para quem deseja fugir das altas temperaturas e
passar um dia em meio à natureza. Nos últimos anos, Tapiraí
passou a atrair observadores de aves de todo o país para visitar e
fotografar espécies de aves nativas da Mata Atlântica. A cidade
hospitaleira conta com pousadas preparadas para prática de
birdwatching, além de atividades para os admiradores da natureza,
preservando o silêncio e a contemplação. Para os amantes do
ecoturismo, as hospedagens oferecem trilhas conservadas em meio
à mata preservada e esportes de aventuras como canoagem, rapel
e trekking. Na comunidade tradicional cabocla do Ribeirão da Anta,
os turistas são recepcionados pela simpatia de seus moradores que
trabalham na confecção de artesanato e na produção da farinha de
milho. onde a família opera um monjolo de quase 100 anos a fim de
conservar a cultura cabocla da região; uma volta ao tempo em meio
a uma paisagem bucólica e encantadora. Outra curiosidade que
atrai visitantes de todo o país ao município é o Sino da Paz, que se
encontra no Santuário Ecológico do Budismo Primordial, medindo
1,70 metros de altura e pesando uma tonelada. O Sino da Paz
representa a consagração pela paz mundial e é o segundo
homologado oficialmente em todo o mundo. O primeiro encontra-se
em Hiroshima. Diante de tantos atributos, Tapiraí é MIT (Município
de Interesse Turístico) estando entre as 14 primeiras cidades a
receber o título. Um lugar privilegiado pela sua natureza intocada e
povo acolhedor, a cidade oferece aos visitantes tranquilidade e
muita aventura em meio aos encantos da Mata Atlântica.

Informações Básicas do Município
Área(M²):

755.00

Histórico
Densidade demográfica:

11.00

Taxa de urbanização(%):

71.00

IDMH:

0.670

Densidade demográfica:

11.00

Nível de Atendimento Abastecimento de Água(%):

97.00

Nível de Atendimento - Coleta de
Lixo(%):

100.00

Tem plano municipal de resíduos
sólidos?:

Sim

Tem coleta seletiva?:

Não

Faz a limpeza urbana?:

Sim

Nível de Atendimento - Esgoto
Sanitário - Coleta(%):

75.00

Nível de Atendimento - Esgoto
Sanitário - Tratamento(%):

85.00

População:

8000

Região Administrativa:

Sorocaba

Clima:

Subtropical

PIB:

145686.06

Sistemas de saúde
Hospital(is):

0

Santa Casa(s):

1

UBS:

0

Posto(s) de saúde:

2

Pronto Socorro(s):

1

UPA(s):

0

Atendimento médico 24 horas:

Sim

SAMU:

0

Farmácias/ Drogarias:

4

Drograria Plantão:

0

Acesso
Distância da capital:

162

Outras Estruturas de Apoio
Delegacia de Polícia? Quantas:

1

Batalhão da Polícia Militar? Quantos:

1

Corpo de Bombeiros? Quantos:

0

Guarda Municipal:

Sim

Shopping Center? Quantos:

0

Histórico
Antiquário? Quantos?:

0

Loja de Artesanato? Quantos:

1

Loja Souvenir? Quantos?:

0

Comércio especializado? Produtos?:

0

Caixa Eletrônico? Quantos?:

3

Bancos:

Sim

Casa de Câmbio? Quantos?:

0

Posto de Combustível? Quantos?:

2

Cabeleireiro/ Barbeiro? Quantos:

10

Cabeleireiro/ Barbeiro quantos
abertos aos sábados?:

10

Borracheiro? Quantos?:

3

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
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A - Infraestrutura | Distancias

Registro # 715
Município:

Tapiraí

Outros Centros Regionais:

Sorocaba

Distância:

64

Registro # 719
Município:

Tapiraí

Outros Centros Regionais:

Registro

Distância:

93

Registro # 2009
Município:

Tapiraí

Outros Centros Regionais:

São Paulo

Distância:

162

Registro # 2010
Município:

Tapiraí

Outros Centros Regionais:

Campinas

Distância:

143

Registro # 2011
Município:

Tapiraí

Outros Centros Regionais:

São Miguel Arcanjo

Distância:

70

Registro # 2012
Município:

Tapiraí

Outros Centros Regionais:

Guarulhos

Distância:

180

Gerado por:
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A - Infraestrutura | Rodovias

Registro # 374
Município:

Tapiraí

Nome da rodovia:

SP 79 - Guilherme Hovel-Svd, Padre, Rodovia

Registro # 375
Município:

Tapiraí

Nome da rodovia:

SP 79 - Natan Chaves, Professor, Avenida

Registro # 376
Município:

Tapiraí

Nome da rodovia:

SP 79 - Celestino Americo, Tenente, Rodovia

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
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A - Infraestrutura | Transporte rodoviario

Registro # 312
Município:

Tapiraí

Nome:

São João

Site:

http://www.gruposaojoao.com.br/

Telefone:

(15) 98134-8668 / 98134-8669

E-mail:

sac@saojoaotransportes.com.br

Registro # 315
Município:

Tapiraí

Nome:

Transpen

Site:

https://deonibus.com

Telefone:
E-mail:

contato@transpen.com.br

Registro # 317
Município:

Tapiraí

Nome:

Danúbio Azul

Site:

https://www.danubioazul.com.br/

Telefone:

15 32441340

E-mail:

sau-sao@danubioazul.com.br

Registro # 362
Município:

Tapiraí

Nome:

Santa fé

Site:

http://turismosantafe.com.br/

Telefone:

(11) 94027-1165 / (11) 2759-9889 / (11) 4542-5389

E-mail:

contato@turismosantafe.com.br / logistica@turismosantafe.com.br

Registro # 363
Município:

Tapiraí

Nome:

Scatur

Registro # 363
Site:

https://onibusbrasil.com/empresa/scatur

Telefone:

(15) 3282-1007

E-mail:

Gerado por:
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B - Caracterizacao | Comunicacao turistica

B.9 - Comunicação Turística
Município:

Tapiraí

B.9.1 - Canais de Comunicação do Turismo
Instagram:

@prefeituradetapirai

Facebook:

Municipio de Tapirai

Twitter:
Youtube:
Outros Canais:
Feiras:

Sim

Relação de Feiras:

Salao SP Avistar Adventure Sports Fair

B.9.2 - Materiais Gráficos
Banco de Imagem:

Sim

Banco de Imagem Gratuito:

Sim

Banco de Vídeos:

Sim

Banco de Vídeos Gratuito:

Sim

Folheteria:

Sim

Folheteria Regional:

Não

B.9.3 - Logotipo
Logotipo:

Não

B.9.4 - Ação de divulgação internacional
Tem Ação Internacional:

Sim

Ação Internacional Relação:

Avistar Adventure Sports Fair
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B - Caracterizacao | Dados cadastrais

Tipologia
Município:

Tapiraí

AMITESP:

Sim

APRECESP:

Não

Participa de Consórcio:

Não

Consórcio(s):

0

Consórcio Grupo Técnico:

Não

Convention & Visitors Bureau:

Não

Qual(is):

0

Fluxo
Período inicial:

00/00/0000

Período final:

00/00/0000

Total de turistas:(Estimativa):

0

Porque este período?:

Pesquisas de demanda sendo realizadas c/ previsão de
finalização em outubro 2020.

Órgão Oficial de Turismo
Órgão Responsável:

Diretoria de Turismo

Titular:

Natalia Pavan Schultz

Cargo:

Diretoria de Turismo

Responsável técnico:

Natalia Pavan Schultz

Responsável técnico cargo:

Greizy Marcheuski Nicolai

Endereço:

Rua Augusto Moritz, 305

Telefone:

1532774805

E-mail:

meioambiente@tapirai.sp.gov.br

Site Oficial do Turismo:

https://www.tapirai.sp.gov.br/

Dotação orçamentária(R$):

1124000.00

Profissionais Formados no Turismo?:

Sim

Técnicos:

1

Bacharéis:

1

Conselho Municipal de Turismo COMTUR
O município possui COMTUR:

Sim

Tipologia
Conselho Nome do Presidente:

Sergio Roberto Cardoso

Conselho Telefone(s):

11 99126-9906

Conselho E-mail:

pousadarecantodospinheiros@uol.com.br

Conselho Ocupação:

Presidente

Conselho Período Do Mandato:

01/07/2019

Conselho Período do Mandato Final:

30/07/2021

Capacitação em Turismo
Capacitação em turismo:

Não

Sensibilização:

Sim

Sensibilização Ações:

Palestra de Sensibilização sobre o potencial do desenvolvimento
do Turismo Gastronômico em Tapiraí / Palestra de Sensibilização
sobre a Importância da qualidade para bares e restaurantes/
Palestra de sensibilização sobre o potencial do desenvolvimento
do Birdwatching em Tapiraí (Legado das Águas)

Economia do Turismo
Economia do Turismo(%):

37.00

Quanto Arrecada (em R$):

80017.58

Fontes de Receitas do Município:

Empregos:

Apresentados em ordem de contribuição ao valor adicionado
total do município (ano-base 2017): Serviços, agropecuária,
administração pública e indústria Fonte: Fundação Seade
Serviços

Planejamento
Planejamento:

Sim

Versão:

20/10/2015

Possui Plano de Marketing:

Não

Marketing Versão:

00/00/0000

Estratégias de promoção e divulgação
do município:

Participação em feiras e eventos

Mídias para divulgação:

Vídeo institucional e guia informativo impresso
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B - Caracterizacao | Informacoes turisticas

B.8.1 - Informações Turísticas
Município:

Tapiraí

Turísticas Possui Centro:

Sim

Turísticas Diário:

Não

Turísticas Semanal:

Sim

Quantos:

1

Endereço:

R. Adolfo Nimtz, 305

Site:

www.tapirai.sp.gov.br

E-mail:

turismo@tapirai.sp.gov.br

Telefone:

1532771233

B.8.2 - Informações do turismo em Site
Site Prefeitura:

www.tapirai.sp.gov.br

Site Próprio:

Não

Site Regional:

Não

Site tem Atrativos:

Sim

Site tem Meios de Hospedagens:

Sim

Site tem Serviços de Alimentação:

Sim

Site tem Receptivos/Passeios:

Não

Idiomas no Site:

apenas português
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C - Servicos e equipamentos | Informacoes basicas

C - Serviços e equipamentos | Informações básicas
Município:

Tapiraí

C.1 - Meios de hospedagem
Equipamentos Meios de hospedagem:

Sim

C.1.1 - Segunda residência
Equipamentos Segunda residência:

9

Equipamentos relação imóveis:

0

Equipamentos temporada:

Sim

C.1.2 - Rancho/Sítio de aluguel
Equipamentos Ranchos:

2

Equipamentos Sítios:

10

Equipamentos Capacidade:

48

C.3 - Agência de Viagens e Receptivo
O Município possui agencia de viagens:

Não

Quantas:
Quantas fazem receptivo:
C.6.1 - Estrutura Fretamentos
Possui estacionamento para ônibus fretado?:

1

Capacidade:

5

C.6.2.1 - Serviços Internos
Equipamentos Taxi:

Sim

Capacidade Táxi:

24

Aplicativos Mobilidade:

Não

C.6.2.2 - Serviços - externo
Autorização Circulação:

Não

Cobrança:

Não

Valor(R$):

0.00

Lei/Decreto:

C - Serviços e equipamentos | Informações básicas
Limite excursões:

Não

Qual o limite:

0

Vans Estacionamento:

Sim

É necessário agendamento:

Não

Com qual antecedência:

não se aplica

Pode ser feito por meio eletrônico:

Não

Qual site/endereço:

não se aplica

C.7 - Sinalização Turística
Possui Sinalização Turística:

Sim

Modalidade de acesso:

Para veículos motorizados

Possui Sinalização:

Somente no entorno do atrativo

A Sinalização é:

Informátiva

Obedece o padrão internacional:

Sim

Informar o padrão:

Padrão Guia Brasileiro de Sinalização Turística
baseado no padrão internacional

Idiomas da sinalização:

Não

Quais idiomas:

apenas português

Gerado por:
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C 1 - Servicos e equipamentos | Meios de Hospedagens

Registro # 2938
Município:

Tapiraí

Nome:

Pousada Encontro das Águas

Endereço:

Rod. SP-79, km 151,5 - Fazenda Velha, Tapiraí - S

Telefone:

(15) 3277-1140

E-mail:

encontrodasaguas@encontrodasaguas.com.br

O Encontro das Águas é um hotel fazenda que oferece diversas opções de lazer. Ao ar livre, os
hóspedes podem percorrer trilhas em meio à Mata Atlântica, passear a cavalo, pescar no lago ou
se divertirem nas piscinas adulto e infantil. Aproveitando os espaços internos, há um salão de
confraternização com videoquê e dois salões de jogos com mesa de bilhar e pebolim. Sua
estrutura de acomodação é composta por chalés em meio a natureza. Oferecem hospedagem e
day use, pacotes com pensão completa e isenção de cobrança para crianças até três anos de
idade.

Registro # 2939
Município:

Tapiraí

Nome:

Pousada Recanto Águas Vivas

Endereço:

TPR 345 Cícero Martinho Macedo, s/n - km 4 - Bairr

Telefone:

(15) 5704-8100

E-mail:

contato@pousadarecantoaguasvivas.com.br

A Pousada Recanto Águas Vivas possui dez apartamentos – que acomodam até 50 pessoas e
uma casa de campo – para até 16 pessoas. Possui área de lazer com piscina descoberta, sauna e
banheiros, salão de eventos com videoquê, salão de jogos, sala com equipamentos para
ginástica, playground, campo de futebol e de vôlei, e fazendinha (com vacas, galinhas, pomar e
plantações diversas. As atividades de lazer ao ar livre incluem trilhas guiadas, pesca esportiva,
passeio a barco e tirolesa. Os hóspedes podem se entreter à noite com festas temáticas, luau e
bingo. Há dois restaurantes no hotel, um que serve pratos no fogão a lenha e outro voltado a
bebidas e petiscos. Aceitam animais de estimação.

Registro # 2940
Município:

Tapiraí

Nome:

Pousada do Professor

Endereço:

TPR 356

Telefone:

(11) 3681 2019 / (15) 99158 4009

E-mail:

pousada@pousadadoprofessor.com.br

A Pousada do Professor oferece três tipos de acomodação: chalés para casal com e sem cozinha,
chalés de madeira no estilo “suíço”, com cozinha, e que acomodam até quatros pessoas e duas
casas geminadas, equipadas com lareira e cozinha, ideais para famílias. Localizada em área de
Mata Atlântica – com lago e trilhas, a Pousada do Professor oferece, além do contato com
natureza, possibilidades de lazer tais como sauna, piscina, sala de jogos, área de churrasqueira
e caiaques para passeios no lago.

Registro # 2941
Município:

Tapiraí

Nome:

Pousada Recanto dos Pinheiros

Endereço:

Estrada do Rio Bonito, 376 Bairro Rio Bonito

Telefone:

(11) 97478-0050

E-mail:

pousadarecantodospinheiros@uol.com.br

A estrutura de hospedagem da Pousada Recanto dos Pinheiros é composta por chalés de
madeira em meio a natureza. São equipados com TV LCD com canais via satélite, internet wi-fi
gratuita, frigobar e varanda. Sua área de lazer inclui piscina e sauna, além de oferecer
atividades ao ar livre, como trilhas, pesque e pague, observação de flora e fauna, com destaque
especial para a observação de aves. A culinária típica é preparada em fogão à lenha, sendo
possível degustar cervejas artesanais produzidas na própria pousada como a Cerveja São
Columbano.

Registro # 2942
Município:

Tapiraí

Nome:

Pousada Salve Floresta

Endereço:

TPR 188 - Gumercindo Alves da Silva, km 12

Telefone:

(15) 99817 0960

E-mail:

carlos@salvefloresta.com

Localizada na Fazenda São José, possui sua estrutura totalmente integrada a natureza. A
hospedagem se dá em chalés de madeira rústicos e charmosos que possuem frigobar, cama
larga, mesa e cadeiras, banheiro privativo e vista para o lago. A pousada possui ainda piscina,
sauna e salão de jogos e oferece o serviço de pensão completa. O diferencial da pousada é a
torre de observação de aves para a prática de birdwatching, construída em área estratégica,
oferece oportunidades únicas para a observação das aves da região. Além da observação de
pássaros, a pousada promove atividades de educação ambiental em suas trilhas, disponibiliza
caiaque e café e chá de fluxo livre.

Registro # 2943
Município:

Tapiraí

Nome:

Pousada Trilha dos Tucanos (Birdwatch)

Endereço:

Rodovia SP 79, Km 164,5, s/n

Telefone:

(15) 99101 4733

E-mail:

trilhadostucanos@hotmail.com

O Trilha dos Tucanos Lodge é um dos pontos mais tradicionais em Tapiraí para a observação de
pássaros em Tapiraí. A pousada conta com inúmeras trilhas com comedouros e bebedouros
espalhados por todos os lugares para que os observadores se divirtam contemplando aves
únicas da Mata Atlântica. No local, já foram registradas mais de 360 espécies de aves. A
hospedagem se dá em chalés próximos ao lago e em apartamentos de diferentes configurações.
A pousada oferece o serviço de alimentação do tipo pensão completa (café da manhã, almoço e
jantar) e há a possibilidade de day use (passar o dia e não se hospedar) mediante
agendamento.

Registro # 2946
Município:

Tapiraí

Nome:

Hotel do Bigode

Endereço:

Rua Ariovaldo Magueta, n° 7 - Centro

Telefone:

(15) 3277 1125 / (15) 996010624

E-mail:

Não

O Hotel do Bigode localiza-se no centro de Tapiraí e funciona no 2° andar da Padaria 5 Estrelas
do Bigode. Possui dez apartamentos divididos entre solteiro, casal e para a família, equipadas
com armário e televisão. Ideal para turistas que visitam a região ou que estão somente de
passagem pela cidade.

Registro # 2947
Município:

Tapiraí

Nome:

Hotel Flor do Vale

Endereço:

Av. Professor Natan Chaves, 71 - Centro

Telefone:

(15) 3277 1217

E-mail:

Não

Localizado na principal avenida do centro de Tapiraí, o hotel Flor do Vale oferece apartamentos
duplos (casal ou twin) com televisão e armários nos quartos equipados com somente uma cama
de casal. O hotel disponibiliza também kits de higiene em cada um deles. Há um restaurante no
primeiro pavimento do edifício, o que confere comodidade ao hóspede para as refeições de
almoço ou jantar.

Registro # 2948
Município:

Tapiraí

Nome:

Pousada Vilarejo do Quim

Endereço:

Estrada do Chá, Km 4 - Bairro do Chá

Telefone:

(11) 99931-3120

E-mail:

zeperucio@gmail.com

A Pousada Vilarejo do Quim destaca-se pela proposta de incentivar o turismo sustentável. Possui
cinco chalés localizados entre palmeiras de pupunha, equipados com lareira, chuveiros aquecidos
a gás, TV e secador de cabelos, sendo que o nome de cada um deles homenageia um escritor
brasileiro. Oferece hospedagem com pensão completa. Já como possibilidades de lazer, há uma
piscina, duas trilhas autoguiadas e uma monitorada, sendo seu diferencial a possibilidade de
compra de pacotes desenvolvidos pela própria pousada, que vão desde a caminhadas até
passeios em veículo 4X4, com destaque especial para observação de aves. O restaurante tem
cardápio que varia de acordo com as estações do ano, criados pela proprietária. Há também
uma capela, localizada em meio a um belo jardim e animais de estimação são aceitos, mediante
informação no ato da reserva.

Registro # 2949
Município:

Tapiraí

Nome:

Pousada Pegada da Onça

Endereço:

Estrada TPR 222 Vereador Atílio Ynada

Telefone:

(11) 94782 0810

E-mail:

pousadapegadadaonca@gmail.com

A Pousada Pegada da Onça possui dez suítes, amplas e sofisticados, sendo que cada uma leva o
nome de animais da região. Estão equipadas com TV de tela plana com canais via satélite, ar
condicionado, máquina de café da marca Dulce Gusto, frigobar, lareira, secador de cabelo, mesa
de trabalho, guarda-roupas e banheiro privativo. Como amenities são disponibilizados lençóis de
fio egípcio, travesseiro de pluma e roupões. As facilidades incluem café da manhã no estilo
americano, estacionamento, piscina natural, spa, sauna, salão de jogos, além de bar e
restaurante. Na pousada é possível fazer trilhas, observar aves, nadar em cachoeiras e aceitam
animais de estimação.

Registro # 2950
Município:

Tapiraí

Nome:

Camping Vale das Trilhas

Endereço:

Av. Ariovaldo Magueta, 795, Tapiraí - SP, 18180-00

Telefone:

(15) 996517769

E-mail:

valedastrilhas@gmail.com

O Camping Vale Das Trilhas está situado nas proximidades da Cachoeira do Juquiazinho. Sua
estrutura acomoda barracas, no entanto possui tomadas 110V e 220V, estacionamento interno
(gratuito) e sanitários (com chuveiro frio). Atividades como canoagem, caminhada, pesca e
ciclismo podem ser organizadas no local para os hóspedes que tenham interesse em realizá-las.
Por proporcionar o contato com a natureza, não há sinal de internet e o pagamento deve ser
feito somente em dinheiro. O camping também se diferencia por permitir que o hóspede leve
seu animal de estimação.

Registro # 2951
Município:

Tapiraí

Nome:

Pousada Via Ecco

Endereço:

Rodovia Tenente Celestino Américo 18180-000 Tapira

Telefone:

(15) 99603 5444

E-mail:

dbotticarvalho@yahoo.com.br

A Pousada Via Ecco é pequena, possui doze leitos, e funciona em conjunto com o restaurante de
mesmo nome.

Registro # 5121
Município:

Tapiraí

Nome:

Hotel Toca da Onça

Endereço:

R. Professor Natan Chaves, n° 839, Centro

Telefone:

9974-7012

E-mail:

darioglasser@hotmail.com

Localizado na entrada da cidade de Tapiraí, o hotel Toca da Onça possui apartamentos com
configurações diversas, de individuais até triplos, equipados com TV e banheiro privativo. O café
da manhã não é um serviço oferecido, no entanto, como funciona em conjunto com o
restaurante (Parada na Onça), a possibilidade de alimentação pode ser atendida por ele.

Registro # 5153
Município:

Tapiraí

Nome:

Tribo de Estrelas (Sociedade Espiritualista)

Endereço:

TPR 239 Estrada Tribo de Estrelas, Km 1, Bairro Va

Telefone:
E-mail:

tribodeestrelas@gmail.com

Localizada junto ao Santuário Ecológico Sociedade Espiritualista e em meio a Mata Atlântica,
oferece acomodações em quartos para casal ou compartilhados. Sua área externa com lagoas,
montanhas, fontes de água natural, nascentes e natureza deslumbrantes é um local ideal para
quem busca por um ambiente de contemplação e relaxamento, tranquilidade e equilíbrio
espiritual.

Registro # 5359
Município:

Tapiraí

Nome:

Legado das Águas

Endereço:

TPR 188, Km 22

Telefone:

(11) 97278-3855

E-mail:

daniela.gerdenits@votorantim.com

A “Reserva Votorantim – Legado das Águas” é uma Reserva Privada do Patrimônio Natural
(RPPN) com 31 mil hectares de Mata Atlântica preservados que oferece, além de atividades ao ar
livre, hospedagem. As possibilidades de acomodação são tanto na pousada quanto no camping,
abertos de terça a domingo. A primeira possui quartos com diferentes tipos de configuração (de
individuais a triplos) com banheiro privativo e café da manhã incluído na diária. Já o camping
possui estrutura para barracas, para trailer e motor home, vestiários femininos e masculinos
com chuveiro quente, além de tomadas 110V e 220V. Ambas opções oferecem ao hóspede uma
experiência única em meio a um dos biomas mais belos e ricos do mundo, a Mata Atlântica.

Registro # 6127
Município:

Tapiraí

Nome:

Aaracê Refúgio Ecológico e Vivências Holísticas (camping)

Endereço:

R, Benedito Mucci, s/n

Telefone:

(11) 98803-1589

E-mail:

arace.eco.tapirai@gmail.com

O Aracê Camping está localizado em meio à Mata Atlântica onde é possível observar aves,
realizar passeios nas trilhas e aproveitar a cachoeira. As diárias incluem meia diária para quem
opta pelo day use e pensão completa para aqueles que pernoitam no camping. O Aracê Camping
aceita animais de estimação, desde que respeitando a natureza e causando o mínimo impacto
possível.

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
Praça Ramos De Azevedo, 254 Centro - São Paulo SP, 01037-010 - São Paulo - SP
Contato: (11) 3204-2855

Gerado por:

C 2 - Servicos e equipamentos | Bares e restaurantes

Registro # 2521
Município:

Tapiraí

Nome:

Padaria Bom Sonho

Telefone:

(15) 3277-1350

E-mail:

gilmartapirai@hotmail.com

Site:

https://pt-br.facebook.com/pages/category/Bakery/Padaria-e-Restaurante-Bom-Sonho-1577054975925982/

Registro # 2524
Município:

Tapiraí

Nome:

Padaria do Bigode

Telefone:

(15) 3277-1125

E-mail:

padaria5estrelas@ortolop.com

Site:

https://www.facebook.com/pages/Padaria-5-Estrelas-Do-Bigode/514527538674064

Registro # 2530
Município:

Tapiraí

Nome:

Restaurante e Pizzaria Guaxupé

Telefone:

(15) 99671-2645 / 3277-1536

E-mail:

guaxuperestaurante@gmail.com

Site:

https://pt-br.facebook.com/wagnergesiel/

Registro # 2535
Município:

Tapiraí

Nome:

Parada na Onça

Telefone:

(15) 99747-0122/ 99769-3993

E-mail:

guiglasser@hotmail.com

Site:

www.facebook.com/paradanaonca/

Registro # 2537
Município:

Tapiraí

Nome:

Hotel e Restaurante do Tutu

Telefone:

(15) 3277-1217

E-mail:

restaurante-tutu@hotmail.com

Site:

https://www.facebook.com/pages/Restaurante-Do-Tutu/509531695754717

Registro # 2539
Município:

Tapiraí

Nome:

Espaço Telha Velha

Telefone:

15 997179478

E-mail:
Site:

https://www.facebook.com/Espa%C3%A7o-TELHA-VELHA-165383050716631/

Registro # 2541
Município:

Tapiraí

Nome:

Adega e Distribuidora 3 Irmãos

Telefone:

(15) 99811-5263

E-mail:
https://www.facebook.com/Cr18Claudinhooliveira/

Site:

Registro # 2542
Município:

Tapiraí

Nome:

Espetinho Sem Freskura

Telefone:

(15) 99609-0710

E-mail:
Site:

https://pt-br.facebook.com/pages/Espetinho-sem-Freskura/573314929505699

Registro # 2544
Município:

Tapiraí

Nome:

Aracê Refúgio Ecológico, Gastronômico e Vivências

Telefone:

(15) 98803-1589

E-mail:

arace.eco.tapirai@gmail.com

Site:

http://arace.eco.br/

Registro # 2546
Município:

Tapiraí

Nome:

Cabeça da Anta

Telefone:

(15) 99782-5950

E-mail:

margaretebalpardaepp@terra.com.br

Site:

https://pt-br.facebook.com/cabecadaanta/

Registro # 2548
Município:

Tapiraí

Nome:

Bar e Mercearia do Turvo

Telefone:

(15) 3277-5211

E-mail:

edgar.souza@hotmail.com

Site:

Registro # 2558
Município:

Tapiraí

Nome:

Via Ecco

Telefone:

(15) 3377-5000

E-mail:

contato@viaecco.com.br

Site:

http://www.viaecco.com.br/

Registro # 2559
Município:

Tapiraí

Nome:

Itsuki Culinária Oriental

Telefone:

(15) 99724-8792

E-mail:

itsukiculinariaoriental@gmail.com

Site:

https://www.facebook.com/itsukiculinariaoriental/

Registro # 2560
Município:

Tapiraí

Nome:

Lanchonete e Sorveteria Nova Opção

Telefone:

(15) 99740-5844

E-mail:

jailsonsanches@gmail.com

Site:

Registro # 2563
Município:

Tapiraí

Nome:

Farol na Neblina

Telefone:

(15) 99761-0527

E-mail:

botti.larissa@hotmail.com

Site:

https://www.facebook.com/pages/Lanchonete-Farol-na-Neblina/453620498384067

Registro # 2569
Município:

Tapiraí

Nome:

Pizzaria do Sérgio

Telefone:

(15) 99630-0361

E-mail:

sergio_depaula48@yahoo.com.br

Site:

https://pt-br.facebook.com/pizzariadosergio15/

Registro # 7194
Município:

Tapiraí

Nome:

Pub House

Telefone:

(15) 99871 2974

E-mail:
Site:

www.facebook.com/lanchoneteebalada

Registro # 13635
Município:

Tapiraí

Nome:

A Casa da Tapioca

Telefone:

(13) 98220-3724

E-mail:

casadatapiocadetapirai@gmail.com

Site:

www.facebook.com/casadatapiocatapirai

Registro # 14078
Município:
Nome:
Telefone:
E-mail:
Site:

Tapiraí
Tchellos Pizzaria
(15) 99681-4600
vanessa.yumi@hotmail.com
https://www.facebook.com/pg/Tchelos-PizzariaTurvo-Tapira%C3%AD103071098122435/about/?ref=page_internal

Registro # 14163
Município:

Tapiraí

Nome:

Restaurante Encontro das Águas

Telefone:

(15) 3277-1130

E-mail:

lucasfigueiredo@gmail.com

Site:

www.encontrodasaguas.com.br

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
Praça Ramos De Azevedo, 254 Centro - São Paulo SP, 01037-010 - São Paulo - SP
Contato: (11) 3204-2855

Gerado por:

C 5 - Servicos e equipamentos | Recreacao e Entretenimento

Registro # 395
Município:

Tapiraí

Tipo:

Clube Social

Quantidade:

1

Capacidade máxima:

100

Registro # 396
Município:

Tapiraí

Tipo:

Mirante

Quantidade:

2

Capacidade máxima:

0
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Registro # 886
Município:

Tapiraí

Identificação:

Centro Cultural

Cadastur:

0

Capacidade público:

800

Número de empregados fixos:

1

Número de empregados temporários: 0

Registro # 888
Município:

Tapiraí

Identificação:

Praça Matheus Ricciardi

Cadastur:

0

Capacidade público:

4000

Número de empregados fixos:

1

Número de empregados temporários: 0

Registro # 898
Município:

Tapiraí

Identificação:

Associação Cultural e Esportiva de Tapiraí

Cadastur:

0

Capacidade público:

800

Número de empregados fixos:

1

Número de empregados temporários: 0
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D 1 - Atrativos | Tipologia
Município:

Tapiraí

Ecoturismo:

Existente

Cultural e Histórico:

Potencial

Cultural - Cívico:

Inexistente

Cultural - Religioso:

Existente

Cultural - Místico - Esotérico:

Potencial

Cultural - Étnico:

Potencial

Estudo e Intercâmbio:

Inexistente

Esportes:

Inexistente

Pesca:

Potencial

Náutico:

Potencial

Aventura:

Existente

Sol e praia:

Inexistente

Negócios / Eventos:

Potencial

Rural:

Existente

Saúde:

Inexistente

Social:

Potencial

Turismo industrial:

Inexistente

Inverno / Montanha:

Potencial

Gastrônomico:

Potencial

LGBT:

Inexistente

Observadores de Aves:

Existente

Cicloturismo:

Existente

Geoturismo:

Potencial

Turismo Ferroviário:

Inexistente

Parques Temáticos:

Inexistente
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Registro # 145
Município:

Tapiraí

Nome do atrativo:

Cachoeira do Chá

Site:

www.tapirai.sp.gov.br

Existe cobrança de entrada?:

Não

A Cachoeira do Chá é o principal atrativo turístico do município. Localizada a 15 km do centro,
no bairro que deu origem ao seu nome, sua trilha de acesso encontra-se às margens do Rio
Corujas. Com 1.200 metros extensão e nível de dificuldade de percurso considerado de fácil a
médio, durante o passeio é possível observar flora e fauna, além de nadar em uma belíssima
piscina natural. A Cachoeira do Chá destaca-se, também, por sua dupla queda d´água de 30 m
de extensão.

Registro # 147
Município:

Tapiraí

Nome do atrativo:

Cachoeira Limoeiro

Site:

www.tapirai.sp.gov.br

Existe cobrança de entrada?:

Não

Localizada no bairro Limoeiro, a cerca de 9 km de distância do centro de Tapiraí, a Cachoeira do
Limoeiro é de fácil acesso. Possui várias quedas d´água, sendo que na principal delas há uma
gruta e uma piscina natural. A travessia do riacho se dá por uma ponte suspensa de madeira.

Registro # 160
Município:

Tapiraí

Nome do atrativo:

Cachoeira Do Alecrim

Site:

www.tapirai.sp.gov.br

Existe cobrança de entrada?:

Não

Localizada no bairro do Alecrim, a Cachoeira do Alecrim tem acesso por meio duas trilhas, a
primeira com percurso de 4 km enquanto a segunda possui 2 km. Ambas são fáceis de serem
percorridas. A cachoeira, de águas limpas e cristalinas, apresenta queda de aproximadamente 4
metros, sendo que ao final dela forma-se uma piscina natural com chão arenoso, proporcionando
um banho agradável e revigorante tanto para crianças quanto para adultos.

Registro # 161
Município:

Tapiraí

Nome do atrativo:

Cachoeira do Belchior

Site:

www.tapirai.sp.gov.br

Existe cobrança de entrada?:

Não

A Cachoeira do Belchior está localizada no bairro Belchior e seu acesso é considerado fácil,
mesmo que dos 7 km de trilha a serem percorridos até ela, 3 km são dentro d´água. Possui um
paredão de 15 m de altura, de onde as águas caem fortemente sobre as pedras da base. Suas
duas quedas d´água propiciam um banho frio, porém refrescante.

Registro # 162
Município:

Tapiraí

Nome do atrativo:

Cachoeira do Juquiazinho

Site:

www.tapirai.sp.gov.br

Existe cobrança de entrada?:

Não

Apesar de ser considerada de fácil acesso e estar somente a 2km de distância do centro do
município, a Cachoeira do Juquiazinho possui trilha com pedras escorregadias e não se encontra
adequadamente sinalizada. Suas correntezas são fortes, sendo recomendado cautela ao nadar.
Por esse motivo, aconselha-se que o passeio seja mais de caráter contemplativo do que para
banho, principalmente se o público for composto de crianças ou idosos. Apesar disso, encanta
pelas suas águas cristalinas e pela natureza exuberante que a cerca.

Registro # 1355
Município:

Tapiraí

Nome do atrativo:

Mirante do Alecrim

Site:

www.tapirai.sp.gov.br

Existe cobrança de entrada?:

Não

Localizado no bairro do Alecrim, o mirante de mesmo nome é de fácil acesso e proporciona uma
bela vista da Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos do planeta.

Registro # 1356
Município:

Tapiraí

Nome do atrativo:

Mirante do Canelau

Site:

www.tapirai.sp.gov.br

Existe cobrança de entrada?:

Não

O Mirante do Canelau localiza-se no bairro que leva o mesmo nome. De fácil acesso, desse
mirante é possível avistar toda a beleza da região do município de Tapiraí, com sua exuberante
fauna e flora.

Registro # 1357
Município:

Tapiraí

Nome do atrativo:

Santuário Ecológico Amigos da Mata Atlântica

Site:

www.budismo.com.br/templos/santuario-ecologico

Existe cobrança de
entrada?:

Não

O Santuário Ecológico do Budismo Primordial está localizado em Área de Preservação
Permanente (APP). Possui cerca de 76 mil m² de Mata Atlântica, entre montanhas, três lagoas,
fontes de água natural, nascentes e natureza deslumbrantes. No santuário há também o Sino
da Paz que ecoa durantes cerimônias cujas preces buscam a paz e a iluminação de todos os
seres. Ideal para quem busca por um ambiente de contemplação e relaxamento, tranquilidade e
equilíbrio espiritual.

Registro # 1358
Município:

Tapiraí

Nome do atrativo:

Trilha dos Tucanos

Site:

www.trilhadostucanos.com.br

Existe cobrança de entrada?:

Não

O Trilha dos Tucanos Lodge é um dos pontos mais tradicionais em Tapiraí para a observação de
pássaros. A pousada conta com inúmeras trilhas e comedouros e bebedouros espalhados por
todos os lugares para que os observadores se divirtam contemplando aves únicas da Mata
Atlântica. No local, já foram registradas mais de 360 espécies de aves. A criação da Trilha dos
Tucanos Lodge surgiu da idealização do consagrado observador de aves e autor de mais de 10 mil
desenhos e pinturas de espécies da fauna e flora brasileira Tomas Sigrist de se existir uma
pousada no Brasil voltada exclusivamente para a observação desses animais. A partir dessa ideia
o proprietário da área Marco Antônio Neumann cria a Trilha dos Tucanos Lodge.
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Registro # 120
Município:

Tapiraí

Nome do parque:

Legado das Águas - Portaria Tapiraí

E-mail:

comercial@legadodasaguas.com.br

Endereço:

TPR 188, km 22, Portaria Legado das Águas

A “Reserva Votorantim – Legado das Águas” é uma Reserva Privada do Patrimônio Natural
(RPPN) que possui 31 mil hectares de Mata Atlântica preservados e por isso possui fauna e flora
belas e riquíssimas. Aberto de terça a domingo e em feriados, o acesso a reserva pode ser feito
mediante compra de ingresso. São oferecidas diversas atividades de ecoturismo (todas pagas):
trilhas, travessia, canoagem, passeios de bicicleta e a cachoeiras, sendo possível também
praticar a observação de aves. A visita ao Legado das Águas proporciona contato com a natureza
por meio de atividades que geram experiências inesquecíveis.

Registro # 886
Município:

Tapiraí

Nome do parque:

RPPN Parque do Zizo

E-mail:

reservas@parquedozizo.com.br

Endereço:

Rua Narlir Miguel, 231

Apesar de possuir sua entrada no município de São Miguel Arcanjo, a RPPN Parque do Zizo com
seus 300 hectares para a proteção do rico bioma da Mata Atlântica tem sua maior extensão
localizada no município de Tapiraí. A RPPN recebe visitantes com interesse em pesquisas e
estudos sobre a fauna e flora local e em desenvolver atividades de educação ambiental. São oito
trilhas dedicadas para as diferentes atividades e dentre elas está a observação de aves. Nas
plataformas wikiaves e e-bird, o Parque do Zizo está entre os lugares que lidaram o número de
espécies de aves registradas no estado de São Paulo.

Registro # 926
Município:

Tapiraí

Nome do parque:

Trilha dos Tucanos

E-mail:

trilhadostucanos@hotmail.com

Endereço:

Rod. Ten. Celestino Americo (SP-079), KM 164,5

O Trilha dos Tucanos Lodge é um dos pontos mais tradicionais em Tapiraí para a observação de
pássaros. A pousada conta com inúmeras trilhas e comedouros e bebedouros espalhados por todos
os lugares para que os observadores se divirtam contemplando aves únicas da Mata Atlântica. No
local, já foram registradas mais de 360 espécies de aves. A criação da Trilha dos Tucanos Lodge
surgiu da idealização do consagrado observador de aves e autor de mais de 10 mil desenhos e
pinturas de espécies da fauna e flora brasileira Tomas Sigrist de se existir uma pousada no Brasil
voltada exclusivamente para a observação desses animais. A partir dessa ideia o proprietário da
área Marco Antônio Neumann cria a Trilha dos Tucanos Lodge.
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Registro # 185
Município:

Tapiraí

Possui fluxo turístico?:

Não

Está em área montanhosa?:

Selecione

Estimativa de fluxo:

0

Registro # 240
Município:

Tapiraí

Possui fluxo turístico?:

Sim

Está em área montanhosa?:

Sim

Estimativa de fluxo:

0
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Registro # 32
Município:

Tapiraí

Nome:

Trilha dos Tucanos Lodge

Possui algum empreendimento?:

Sim

Tipologia:

Hospedagem

E-mail:

trilhadostucanos@hotmail.com

O Trilha dos Tucanos Lodge é um dos pontos mais tradicionais em Tapiraí para a observação de
pássaros. A pousada conta com inúmeras trilhas, comedouros e bebedouros espalhados por
todos os lugares para que os observadores se divirtam contemplando aves únicas da Mata
Atlântica. No local já foram registradas mais de 360 espécies de aves. A criação da Trilha dos
Tucanos Lodge surgiu da idealização do consagrado observador de aves e autor de mais de 10
mil desenhos e pinturas de espécies da fauna e flora brasileira Tomas Sigrist de se existir uma
pousada no Brasil voltada exclusivamente para a observação desses animais. A partir dessa
ideia o proprietário da área Marco Antônio Neumann cria a Trilha dos Tucanos Lodge.

Registro # 54
Município:

Tapiraí

Nome:

Eco Lodge Salve Floresta

Possui algum empreendimento?:

Sim

Tipologia:

Hospedagem

E-mail:

carlos@salvefloresta.com

A Pousada Salve Floresta possui espaço ideal para que observadores de aves ou amantes da
natureza possam observar as mais diferentes espécies de aves no seu habitat natural, sem
nenhuma interferência humana em seu comportamento. O diferencial da pousada é a torre de
observação de aves para a prática do birdwatching. Construída em área estratégica, a torre
oferece oportunidades únicas para observar aves encontradas na região. A pousada também
oferece atividades que promovem a conservação ambiental.

Registro # 55
Município:

Tapiraí

Nome:

Legado das Águas

Possui algum empreendimento?:

Sim

Tipologia:

Outros

E-mail:

contato@legadodasaguas.com.br

Com uma lista que ultrapassa as 300 espécies de aves, muitas delas endêmicas da Mata
Atlântica, o Legado das Águas é considerado uma das principais áreas no Brasil para
observação de aves. Um levantamento, em parceria com a Sustentar Meio Ambiente, catalogou
286 espécies de aves no Legado das Águas – mais de um terço da avifauna conhecida no
estado de São Paulo -, sendo 33 delas ameaçadas de extinção. A imensa variedade de aves
presente na Reserva é capaz de encantar observadores de todos os níveis, desde os iniciantes
até os mais experientes. Nesse contexto, a prática da Observação de Aves torna-se uma
importante ferramenta, capaz de estreitar ainda mais a relação entre o visitante e a
biodiversidade à sua volta.
Adaptado de: www.legadodasaguas.com.br
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D 9.2 - Atrativos culturais | Comunidades tradicionais

Registro # 24
Município:

Tapiraí

Nome do local:

Comunidade tradicional cabocla Ribeirão da Anta

Comunidades Tradicionais:

de Migração

Site:

0

E-mail:

0

A história da comunidade tradicional cabocla Ribeirão da Anta, localizada na APA Estadual Serra do Mar, remete à
década de 1940, quando Gumercindo Alves desbravou as matas nos arredores do antigo povoado do Patrimônio
do Paranapiacaba (que deu origem à cidade de Tapiraí) e, ao lado do Ribeirão da Anta, estabeleceu a residência de
sua família e uma pequena área de cultivo. Com o passar do tempo, os filhos do casal tiveram seus filhos e o local
tornou-se uma comunidade, a Comunidade Ribeirão da Anta. A comunidade sobrevivia do que a natureza oferecia.
Dormia-se em esteiras ou em camas feitas de pau a pique, pescavam e caçavam. A alimentação era de base
cabocla e caipira com pratos à base de milho, gengibre, palmito juçara, cana de açúcar e carne proveniente de
caça ou das pequenas criações. A farinha de milho artesanal, com seu longo processo artesanal de fabricação, era
a base da alimentação. As roupas eram simples, feitas de saco, e se andava descalço. Cestarias em taquara nativa
serviam de instrumentos para a realização de atividades agrárias e cotidianas, sendo elas peneiras, armadilhas
para peixes, potes, bolsas e até berços que eram pendurados no teto. Com mais de um século de história, a
Comunidade Ribeirão da Anta, mais antiga que a cidade de Tapiraí, ainda guarda o jeito de viver no interior da
Mata Atlântica, de forma individual e coletiva de apropriação e utilização da terra, num sistema de organização
social de convivência e integração sócio ambiental1 e ainda o desejo de resistência em manter suas características
tradicionais mesmo com as pressões do tempo e da modernidade. Por isso, é considerada como uma comunidade
tradicional cabocla e um patrimônio cultural vivo do município.

1

“Ribeirão da Anta – resgate histórico de uma comunidade tradicional cabocla de Tapiraí, SP”, p. 115.

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
Praça Ramos De Azevedo, 254 Centro - São Paulo SP, 01037-010 - São Paulo - SP
Contato: (11) 3204-2855

Gerado por:

D 9.6 - Atrativos culturais | Lugares de fe

Registro # 72
Município:

Tapiraí

Nome do local:

Igreja Matriz de Santa Catarina de Alexandria

Tipo:

Culto

É aberto a visitação:

Sim

Existe cobrança de entrada? Valor?:

0.00

A primeira capela existente onde hoje é o município de Tapiraí foi construída em madeira no ano
de 1938 e dedicada a Santa Catarina de Alexandria. Localizava-se no caminho para Juquiazinho e
sua inauguração se deu por meio de uma celebração realizada por Dom José Carlos de Aguirre
então Bispo Diocesano de Santa Catarina de Alexandria Sorocaba.
Alguns anos adiante deu-se início a construção da atual Igreja Matriz. No entanto, suas obras
foram paralisadas em 1949 sendo retomadas posteriormente pelas mãos do povo de Tapiraí, de
Piedade e de amigos da região em fé a Santa Catarina de Alexandria. A Igreja Matriz de Tapiraí é
em devoção à santa e a edificação mantêm-se imponente na paisagem da cidade. Lugar de fé
para parte significativa dos moradores, foi elevada a Paróquia em 1961, hoje são realizados
constantemente na Igreja Matriz missas, casamentos e batizados.
Fonte: https://paroquia-santa-catarina-de-alexandria.webnode.com/historia/

Registro # 97
Município:

Tapiraí

Nome do local:

Santuário Ecológico do Budismo Primordial

Tipo:

Visitação de cunho religioso

É aberto a visitação:

Sim

Existe cobrança de entrada? Valor?:

0.00

O Santuário Ecológico do Budismo Primordial está localizado em Área de Preservação
Permanente (APP). Possui cerca de 76 mil m² de Mata Atlântica, entre montanhas, três lagoas,
fontes de água natural, nascentes e natureza deslumbrantes. No santuário há também o Sino da
Paz que ecoa durantes cerimônias cujas preces buscam a paz e a iluminação de todos os seres.
É um local ideal para quem busca por um ambiente de contemplação e relaxamento,
tranquilidade e equilíbrio espiritual.
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D 9.8 - Atrativos culturais | Arquitetura civil
Registro # 395
Município:
Arquitetura civil:

Tapiraí
Chafariz/fonte/bica

Endereço:

Cabeça da Anta
SP 79

Fluxo de visistantes:

0

Nome do local:

Localizada às margens da SP 79, a fonte inaugurada em 1936 trata-se de uma cabeça de anta
forjada em bronze na qual a ducha de água sai pela boca do animal. A história desse objeto
origina-se no começo do século passado, quando cavaleiros vindos da região sul passavam
pelos terrenos onde hoje é Tapiraí e utilizavam a fonte para beber e dar água aos seus
animais. A fonte também era utilizada pelas antas, que viviam em grande quantidade nas
matas da região, e por esse motivo o local foi denominado “bica da anta”. Relata-se que, em
certa ocasião, houve um desmoronamento na área, onde encontraram uma anta morta. Para
manter a história, diz-se que o DER instalou a anta de bronze nesta fonte de água quando
inaugurou a rodovia. A curiosidade pela peça – e pela mensagem escrita acima dela “Quem
beber desta água um dia voltará” – faz com que o local seja um famoso ponto turístico, mais
conhecido como “cabeça da anta”.
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Registro # 356
Município:

Tapiraí

Nome do local:

Bairro Ribeirão da Anta

Arquitetura Industrial / Agrícola:

Monjolo

Endereço:

Comunidade do Ribeirão da Anta

Site:

Não possui

E-mail:

Não possui

A comunidade tradicional cabocla do Ribeirão da Anta ainda guarda o primeiro monjolo, construído
pelo Sr. Antônio Vieira de Brito, um dos fundadores da comunidade, em 1949. Elemento essencial
na fabricação da farinha de milho artesanal, o monjolo é usado até hoje na sua produção, uma vez
que a comunidade mantém suas tradições do saber fazer desta farinha. Sendo uma das relíquias
que fazem parte da história e da cultura da comunidade do Ribeirão da Anta, a visita ao monjolo é
mais uma das experiências que o turista tem a oportunidade de vivenciar em Tapiraí.
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D 9.16.1 - Memoria | Grupo etnico

Registro # 154
Município:

Tapiraí

Grupo étnico:

Indígena

Descrição:

Guyra Pepo é uma aldeia indígena da etnia Guarani Mbya que foi remanejada para
Tapiraí em 2018 devido a uma obra estadual feita para a ampliação do Rodoanel. A
atividade turística vem sendo estudada como forma de trazer nova opção de renda
aos 50 moradores da aldeia. Algumas das peças de artesanato fabricadas pelos
indígenas são comercializadas na Casa do Artesão.
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Registro # 1578
Município:

Tapiraí

Nome do local:

Casa do Artesão Catarina da Silva Godoy

Tipo:

Centro Cultural/ Casa de cultura/ Galeria

É aberto a visitação?:

Sim

Existe cobrança de entrada? Valor?:

0.00
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D 13 - Atrativos turisticos | Eventos

Registro # 755
Município:

Tapiraí

Nome do evento:

Expo Gengibre

Demanda:

Regional

Características:

Exposição

Estimativa de visitação:

4000

A Expo Gengibre é em evento criado com o objetivo de divulgar e incentivar o consumo de
gengibre, um dos principais produtos agrícolas da cidade de Tapiraí. É realizado anualmente,
com entrada gratuita, pela Divisão Municipal de Turismo e Cultura, com apoio da Associação
Cultural e Esportiva de Tapiraí (Acet), da Câmara Municipal, da Comissão de Agricultores e da
Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Além das comidas a base de gengibre, os
alimentos e bebidas vendidos no evento são bolos, doces, conservas, chás, temperos e cervejas
artesanais. A feira agrícola (os participantes podem adquirir produtos diretos dos produtores), a
cavalgada e diversos shows complementam a atração.

Registro # 3028
Município:

Tapiraí

Nome do evento:

Respect Festival

Demanda:

Nacional

Características:

Artístico Cultural

Estimativa de visitação:

2000

O Respect Festival é um evento de música eletrônica itinerante, idealizado e projetado com base
em festivais internacionais, tais como o Boom Festival, Transcendence e Universo Paralello (um
dos apoiadores deste evento). Sendo realizado já há dez anos, pode ser considerado um dos
mais importantes Festivais de Arte e Cultura do Brasil.

Registro # 3369
Município:

Tapiraí

Nome do evento:

Workshop de Tantra e Vivência na Natureza

Demanda:

Nacional

Características:

Religioso

Estimativa de visitação:

100

Evento voltado à casais, inclui meditações, danças e dinâmicas entre eles. Os participantes
também podem aproveitar o evento para realizar outras atividades de lazer, tais como banhos
de cachoeira, além de desfrutarem da gastronomia vegana.

Registro # 3454
Município:

Tapiraí

Nome do evento:

Caminhada da Paz e Toque do Sino

Demanda:

Nacional

Características:

Religioso

Estimativa de visitação:

53

Evento realizado anualmente no mês de agosto pela comunidade Budista Primordial com o
objetivo de honrar as vítimas da bomba atômica. Os participantes se reúnem em uma
caminhada do centro de Tapiraí até o Sino da Paz de Hiroshima, localizado no Santuário
Ecológico do Budismo Primordial. O evento acontece simultaneamente no Japão e neste
momento as pessoas fazem orações pedindo a paz universal, o fim das armas nucleares e
oferecem suas condolências às vítimas e suas famílias.

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
Praça Ramos De Azevedo, 254 Centro - São Paulo SP, 01037-010 - São Paulo - SP
Contato: (11) 3204-2855

Gerado por:

D 15.1 - Atrativos turisticos | Turismo Gastronomico

Registro # 1077
Município:

Tapiraí

Nome:

Comida Cabocla da Comunidade do Ribeirão da Anta

Telefone:

Não possui

Possui loja:

Não

A comida cabocla abrange os pratos típicos da culinária tapiraiense, feitos com ingredientes
disponíveis na região: gengibre, farinha de milho, e de criações de animais características do
interior, como o frango e o porco. Dentre esses pratos destacam-se o frango caipira, frango com
gengibre, costelinha de porco defumada e o virado à paulista, reconhecido como patrimônio
cultural imaterial em 2018 pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do Governo do Estado de São Paulo). Pelo valor de R$ 35 (por
pessoa e mediante agendamento), o turista tem a possibilidade de vivenciar esta experiência
única de saborear uma comida típica da comunidade.
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Registro # 1213
Município:

Tapiraí

Nome do prato/bebida:

Cerveja artesanal São Columbano

Nome do local para consumo:

Casa do Artesão e Pousada Recantos dos Pinheiros

Valor médio do prato/bebida:

18.00

Registro # 1217
Município:

Tapiraí

Nome do prato/bebida:

Frango com gengibre

Nome do local para consumo:

Padaria Bom Sonho

Valor médio do prato/bebida:

16.00

Registro # 1218
Município:

Tapiraí

Nome do prato/bebida:

Farinha de milho produzida no Ribeirão da Anta

Nome do local para consumo:

Casa do Artesão na sede da comunidade

Valor médio do prato/bebida:

5.00

Registro # 1219
Município:

Tapiraí

Nome do prato/bebida:

Comida cabocla

Nome do local para consumo:

Comunidade do Ribeirão da Anta (sob agendamento)

Valor médio do prato/bebida:

35.00

Registro # 1220
Município:

Tapiraí

Nome do prato/bebida:

Virado à paulista

Nome do local para consumo:

Comunidade do Ribeirão da Anta (sob agendamento)

Valor médio do prato/bebida:

35.00

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
Praça Ramos De Azevedo, 254 Centro - São Paulo SP, 01037-010 - São Paulo - SP
Contato: (11) 3204-2855

Gerado por:

D 16 - Atrativos turisticos | Artesanato | Trabalhos Manuais

Registro # 927
Município:

Tapiraí

Nome do artigo:

Cestaria em taquara (artesanato)

Nome do local para compra:

Comunidade Ribeirão da Anta e Casa do Artesão na sede do município.

No passado os moradores da comunidade tradicional do Ribeirão da Anta produziam suas
cestarias em taquara nativa para auxiliar na realização de suas atividades cotidianas e agrárias,
sendo esse um aprendizado passado de geração em geração. Hoje, a produção da cestaria em
taquara é utilizada como fonte de renda por alguns dos moradores mais antigos da comunidade.
As peças destacam-se pela sua originalidade e beleza e podem ser encontradas à venda tanto
na Casa do Artesão como na comunidade do Ribeirão da Anta.

Registro # 929
Município:

Tapiraí

Nome do artigo:

Peças em madeira (trabalhos manuais)

Nome do local para compra:

Casa do Artesão na sede do município

As peças produzidas em madeira vão desde objetos maiores tais como mesas e cadeiras até
itens utilitários como pilões, porta-retratos e porta-chaves. Os responsáveis pela confecção
desses produtos aprenderam o ofício de forma autodidata, observando e aprimorando técnicas.
Dentre os materiais utilizados na produção dessas peças estão raízes secas e madeiras
recicladas (restos de serralherias, madeiras de demolição, sarrafos, dentre outros).

Registro # 930
Município:

Tapiraí

Nome do artigo:

Peças em Crochê (trabalhos manuais)

Nome do local para compra:

Casa do Artesão na sede do município

Segundo as mulheres tapiraienses que realizam o trabalho manual de tecer utilizando a técnica
de crochê, este é um aprendizado passado de mãe para filha. Em sua maioria são peças
utilitárias e algumas outras de decoração. Dentre elas, destacam-se: panos de prato, toucas,
tapetes, cachecóis e caminhos de mesa.

Registro # 931
Município:
Nome do artigo:
Nome do local para compra:

Tapiraí
Acessórios masculinos e femininos e objetos de decoração indígena
(artesanato)
Casa do Artesão na sede do município

O artesanato produzido pelos indígenas Guarani Mbya segue um saber tradicional de produção
utilizado pela comunidade. Utilizam materiais da própria natureza tais como sementes, penas e
madeira para confeccionar artigos diversos, como cestas de bambu, filtro dos sonhos e
instrumentos de som (flauta, pau-de-chuva e chocalho).

Registro # 932
Município:

Tapiraí

Nome do artigo:

Móveis em bambu (trabalhos manuais)

Nome do local para compra:

Casa do Artesão na sede do município

A confecção das peças de bambu é um processo que consiste em algumas etapas e, por isso,
pode levar dias até a sua finalização. Primeiramente, é necessário cortar, secar e limpar o bambu.
Logo depois, ele deve ser tratado (nesta etapa o material é tratado quimicamente para evitar seu
desgaste precoce, causado por animais conhecidos como brocas). Somente após tais processos o
bambu pode ser manipulado e, assim, transformado nos produtos que são comercializados na
Casa do Artesão.

Registro # 933
Município:

Tapiraí

Nome do artigo:

Acessórios femininos (artesanato)

Nome do local para compra:

Casa do Artesão na sede do município

Confecção de bijuterias (brincos, colares, pulseiras, dentro outros) com uso de materiais naturais,
sendo que o extrativismo ocorre de forma consciente: sementes de capia (conhecida também
como lágrimas de Maria), sementes de pêssego, olho de boi e olho de cabra. De acordo com a
responsável pela produção dessas peças, aprendeu o ofício com a mãe e com a avó, que fazia
terços com as sementes de capia.

Gerado por:
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D 20 - Terceira Idade

Registro # 61
Município:

Tapiraí

Possui Clube da Terceira Idade no Município?:

Sim

Site:
Telefone:
E-mail:
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D 21 - Principais produtos turisticos

D 21 - Principais produtos turísticos
Município:
Principais produtos:

Tapiraí
O produto turístico consolidado em Tapiraí são a observação de aves na Trilha dos
Tucanos, no Parque do Zizo e no Legado das Águas. Se tratando do Legado das Águas
também o consideramos um produto turístico consolidado. As demais opções
turísticas existentes em Tapiraí se configuram como atrativos turísticos.
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D 4.1 - Atrativos naturais | Turismo de aventura - Modalidades

D 4.1 - Atrativos naturais | Turismo de aventura - Modalidades
Município:

Tapiraí

Acqua Ride:

Inexistente

Arvorismo:

Potencial

Balonismo:

Inexistente

Bugue:

Inexistente

Bungue Jump:

Inexistente

Caminhada / Trekking:

Existente

Canoagem:

Existente

Cavalgada:

Potencial

Cicloturismo / Bike:

Existente

Escalada / Montanhismo:

Existente

Espeleoturismo (cavernas):

Inexistente

Flutuação / Mergulho:

Inexistente

Kitesurf:

Inexistente

Moto / Jipe:

Potencial

Para-quedismo:

Inexistente

Rafting:

Inexistente

Rapel:

Inexistente

Surf / Bodyboarding:

Inexistente

Tirolesa:

Inexistente

Vôo livre (Asa delta / Paraglider):

Inexistente

Wakeborad / Esqui Aquáico:

Inexistente

Vela / latismo:

Inexistente
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D 15.2 - Atrativos turisticos | Gastronomia | Producao regional

Registro # 42
Município:

Tapiraí

Nome do local para consumo/ compra:

Palmitos ZAP

Produto:

Palmito

Valor médio do prato/ bebida:

10.00
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E - Fluxo turistico | Resultado do estudo

Registro # 166
Município:

Tapiraí

Fluxo estimado anual:

25

Tipo de fluxo:

Eventual

Gerado por:
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F - Plano diretor de turismo

F - Plano diretor de turismo
Município:

Tapiraí

1 - Plano
Plano Diretor legal:

Sim

Plano Diretor Lei:

Lei n° 1979/2015

Plano Diretor Consultado:

Sim

Plano Diretor COMTUR:

Sim

Plano Diretor Aprovado COMTUR:

Sim

Plano Diretor Diagnóstico:

Sim

Plano Diretor SWOT:

Não

Plano Diretor Estratégia:

Não

Plano Diretor Meta:

Não

Plano Diretor Ações:

Sim

2 - Realização
Plano Diretor - Realizado:

Não

Plano Diretor - Empresa:

Feito pela consultora Profa.Ms.Yara Silvia Marque

Empresa Endereço:

não se aplica

Plano Diretor - Responsável:

Profa.Ms.Yara Silvia Marques de Melo Issa

Graduação Responsável:

Doutora

Instituição Formadora Responsável:

Universidade Paulista

Ano Graduação:

1998
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G - Conselho municipal de turismo | Dados Cadastrais

G - Conselho municipal de turismo | Dados Cadastrais
Município:

Tapiraí

Composição Administração Municipal
Turismo:

Sim

Turismo Pessoa:

Greizy Tatiane Marcheuski Nicolai

Cultura:

Sim

Cultura pessoa:

Natalia Pavan Schultz

Meia ambiente:

Sim

Meia ambiente pessoa:

Natalia Pavan Schultz

Educação:

Não

Educação pessoa:
Composição Sociedade
Hospedagem:

Sim

Hospedagem pessoa:

Sandra Regina Alves Massaro

Alimentação:

Não

Alimentação pessoa:
Comércio:

Sim

Pessoa:

Gilmar Aparecido Cavalcante do Prado

Receptivo:

Não

Receptivo pessoa:
Conselho
Município:

Tapiraí

Lei:

LEI Nº. 2012/2017. DE 15 DE MARÇO DE 2017.

Caráter:

Sim

Maioria civil:

Sim

3. Anexos
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3.1. Cadastro artesãs e artesãos
Integrando a etapa de realização do Inventário Turístico de Tapiraí elaborou-se um
questionário para levantamento de informações importantes acerca das artesãs e
artesãos tapiraienses e suas peças produzidas.
Compreender melhor o perfil desses profissionais é fundamental para a construção de
projetos mais eficientes em prol do fortalecimento da cultura em Tapiraí. Para tanto,
o questionário foi disponibilizado durante o período de vinte de maio a vinte e junho,
o qual vinte e três pessoas responderam.
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Nome do(a) artesão(ã)

Que tipos de peças produz?

Quais são os materiais que mais utiliza?

Valor da peça
mais barata

Valor da peça
mais cara

1

Alicia Gonçalves Souza de Oliveira

Vasos cimento, tapetes, pano de prato, porta temperos, porta canetas, cachecol, toucas,
geleias de gengibre, doces de gengibre, artigos em madeira

Madeira gengibre barbante

R$ 2,00

R$ 90,00

2

Ana Alves de Faria

Peças de taquara e esteira

Taquara, bambu

R$ 5,00

R$ 150,00

3

Diva dos Santos de Souza

Tricô, crochê, doces

Linha, lã

R$ 3,00

R$ 500,00

4

Elaine Regina Rodrigues Jacob

Artesanatos em tecido, em mdf e filtros dos sonhos

Tecidos/tintas/linhas

R$ 10,00

R$ 80,00

5

Élcia Jeieli Venâncio

Tapete, pano de prato com crochê e pintura , conservas, licores, caixas de mdf, biscuit,
chaveiros, calendários

Tinta, linha, EVA

R$ 2,50

R$ 150,00

6

Eliza Maria de Jesus

Peças de taquara e esteira

Taquara e taboa

R$ 5,00

R$ 80,00

7

Ester

Crochê reciclagem com jeans

Tecido barbantescu

R$ 10,00

R$ 30,00

8

Geraldo Alves da Silva

Balaio, peneira, esteiras peças em taquara

Taquara nativa e taboa

R$ 5,00

R$ 60,00

9

Iracema Cavalheri Cruz

Crochê, conservas (doces, bambu e gengibre)

Gengenbri, frutas, linhas e panos

R$ 2,00

R$ 40,00

10

Jorge Antonio Vieira

Peças de madeira

Madeira, verniz e óleo mineiral

R$ 10,00

R$ 1.000,00

11

José Augusto da Cruz

Móveis

Bambu

R$ 5,00

R$ 800,00

12

Luana Cristina Marcelino dos Santos

Toucas; tapetes; roupas de lã; chinelos; ect.

Lãs; agulhas de tricô e crochê; barbantes; ect

R$ 14,00

R$ 140,00

13

Maria Cristina Marciano Nakiri

Peças de madeira/Pesos de porta/geléias/aperitivos artesanais

Tecidos/Linhas/Madeiras/Embalagens de vidro

R$ 10,00

R$ 28,00

14

Maria de Lourdes Dobner Andrade

Crochet em pano de pratos e outros

Tecido linhas e tintas

R$ 5,00

R$ 200,00

15

Maria de Lourdes Pereira

Vasos em cimento

Cimento isopor e areia

R$ 15,00

R$ 45,00

16

Maria Hirata

Pano de prato, crochê, tricô

Lã, linha de crochê, tecido

R$ 25,00

R$ 50,00

17

Pedro Alves da Silva

Balaios, peneiras, cestos e esteiras

Taquara e taboa

R$ 5,00

R$ 80,00

18

Rose Maria Padilha

Artesanatos em crochê, trico, pintura em panos de prato, patchcolagem e chinelos.

Linhas, pedrarias, tecidos

R$ 15,00

R$ 60,00

19

Sandra Aparecida dos Santos

Biojóias, (brincos, colares e assessórios) peças decorativas, patworking, doces e
conservas artesanais

Sementes, couro, palha, tecidos e materiais recicláveis, pena, bambo, madeira, palha,
sementes, tecidos, argila, cimento e cipós

R$ 5,00

R$ 250,00

20

Sergio Roberto Cardoso

Cerveja

Trigo, cevada, lúpolo

R$ 16,00

R$ 21,00

21

Sueli Aparecida Hiroko Sawakuchi Watanabe

Origami, pintura em fralda, pintura em pano de prato, crochê, conservas, pirulito de
chocolate

Papel, chocolate

R$ 2,00

R$ 20,00

22

Terezinha de Sousa Melo

Panos de prato, doces em conserva, bolachas.

Linhas, tintas, ingredientes para conserva e para bolachas

R$ 3,00

R$ 25,00

23

Valda Cardoso Tamborim

Crochê

Malha e barbante

R$ 15,00

R$ 100,00

Nome do(a) artesão(ã)

Peças etiquetadas?

Produtos entregues
em sacolas
plásticas?

Onde comercializa suas peças?

Endereço de e-mail

Endereço completo

1

Alicia Gonçalves Souza de Oliveira

Sim

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí, Comércio em Piedade

aliciagso@hotmail.com.br

Sítio bairro Góes

2

Ana Alves de Faria

Sim

Não

Feiras eventuais, Casa do Artesão de Tapiraí, na sede da
Associação cabloca da comunidade

cilenebarros2013@hotmail.com

TPR:Gumercindo Alves da Silv, KM16,2

3

Diva dos Santos de Souza

Não

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí, em casa

lilileg23@yahoo.com.br

Avenida 21 de abril 360

4

Elaine Regina Rodrigues Jacob

Não

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí

reginae023@gmail.com

Avenida Coronel Moreira Lima - Centro

5

Élcia Jeieli Venâncio

Não

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí, Pego encomenda em casa

jeielimoraes.com@gmail.com

Bairro dos Góes

6

Eliza Maria de Jesus

Sim

Não

Feiras eventuais, Casa do Artesão de Tapiraí, na sede da
Associação cabloca da comunidade

cilenebarros2013@hotmail.com

TPR.188 -Gumercindo Alves da silva km,16,2

7

Ester

Sim

Não

Casa do Artesão de Tapiraí

esterjacob-erj@hotmail.com

Rua Jonas de Oliveira Lopes número 20

8

Geraldo Alves da Silva

Sim

Não

Feiras eventuais, Casa do Artesão de Tapiraí, na sede da
Associação cabloca da comunidade

cilenebarros2013@hotmail.com

TPR 188, Gumercindo Alves da Silva, km16,2

9

Iracema Cavalheri Cruz

Sim

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí, em casa

cavalhericruz@gmail.com

Av Nathan Chaves 270 centro

10

Jorge Antonio Vieira

Sim

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí

tatipitty_vie@hotmail.com

Jorge Antunes da silva

11

José Augusto da Cruz

Sim

Não

Casa do Artesão de Tapiraí, em casa

zeaugustocruz5@gmail.com

zeaugustocruz5@gmail.com

12

Luana Cristina Marcelino dos Santos

Sim

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí

luanacarlos25096@gmail.com

Rua nove de julho112

13

Maria Cristina Marciano Nakiri

Sim

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí

cristinanakiri1@gmail.com

Rodovia SP-79, Km-156, Bairro Santa Paula
Sítio N. Sra Aparecida

14

Maria de Lourdes Dobner Andrade

Sim

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí

florisvaldo2014@gmail.com

Rua Carlindo Borges 135

15

Maria de Lourdes Pereira

Sim

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí

lourdesmlp3@gmail.com

Av 21 de abril 150

16

Maria Hirata

Sim

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí

mariahirata1@gmail.com

Rua José Newton Vasconcelos, 55

17

Pedro Alves da Silva

Não

Não

Feiras eventuais, Casa do Artesão de Tapiraí, na sede da
Associação cabloca da comunidade

cilenebarros2013@hotmail.com

TPR Benjamim Pinto de Moraes Bairro Pescador

18

Rose Maria Padilha

Não

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí

padilharosemaria@gmail.com

Hanayo Kobayashi Jardim Primavera- 22

19

Sandra Aparecida dos Santos

Sim

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí, restaurantes em Tapiraí

sandraapare22santos@gmail.com

Sítio Rancho Primavera, km 174 Bairro Princesa Izabel

20

Sergio Roberto Cardoso

Sim

Não

Feiras eventuais, Casa do Artesão de Tapiraí, pousadas e hotéis
em Tapiraí

pousadarecantodospinheiros@uol.com.br

Estrada do Rio Bonito 376

Sim

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí

su.sawakuchi@gmail.com

Bairro Kunitaque (antigo claros)

21 Sueli Aparecida Hiroko Sawakuchi Watanabe

22

Terezinha de Sousa Melo

Sim

Não

Casa do Artesão de Tapiraí

turismo@tapirai.sp.gov.br

Avenida 21 de abril, 410 - Vila Nadia

23

Valda Cardoso Tamborim

Sim

Sim

Casa do Artesão de Tapiraí

valdinhatb@gmail.com

Antonio Ferreira de Proença, n.37

3.2. Cadastro meios de hospedagem do município
Além das informações referentes às artesãs e artesãos tapiraienses, também foi
realizado o levantamento acerca das informações básicas e características dos meios
de hospedagem do município.
Durante o período de vinte de maio a vinte de junho, o questionário foi disponibilizado
via Google Forms para preenchimento por parte dos proprietários desses
empreendimentos. Paralelamente a equipe técnica entrou em contato com cada um
deles solicitando a participação no cadastro, no entanto, houve dificuldades em
contatar alguns dos empreendimentos por motivos tais como a dificuldade de sinal
telefônico/internet na propriedade ou por ainda estar fechada na ocasião do contato
devido a pandemia do Covid-19.
Atualmente em Tapiraí há dezesseis empreendimentos hoteleiros em funcionamento,
sendo que cinco deles responderam ao cadastro. A seguir, as informações colhidas via
formulário serão apresentadas.
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Hotel Toca da Onça
Tipo: Hotel
Localização do empreendimento: Urbana
CNPJ: 28.168.373/0001-95
Nº Cadastur: Não possui
E-mail: dariosglasser@hotmail.com
Telefone: (15) 9974 7012

Dados gerais
Origem da maioria dos clientes: Nacional
Recebe grupos: Sim
Caso receba, quais: Idosos, escolares, de universidades, religiosos e/ou de peregrinação e
motoqueiros
Atendimento em língua estrangeira: Inglês
Formas de pagamento: Dinheiro e cartão (crédito e débito)
Acessível a pessoas com deficiência: Não

Características
N° de quartos: 5
N° de leitos: 16
Possui quartos duplos: Sim
Possui quartos triplos: Não
Tipo de diária: Sem alimentação
Caso inclua café da manhã, horário no qual é servido: Não oferece café da manhã
Meses de alta temporada: Janeiro, fevereiro, março, julho, agosto, novembro e dezembro
Taxa de ocupação nos meses de alta temporada (em 2019): 20-39%
Taxa de ocupação nos meses de baixa temporada (em 2019): 0-19%
Restrições: Animais de estimação/pets

Estrutura dos quartos, lazer e facilidades
Estrutura da maioria dos quartos: Cama box, banheiro, ducha aquecida, TV com canais abertos,
internet e ventilador
Produtos de higiene pessoal disponibilizados: Toalha
Instalações de lazer: Não disponibiliza
Atividades oferecidas dentro do meio de hospedagem: Não disponibiliza
Possui restaurante: Aberto ao público
Possui lanchonete: Não
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Funcionários
Quantidade de funcionários permanentes: 3
Quantidade de funcionários temporários (por ano): 3
Dificuldade de contratação de mão-de-obra qualificada: Nenhuma dificuldade

Meio ambiente
Destinação do lixo produzido no meio de hospedagem: Reciclagem
Realiza coleta seletiva dos resíduos gerados: Sim
Possui painéis solares: Não
Faz reuso da água (para limpeza de pisos e jardins, entre outros): Não
Estabelece e apresenta aos hóspedes procedimentos de economia de troca de toalhas de banho:
Não
Como é feita a destinação do esgoto da propriedade: Esgoto
Realiza formalmente ações de conscientização e mobilização dos clientes e colaboradores para a
prevenção contra a coleta, captura, molestação, comércio ou transporte de espécies da fauna e
flora silvestres: Não
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Pousada Encontro das Águas
Tipo: Pousada
Localização do empreendimento: Rural
CNPJ: 27.675.703/0001-76
Nº Cadastur: Não possui
E-mail: lucasfigueiredodr@gmail.com
Telefone: (15) 3277 1130

Dados gerais
Origem da maioria dos clientes: São Paulo capital
Recebe grupos: Sim
Caso receba, quais: Idosos, escolares, de universidades e religiosos e/ou de peregrinação
Atendimento em língua estrangeira: inglês e espanhol
Formas de pagamento: Dinheiro e cartão (crédito e débito)
Acessível a pessoas com deficiência: Não

Características
N° de quartos: 20
N° de leitos: 50
Possui quartos duplos: Sim
Possui quartos triplos: Sim
Tipo de diária: Pensão completa
Caso inclua café da manhã, horário no qual é servido: De 08:00 às 10:00
Meses de alta temporada: Janeiro, fevereiro, outubro, novembro e dezembro
Taxa de ocupação nos meses de alta temporada (em 2019): 60-79%
Taxa de ocupação nos meses de baixa temporada (em 2019): 20-39%
Restrições: Não possui

Estrutura dos quartos, lazer e facilidades
Estrutura da maioria dos quartos: Cama convencional, troca diária de roupa de cama e banho,
banheiro, ducha aquecida, TV com canais abertos, TV com canais por assinatura, ventilador, mesa,
mesa(s) de cabeceira, poltrona, frigobar, lareira e room service
Produtos de higiene pessoal disponibilizados: Toalha
Instalações de lazer: Piscina, churrasqueira, parque infantil, quadra poliesportiva, quadra de tênis,
campo de futebol, área verde e lago
Atividades oferecidas dentro do meio de hospedagem: Observação de fauna além de pássaros,
observação de flora, degustação gastronômica, atividades programadas para adultos, atividades
equestres, passeios em barco ou lancha, realização de eventos esportivos, sociais ou culturais,
pesca amadora, pedalinhos, caminhadas/trilhas interpretativas e retiros espirituais
Possui restaurante: Aberto ao público
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Possui lanchonete: Aberto ao público

Funcionários
Quantidade de funcionários permanentes: 2
Quantidade de funcionários temporários (por ano): 8
Dificuldade de contratação de mão-de-obra qualificada: Alguma dificuldade

Meio ambiente
Destinação do lixo produzido no meio de hospedagem: Coletado pelo poder público, sobre a coleta
não existe no município
Realiza coleta seletiva dos resíduos gerados: Não
Possui painéis solares: Não
Faz reuso da água (para limpeza de pisos e jardins, entre outros): Não
Estabelece e apresenta aos hóspedes procedimentos de economia de troca de toalhas de banho:
Sim
Como é feita a destinação do esgoto da propriedade: Sistema misto de fossa séptica e retirado por
empresa
Realiza formalmente ações de conscientização e mobilização dos clientes e colaboradores para a
prevenção contra a coleta, captura, molestação, comércio ou transporte de espécies da fauna e
flora silvestres: Não
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Pousada Recanto dos Pinheiros
Tipo: Pousada
Localização do empreendimento: Rural
CNPJ: 07.388.848/0001-89
Nº Cadastur: 07.388.848/0001-89
E-mail: pousadarecantodospinheiros@uol.com.br
Telefone: (11) 97478 0050

Dados gerais
Origem da maioria dos clientes: Nacional
Recebe grupos: Não
Caso receba, quais: Não recebe grupos
Atendimento em língua estrangeira: Não há
Formas de pagamento: Dinheiro e cartão (crédito e débito)
Acessível a pessoas com deficiência: Não

Características
N° de quartos: 4
N° de leitos: 12
Possui quartos duplos: Sim
Possui quartos triplos: Sim
Tipo de diária: Com café da manhã
Caso inclua café da manhã, horário no qual é servido: De 08:00 às 09:30
Meses de alta temporada: Janeiro, fevereiro, setembro, outubro, novembro e dezembro
Taxa de ocupação nos meses de alta temporada (em 2019): Não informado
Taxa de ocupação nos meses de baixa temporada (em 2019): Não informado
Restrições: Não informado

Estrutura dos quartos, lazer e facilidades
Estrutura da maioria dos quartos: Cama convencional, banheiro, ducha aquecida, TV com canais
abertos, TV com canais por assinatura, internet, ventilador e frigobar
Produtos de higiene pessoal disponibilizados: Toalha, sabonete, touca e creme dental
Instalações de lazer: Piscina, parque infantil, área verde, lago, horta e sauna
Atividades oferecidas dentro do meio de hospedagem: Observação de pássaros, observação de
fauna além de pássaros, observação de flora, visita a produção agrícola, pesca amadora,
caminhadas/trilhas interpretativas e cervejaria artesanal (visitação)
Possui restaurante: Apenas para hóspedes
Possui lanchonete: Apenas para hóspedes
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Funcionários
Quantidade de funcionários permanentes: 1
Quantidade de funcionários temporários (por ano): 1
Dificuldade de contratação de mão-de-obra qualificada: Muita dificuldade

Meio ambiente
Destinação do lixo produzido no meio de hospedagem: Selecionados
Realiza coleta seletiva dos resíduos gerados: Sim
Possui painéis solares: Não
Faz reuso da água (para limpeza de pisos e jardins, entre outros): Não
Estabelece e apresenta aos hóspedes procedimentos de economia de troca de toalhas de banho:
Sim
Como é feita a destinação do esgoto da propriedade: Fossa
Realiza formalmente ações de conscientização e mobilização dos clientes e colaboradores para a
prevenção contra a coleta, captura, molestação, comércio ou transporte de espécies da fauna e
flora silvestres: Sim
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Pousada Salve Floresta
Tipo: Pousada
Localização do empreendimento: Rural
CNPJ: 05.597678/0001-17
Nº Cadastur: 05.597678/0001-17
E-mail: jeffer_de@yahoo.com.br
Telefone: (15) 99817 0960

Dados gerais
Origem da maioria dos clientes: São Paulo capital, estadual e internacional
Recebe grupos: Sim
Caso receba, quais: Escolares, de universidades, ecoturistas, praticantes de yoga e observadores de
aves
Atendimento em língua estrangeira: Alemão
Formas de pagamento: Dinheiro e cartão (crédito e débito)
Acessível a pessoas com deficiência: Não

Características
N° de quartos: 19
N° de leitos: 46
Possui quartos duplos: Sim
Possui quartos triplos: Sim
Tipo de diária: Pensão completa
Caso inclua café da manhã, horário no qual é servido: De 08:00 às 09:00
Meses de alta temporada: Janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro.
Taxa de ocupação nos meses de alta temporada (em 2019): Não informado
Taxa de ocupação nos meses de baixa temporada (em 2019): Não informado
Restrições: Não informado

Estrutura dos quartos, lazer e facilidades
Estrutura da maioria dos quartos: Cama convencional, banheiro, ducha aquecida, ventilador, mesa,
mesa(s) de cabeceira, poltrona, frigobar, cofre, roupa de cama
Produtos de higiene pessoal disponibilizados: Toalha
Instalações de lazer: Piscina, área verde, lago, horta, sauna, salão de jogos, espaço para meditação,
deck, botas de borracha para caminhada, guia de trilha, espaço para pesquisa
Atividades oferecidas dentro do meio de hospedagem: Observação de pássaros, observação de
fauna além de pássaros, observação de flora, visita a produção agrícola, atividades programadas
para adultos, passeios em embarcações alugadas, caminhadas/trilhas interpretativas, venda de
souvenires e produtos típicos
Possui restaurante: Apenas para hóspedes
Possui lanchonete: Não
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Funcionários
Quantidade de funcionários permanentes: 4
Quantidade de funcionários temporários (por ano): 6
Dificuldade de contratação de mão-de-obra qualificada: Alguma dificuldade

Meio ambiente
Destinação do lixo produzido no meio de hospedagem: Orgânico fazemos compostagem.
Recicláveis doação. Outros vai na coleta publica a cada 15 dias.
Realiza coleta seletiva dos resíduos gerados: Não
Possui painéis solares: Não
Faz reuso da água (para limpeza de pisos e jardins, entre outros): Não
Estabelece e apresenta aos hóspedes procedimentos de economia de troca de toalhas de banho:
Sim
Como é feita a destinação do esgoto da propriedade: Temos um sistema de filtragem e decantação
aeróbico
Realiza formalmente ações de conscientização e mobilização dos clientes e colaboradores para a
prevenção contra a coleta, captura, molestação, comércio ou transporte de espécies da fauna e
flora silvestres: Sim
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Pousada Vilarejo do Quim
Tipo: Pousada
Localização do empreendimento: Rural
CNPJ: 22.317.410/0001-01
Nº Cadastur: 22.317.410/0001-01
E-mail: zeperucio@gmail.com
Telefone: (11) 99931 3120

Dados gerais
Origem da maioria dos clientes: Nacional e internacional
Recebe grupos: Sim
Caso receba, quais: De universidades
Atendimento em língua estrangeira: Espanhol
Formas de pagamento: Dinheiro
Acessível a pessoas com deficiência: Não

Características
N° de quartos: 5
N° de leitos: 15
Possui quartos duplos: Sim
Possui quartos triplos: Sim
Tipo de diária: Pensão completa
Caso inclua café da manhã, horário no qual é servido: De 07:00 às 10:00
Meses de alta temporada: Ano inteiro
Taxa de ocupação nos meses de alta temporada (em 2019): Não informado
Taxa de ocupação nos meses de baixa temporada (em 2019): Não informado
Restrições: Não informado

Estrutura dos quartos, lazer e facilidades
Estrutura da maioria dos quartos: Cama box, banheiro, troca diária de roupa de cama e banho,
ducha aquecida, secador de cabelo, hidromassagem, TV com canais abertos, internet, ventilador,
mesa, poltrona, frigobar e lareira
Produtos de higiene pessoal disponibilizados: shampoo, toalha, condicionador e sabonete
Instalações de lazer: Piscina, churrasqueira, área verde, lago e horta
Atividades oferecidas dentro do meio de hospedagem: Observação de pássaros, observação de
flora, visita a produção agrícola, degustação gastronômica, atividades programadas para adultos,
realização de cursos, seminários, feiras e caminhadas/trilhas interpretativas
Possui restaurante: Apenas para hóspedes
Possui lanchonete: Não
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Funcionários
Quantidade de funcionários permanentes: 4
Quantidade de funcionários temporários (por ano): 0
Dificuldade de contratação de mão-de-obra qualificada: Alguma dificuldade

Meio ambiente
Destinação do lixo produzido no meio de hospedagem: PMT
Realiza coleta seletiva dos resíduos gerados: Sim
Possui painéis solares: Não
Faz reuso da água (para limpeza de pisos e jardins, entre outros): Não
Estabelece e apresenta aos hóspedes procedimentos de economia de troca de toalhas de banho:
Sim
Como é feita a destinação do esgoto da propriedade: Filtro anaeróbio
Realiza formalmente ações de conscientização e mobilização dos clientes e colaboradores para a
prevenção contra a coleta, captura, molestação, comércio ou transporte de espécies da fauna e
flora silvestres: Sim
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3.3. Gráficos decorrentes das respostas ao cadastro meios de
hospedagem do município
É essencial ter uma compreensão ampla do perfil dos empreendimentos hoteleiros
para que seja possível construir um diagnóstico preciso e coerente acerca tanto do que
já existe quanto do potencial dos meios de hospedagem no contexto da atividade
turística do município.
A seguir apresenta-se em gráfico um copilado das respostas recebidas. A análise das
mesmas será feita na Etapa Diagnóstico.
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1. Dados Gerais
1.1.

Tipo
Pousada
Hotel
Hotel Fazenda

Alojamento em floresta
Cama e café
Albergue
Estalagem/Hospedaria
Pensão
Spa
Resort
Colônia de férias
0

1.2.

1

2

3

4

5

Localização do empreendimento
Rural
4

Urbana
1

1.3.

Cadastur

Possui
Não possui
0

1

2

3
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1.4.

Origem da maioria dos clientes

4
3
2
1
0

Nacional
1.5.

Internacional

Estadual

Entorno
municipal

Recebe grupos?
Não
1

Sim
4

1.6.

SP capital

Tipos de grupos que recebe
De universidades
Escolares
Idosos

Religiosos e/ou de peregrinação
Outros
0

1.7.

1

2

3

4

5

Atendimento em língua estrangeira

3
2
1
0

Inglês

Espanhol

Outros

Não há
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1.8.

Formas de pagamento
Dinheiro

Cartão de crébito
Cartão de débito
Depósito
0

1.9.

1

2

3

4

5

6

Acessível a pessoas com deficiência?
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2. Características
2.1.

N° de quartos

4
3
2
1
0

1 a 5 quartos

2.2.

6 a 10 quartos

11 a 15 quartos

16 a 20 quartos

21 a 30 leitos

31 a 40 leitos

41 a 50 leitos

N° de leitos

4
3
2
1
0

10 a 20 leitos

2.3.

Possui quartos duplos?

Atualização do Plano de Desenvolvimento Turístico de Tapiraí – Etapa 3 do Plano de Trabalho

143

2.4.

Possui quartos triplos?

2.5.

Tipos de diária

Pensão completa
Meia pensão
Com café da manhã
Sem alimentação
0
2.6.

1

2

3

4

Horário de café da manhã (caso ele esteja incluído na diária)*

De 06:00 às 08:00
De 08:01 às 10:00
0

1

2

3

4

* Em 1 dos empreendimentos, o café da manhã não está incluído na diária.

2.7.

Meses de alta temporada

5
4
3
2
1
0
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2.8.

Taxa de ocupação nos meses de alta temporada (em 2019)**

80 - 100%
60 - 79%
40 - 59%
20 - 39%
0 - 19%
0

1

2
** Somente 2 empreendimentos responderam

2.9.

Taxa de ocupação nos meses de baixa temporada (em 2019)**

80 - 100%
60 - 79%
40 - 59%
20 - 39%
0 - 19%
0

1

2
** Somente 2 empreendimentos responderam

2.10. Restrições**
Nenhuma
Animais de estimação
Crianças
0

1

2
** Somente 2 empreendimentos responderam

Atualização do Plano de Desenvolvimento Turístico de Tapiraí – Etapa 3 do Plano de Trabalho

145

3. Estrutura dos quartos, de lazer e facilidades
3.1.

Estrutura da maioria dos quartos:
Ventilador
Ducha aquecida
Banheiro
Frigobar
TV com canais abertos
Mesa
Poltrona
Cama convencional
Internet
Lareira
Mesa(s) de cabeceira
TV com canais por assinatura

Troca diária de roupa de cama e banho
Cama box
Room-service
Cofre
Hidromassagem
Secador de cabelo
Outros
Cozinha
Calefação
Ar-condicionado
Telefone
DVD
0

1

2

3
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6

3.2.

Produtos de higiene pessoal disponibilizados

3.3.

Instalações de lazer

6
5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0
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3.4.

Atividades oferecidas dentro do meio de hospedagem

Caminhadas/trilhas interpretativas
Observação de flora
Observação de pássaros
Observação de fauna além de pássaros
Visita a produção agrícola
Degustação gastronômica
Atividades programadas para adultos
Pesca amadora
Atividades equestres
Passeios em barco ou lancha
Passeios em embarcações alugadas
Realização de cursos, seminários, feiras
Realização de eventos esportivos, sociais…
Pedalinhos
Retiros espirituais
Venda de souvenires e produtos típicos
Outros
Atividades programadas para crianças
Tirolesa
Arvorismo
Atividades com bicicleta
Mini-zoo
Fazendinha
Peregrinações e romarias
0

1

2

3
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3.5.

Possui restaurante?

Apenas para hóspedes
Aberto ao público
Não possui
0

3.6.

1

2

3

4

1

2

3

4

Possui lanchonete?

Apenas para hóspedes
Aberto ao público
Não possui
0
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4. Funcionários
4.1.

Quantidade de funcionários permanentes

3
2
1
0

1 a 2 funcionários

4.2.

3 a 4 funcionários

Quantidade de funcionários temporários (por ano)

2
1
0

Nenhum

4.3.

1a2
3a4
5a6
7a8
funcionários funcionários funcionários funcionários

Dificuldade de contratação de mão-de-obra qualificada

Muita dificuldade
Alguma dificuldade
Pouca dificuldade
Nenhuma dificuldade
0

1

2

3

Atualização do Plano de Desenvolvimento Turístico de Tapiraí – Etapa 3 do Plano de Trabalho

4

150

5. Meio ambiente
5.1.

Destinação do lixo produzido no empreendimento

Coleta pública
Reciclagem
Compostagem
0

5.2.

Sim
4

1

2

3

4

Realiza coleta seletiva dos resíduos gerados?
Não
1

5.3.

Possui painéis solares?

5.4.

Faz reuso da água (para limpeza de pisos e jardins, entre outros)?
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5.5.

Estabelece e apresenta aos hóspedes procedimentos de economia de
troca de toalhas de banho?
Não
1

Sim
4

5.6.

Como é feita a destinação do esgoto da sua propriedade?

Filtragem
Decantação
Misto
Fossa
Esgoto
0

5.7.

1

2

3

Realiza formalmente ações de conscientização e mobilização dos clientes
e colaboradores para a prevenção contra a coleta, captura, molestação,
comércio ou transporte de espécies da fauna e flora silvestres?
Não
2

Sim
3
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