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Palavra do Prefeito 

 

Quando assumimos o compromisso de transformarmos a Estância Turística de 

Itu numa “ITU SEM IGUAL”, sabíamos que as dificuldades não seriam poucas, mas 

que também nos depararíamos com momentos como este, de grande satisfação, onde 

a Prefeitura da Estância Turística de Itu, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, 

Lazer e Eventos, apresenta à sociedade ituana o nosso Plano Diretor de Turismo.  

Um documento norteador, construído entre as políticas públicas, privadas e a 

sociedade civil, para que a Estância Turística de Itu desenvolva de forma qualitativa o 

seu potencial turístico local e regional, não apenas para manter seu posicionamento 

e título como Estância, mas como pilar econômico para a geração de empregos, 

consequentemente, o desenvolvimento sociocultural desta nossa gente.  

Nesta gratificante empreitada entram como parceiros o SENAC - Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial, que orientou, motivou e capacitou os agentes 

públicos e demais pessoas que se dedicaram a construção deste plano, juntamente 

com o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, representação dos segmentos que 

formam o trade turístico de nossa cidade, Poder Público e Sociedade Civil que 

trabalharam para construção deste documento referencial. 

As ações serão realizadas de forma criteriosa e democrática, conclamando o 

Conselho, as Organizações e Instituições pró-turismo e a Sociedade, para colaborar 

na construção de políticas públicas que façam de nossa cidade um “Destino Sem 

Igual”, desejo este que está acima de qualquer vaidade, pois o objetivo maior é tornar 

realidade os sonhos e planos construídos pela coletividade. 

Itu tem sido destaque entre as demais Estâncias Turísticas do Estado de São 

Paulo e a nossa obrigação, enquanto guardiões de seus patrimônios e tradições, é 

dar continuidade a este trabalho. 

Temos um caminho traçado a seguir, um conjunto de diretrizes a serem 

trabalhadas, revisitadas, e no futuro, revistas, aprimoradas e atualizadas como parte 

de um processo contínuo de transformação e desenvolvimento por meio do turismo. 
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O desafio é grande, mas não mais do que o apreço que temos por esta amada 

Itu, finalizamos a primeira etapa, agora começa uma outra fase, aquela de 

arregaçarmos as mangas e tornarmos este documento uma ação efetiva.  

Agradeço a todos os envolvidos que tornaram realidade este Plano. 

 

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA 
Prefeito - Estância Turística de Itu 
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PALAVRAS DO SECRETÁRIO 

 

Quando iniciamos este processo, de formar uma governança que se reunisse 

periodicamente à fim de elaborar novas diretrizes para o desenvolvimento turístico da 

cidade de Itu, não tive dúvidas, iria me tornar um cidadão ainda mais apaixonado por 

esta cidade tão representativa no desenvolvimento do país. 

Não medimos esforços para inventariar os seus atrativos e descobrir de que 

forma poderíamos construir novas oportunidades a partir do turismo. 

Itu, cidade dos Exageros, Berço da República, entre outras peculiaridades que nos 

forma é, sem dúvidas, uma das estâncias turísticas de maior destaque do Estado de 

São Paulo.  

Eis que, aos poucos, pudemos constatar o nascimento de um processo de 

fortalecimento do turismo, por meio das estratégias e ações traçadas pela 

coletividade, uma vez que este documento foi gerado a partir dos esforços do Poder 

Público, COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, PROTUR – Associação Pró-

Desenvolvimento do Turismo Regional e pela Sociedade Civil.   

 Desde o início, avançamos de forma responsável com a aprovação de 

vários projetos junto ao DADETUR / Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, 

inclusive, verbas contingenciadas foram acessadas, fruto de um trabalho orientado 

para o resultado, comprometimento e com foco na qualidade. 

Com este Plano Diretor, atualizado, seremos capazes de alçar novos voos 

rumo a um destino mais competitivo e, sem sombra de dúvidas, com melhorias 

significativas para turistas e para nossos munícipes.  

Um trabalho que transcende mandatos, onde foram traçados caminhos 

importantes para transformar a Estância Turística de Itu num destino ainda mais 

potente, com resultados que virão gradativamente, mas que precisa começar agora e 

que continuaremos com afinco, maturidade e profissionalismo para que o sonho 

coletivo se torne realidade. 
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Por fim, aproveito a oportunidade para expressar o quanto sou grato por estar 

envolvido, juntamente com todos os que se dedicaram à construção e conclusão deste 

belíssimo plano, bem como parabenizar a Administração Municipal, por assumir o 

compromisso de desenvolver uma “Itu Sem Igual”. 

Se apropriem deste documento e sintam orgulho da cidade onde vivem, pois 

temos muito trabalho à frente, juntos! 

 

VINICIUS PASCHOAL PESSANHA SALTON 
Secretário Municipal de Turismo, Lazer e Eventos 
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DEPOIMENTO - GRUPO SISTEMATIZADOR 

 

Quando traçamos o escopo de trabalho de revisão do Plano Diretor de Turismo, 

pensamos em arraigar, ao Grupo Sistematizador, algumas poucas pessoas que 

tivessem participado no documento anterior, gerado em 2015, para que houvesse 

objetividade e produção, pois, o prazo de execução era curto.  

O processo se daria da seguinte forma: a governança deliberaria a respeito das 

diretrizes, nos encontros e discussões, e o grupo sistematizador ficaria responsável 

por compilar as informações inseridas no Plano Diretor de Turismo.  

Paralelamente, este grupo, dia após dia, colheria as informações a respeito da 

oferta turística da cidade, no que diz respeito à hotéis, campings, fazendas, 

restaurantes, bares, cafés, docerias, serviços de transporte, guias de turismo e outros 

que pudessem agregar valor quando a cidade de Itu fosse a escolha do turista. 

O trade correspondeu imediatamente, não foi difícil conseguir as informações 

de que precisávamos, para apresentar nosso plano à Secretaria de Turismo do Estado 

de São Paulo e anunciarmos: “Ei, somos uma Estância Turística preparada para 

receber o seu projeto de investimentos!”.  

Por diversas vezes, os empreendedores nos parabenizavam pelo trabalho, sem 

saberem, talvez, que eles próprios o realizavam para benefício de todos. Parecia uma 

tarefa técnica, facilmente executável, desde que o escopo inicial fosse seguido. Nos 

esforçaríamos para cumprir os prazos e as demandas. 

Entretanto, à cada etapa, pessoas foram naturalmente se envolvendo ao curso 

das ações, trazendo consigo não somente a pesquisa encomendada, mas 

depoimentos recheados de encantamento por emoções vividas em novas 

descobertas, em uma cidade tão antiga.  

E, por diversas vezes, este grupo foi pego de surpresa. Como relatar 

tecnicamente o orgulho que os nossos próprios sentimentos não conseguiam 

esconder? 
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Ao final deste processo, este Grupo Sistematizador, tão plural em suas origens, 

descobriu que não importaria nascer, crescer ou morar em Itu, pois nos apropriamos 

de uma linda história, a História de Itu, que hoje tem mais uma bela página, a que nos 

orgulhamos em ter ajudado a escrever.  



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

ix 

Sumário 

1 APRESENTAÇÃO ................................................................................................ 1 

1.1 Objetivos do Plano ......................................................................................... 2 

1.2 História do Município ...................................................................................... 3 

1.3 Localização Regional e Acessos .................................................................. 13 

1.3.1 Acesso Rodoviário ................................................................................. 15 

1.3.2 Terminal Rodoviário de Itu ..................................................................... 15 

1.3.3 Acesso Aéreo ........................................................................................ 16 

1.3.4 Acesso Ferroviário ................................................................................. 17 

1.4 Índices e dados do Município ....................................................................... 19 

1.5 O potencial turístico do Município ................................................................ 20 

1.6 Vocação Turística......................................................................................... 23 

1.7 Aspectos históricos culturais ........................................................................ 26 

1.7.1 Berço da República ............................................................................... 26 

1.7.2 Roma Brasileira ..................................................................................... 26 

1.7.3 Cidade Cinema no Vale do Sol .............................................................. 27 

1.7.4 Itu, Boca do Sertão ................................................................................ 28 

1.7.5 Cidade dos Exageros ............................................................................ 29 

1.8 Manifestações Artísticas e Culturais ............................................................ 31 

1.9 Participação no desenvolvimento regional ................................................... 38 

1.9.1 Caracterização da Região Turística – Roteiro dos Bandeirantes .......... 39 

1.9.2 Governança – Região Turística Roteiro dos Bandeirantes .................... 41 

1.10 Valorização Ambiental .............................................................................. 43 

1.10.1 Gestão das unidades de conservação ............................................... 43 

1.10.2 Projetos em andamento ..................................................................... 44 

1.10.2.1 Projeto Recuperação de Nascentes ............................................... 44 

1.10.2.2 Programa Municipal de Educação Ambiental – A.S.M.A ................ 45 

1.11 Conselho Municipal – COMTUR ............................................................... 47 

1.12 Legislação de Apoio ao Turismo ............................................................... 53 

1.13 Metodologia .............................................................................................. 54 

2 DIAGNÓSTICO .................................................................................................. 57 

2.1 Documentação exigida pela lei 1261 ........................................................ 57 

2.2 Estudo da demanda turística .................................................................... 57 

2.3 Resultados do estudo de demanda turística ................................................ 63 

2.4 Atrativos com localização e vias de acesso ............................................ 95 

2.5 Serviço Médico Emergencial e Infraestrutura Turística ........................ 174 

2.5.1 Serviço Médico Emergencial ............................................................... 174 

2.5.2 Leitos Hospitalares .............................................................................. 175 

2.5.3 Atendimento de Emergência – Por especialidade Médica ................... 175 

2.5.4 Profissionais da área de saúde registrados nos Conselhos Regionais, 
atuantes na Estância Turística de Itu ................................................................ 175 

2.5.5 Unidades Básicas de Saúde - UBS ..................................................... 176 

2.5.6 Ambulatórios ........................................................................................ 177 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

x 

2.5.7 Unidades Odontológicas Municipais .................................................... 178 

2.5.8 Pronto Atendimento ............................................................................. 179 

2.5.9 Demais Serviços de Atendimento ........................................................ 179 

2.6 Serviço de Infraestrutura - abastecimento de água potável, tratamento 
de esgoto e resíduos sólidos ............................................................................ 186 

2.6.1 População ............................................................................................ 186 

2.6.2 Abastecimento de Água ....................................................................... 187 

2.6.3 Coleta e Tratamento de Esgoto ........................................................... 190 

2.6.4 Ações e iniciativas desenvolvidas - Melhoria Contínua ....................... 194 

3 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS ............................................... 195 

3.1 Meios de Hospedagem .............................................................................. 195 

3.2 Estabelecimentos de Hospedagem ............................................................ 196 

3.3 Meios de hospedagem: destaques ............................................................ 199 

3.4 Serviços Alimentação e Equipamentos Gastronômicos ............................. 219 

3.4.1 Serviços de Alimentação – Principais Destaques ................................ 222 

3.4.2 Gastronomia Regional – Sabores Tradicionais ................................... 224 

3.4.3 Gastronomia Regional – Produtos Potenciais ..................................... 227 

3.5 Serviços de Informação Turística ............................................................... 228 

3.5.1 Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos .............................. 228 

3.5.2 Trailer da Protur ................................................................................... 229 

3.5.3 Displays da Protur ............................................................................... 230 

3.5.4 Folhetaria ............................................................................................. 231 

3.5.5 Internet ................................................................................................ 231 

3.6 Outros Serviços de Apoio ao Turista .......................................................... 234 

3.6.1 Agências de Viagem & Receptivo ........................................................ 234 

3.6.2 Eventos: Equipamentos e Empresas ................................................... 237 

4 CALENDÁRIO DE EVENTOS .......................................................................... 238 

5 AVALIAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS ............................................... 246 

5.1 Segmentação Turística da Estância Turística de Itu .................................. 247 

5.2 Segmentos Turísticos ................................................................................. 250 

5.3 Hierarquização de Atrativos Turísticos ....................................................... 253 

5.4 Matriz de Hierarquização ........................................................................... 258 

5.4.1 Análise dos Atrativos ........................................................................... 261 

5.5 Identificação de rotas, circuitos ou caminhos existentes e potenciais ........ 267 

5.5.1 Rota dos milagres ................................................................................ 268 

5.5.2 Aprendendo itu “origem do ensino no brasil” ....................................... 269 

5.5.3 Varvito em todos os sentidos ............................................................... 270 

5.5.4 Conexão campo cidade ....................................................................... 271 

5.5.5 Caminho suave .................................................................................... 272 

5.5.6 Itu a pequenos passos ......................................................................... 273 

6 PROGNÓSTICO ............................................................................................... 274 

6.1 Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo .......................................... 282 

6.2 Projetos propostos ..................................................................................... 284 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

xi 

6.3 Projetos / Ações em andamento ................................................................ 291 

6.4 Pleitos Aprovados pelo COMTUR e pelo COC / DADETUR ...................... 293 

6.4.1 Recuperação e adaptação a acessibilidade de vias públicas do centro 
histórico ............................................................................................................ 293 

6.4.2 Revitalização da praça padre miguel e calçadas do entorno ............... 294 

6.4.3 Revitalização do centro esportivo e de lazer “1º de maio” ................... 295 

6.4.4 Sinalização turística do município de itu .............................................. 296 

6.4.5 Revitalização da praça dos exageros e entorno. ................................. 297 

6.5 Convênios Estabelecidos / Governo Federal ............................................. 300 

6.5.1 Número Convênio: 805598 .................................................................. 300 

6.5.2 Número Convênio: 653440 .................................................................. 300 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 302 

8 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 304 

9 FICHA TÉCNICA .............................................................................................. 306 
 

  



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

xii 

Relação de Figuras 

Figura 1- Grupo de trabalho ................................................................................................... 2 

Figura 2 - Carta Topográfica de uma parte da Província de São Paulo, s/d., autor Sargento 
Mor João da Costa Ferreira (LIMA, 2015, p. 54) .................................................................... 3 

Figura 3 - Aquarela da Vista da Cidade de Ytu, c. 1850, autor Miguel Dutra (LIMA, 2015, p. 
21) ......................................................................................................................................... 7 

Figura 4 – Localização do Município de Itu no Estado de São Paulo ................................... 13 

Figura 5 - Localização do Município de Itu ........................................................................... 14 

Figura 6 - Estação Rodoviária de Itu .................................................................................... 16 

Figura 7 – Traçado da ferrovia em referência do Centro Histórico ....................................... 18 

Figura 8 - Exercício – Qual o potencial turístico de Itu?  Crédito: Senac Itu ......................... 22 

Figura 9 - Exercício – Qual a vocação turística de nosso destino? / Crédito: Senac Itu ....... 25 

Figura 10 - Museu Republicano ........................................................................................... 26 

Figura 11 - Detalhe do Santuário Nacional do Sagrado Coração de Jesus .......................... 27 

Figura 12 - Detalhe da paisagem local ................................................................................. 28 

Figura 13 - Detalhe da Praça do Exagero ............................................................................ 30 

Figura 14 - Cartaz do Roteiro dos Bandeirantes .................................................................. 38 

Figura 15 – Municípios do Roteiro dos Bandeirantes ........................................................... 41 

Figura 16 - Reunião de Formalização da RT – Roteiro dos Bandeirantes ............................ 42 

Figura 17 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Itu / Novembro – 2017
 ............................................................................................................................................ 52 

Figura 18 - Módulo – Governança / Crédito: Senac Itu ........................................................ 56 

Figura 19 - Cumprindo desafios propostos / Crédito: Senac Itu ........................................... 56 

Figura 20 - Formulário de pesquisa de demanda aplicado.....................................................61 

Figura 21 - Formulário de pesquisa de demanda aplicado.....................................................62 

Figura 22 – Tela do Sistema de Informações de Saúde ..................................................... 181 

Figura 23 - Tela do Sistema de Informações de Saúde ..................................................... 181 

Figura 24 - Tela do Sistema de Informações de Saúde ..................................................... 182 

Figura 25 - Tela do Sistema de Informações de Saúde ..................................................... 183 

Figura 26 - Tela do Sistema de Informações de Saúde ..................................................... 184 

Figura 27 - Tela do Sistema de Informações de Saúde ..................................................... 185 

Figura 28 - ETA 1 (Rancho Grande) - Principal sistema produtor responsável pelo 
abastecimento de 66% do município ................................................................................. 188 

Figura 29 - ETA 7 (Itaim) – Responsável pelo abastecimento de 17% do município .......... 188 

Figura 30 - ETA 8 (Pirapitingui) – Responsável pelo abastecimento de 12% do município 189 

Figura 31 - ETA 3 (Portal do Éden) – Responsável por 5% do abastecimento do município.
 .......................................................................................................................................... 189 

Figura 32 - ETE Canjica – Em operação desde 1998 ........................................................ 191 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

xiii 

Figura 33 - ETE Pirajibu – Prevista para operar a partir de Fev 2018 ................................ 192 

Figura 34 - Bar do Alemão ................................................................................................. 223 

Figura 35 - Bar do Alemão ................................................................................................. 223 

Figura 36 - Fazenda Capoava ........................................................................................... 224 

Figura 37 - Buffet - Fazenda Capoava ............................................................................... 224 

Figura 38 - Comida regional ............................................................................................... 225 

Figura 39 - Clube Ituano .................................................................................................... 227 

Figura 40 - Trailer de informações ..................................................................................... 230 

Figura 41 - Site da Estância Turística de Itu ...................................................................... 231 

Figura 42 - Página da Estância Turística de Itu no Facebook ............................................ 232 

Figura 43 - Página da PROTUR no Facebook ................................................................... 232 

Figura 44 - Site Itu.com.br ................................................................................................. 233 

Figura 45 - Carna Retrô ..................................................................................................... 244 

Figura 46 - Cidade dos Chefs ............................................................................................ 244 

Figura 47 - Festa dos Exageros ......................................................................................... 245 

Figura 48 - República do Blues .......................................................................................... 245 

Figura 49 - Prática – Hierarquização de Atrativo Turístico ................................................. 256 

Figura 50 - Prática – Hierarquização de Atrativo Turístico ................................................. 257 

Figura 51 - Relação entre região, rota e roteiro turístico .................................................... 267 

Figura 52 - Rota dos Milagres ............................................................................................ 268 

Figura 53 - Rota Aprendendo itu “origem do ensino no brasil” ........................................... 269 

Figura 54 - Rota Varvito em todos os sentidos................................................................... 270 

Figura 55 - Rota Conexão campo cidade ........................................................................... 271 

Figura 56 - Rota Caminho Suave ....................................................................................... 272 

Figura 57 - Rota Itu a Pequenos Passos............................................................................ 273 

Figura 58 - Reunião – Diagnóstico da atividade turística ................................................... 274 

Figura 59 - Exercício - Diagnóstico Turístico ...................................................................... 276 

Figura 60 - Exercício - Diagnóstico Turístico ...................................................................... 278 

Figura 61 - Exercício - Diagnóstico Turístico ...................................................................... 280 

Figura 62 - Exercício – Diretrizes para o Turismo .............................................................. 282 

Figura 63 – Diretrizes estratégicas ..................................................................................... 283 

Figura 64 - Exercício - Diretrizes para o Turismo.................................................................284 

 

  



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

xiv 

Relação de Tabelas 

Tabela 1 – Principais distâncias rodoviárias ao município de Itu .......................................... 15 

Tabela 2 – Principais aeroportos próximos do Município de Itu ........................................... 17 

Tabela 3 – Dados do Município ........................................................................................... 19 

Tabela 4 – Manifestações artísticas e culturais .................................................................... 31 

Tabela 5 – Distância de Itu às demais cidades do Roteiro dos Bandeirantes ...................... 39 

Tabela 6 – Leitos hospitalares ........................................................................................... 175 

Tabela 7 – Postos de atendimento de emergência por especialidade ................................ 175 

Tabela 8 – Profissionais da área de Saúde ........................................................................ 175 

Tabela 9 – Dados de cobertura das ETAs ......................................................................... 187 

Tabela 10- Dados de produção das ETAs ......................................................................... 187 

Tabela 11 – Exemplo de Relatório de análise clínica ......................................................... 190 

Tabela 12 – Exemplo de Relatório de Análises realizadas ................................................. 193 

Tabela 13 – Estabelecimentos de Hospedagem ................................................................ 196 

Tabela 14 – Estabelecimentos de alimentação .................................................................. 219 

Tabela 15 – Destaques nos serviços de alimentação ........................................................ 222 

Tabela 16 – Destaques na culinária regional ..................................................................... 226 

Tabela 17 – Agências de Viagem ...................................................................................... 234 

Tabela 18 – Agências de viagem com receptivos .............................................................. 236 

Tabela 19 – Equipamentos e empresas de turismo ........................................................... 237 

Tabela 20 – Empresa organizadora / promotora de eventos .............................................. 237 

Tabela 21 – Calendário de eventos ................................................................................... 238 

Tabela 22 – Atrativos por segmento turístico ..................................................................... 250 

Tabela 23 – Critérios de avaliação ..................................................................................... 253 

Tabela 24 – Critérios de Avaliação .................................................................................... 254 

Tabela 25- Grade de avaliação .......................................................................................... 255 

Tabela 26 – Matriz de hierarquização ................................................................................ 258 

Tabela 27 – Análise dos atrativos ...................................................................................... 261 

Tabela 28 – Diretriz Estratégica nº 1 .................................................................................. 285 

Tabela 29 - Diretriz Estratégica nº 2 .................................................................................. 286 

Tabela 30 - Diretriz Estratégica nº 3 .................................................................................. 287 

Tabela 31 - Diretriz Estratégica nº4 ................................................................................... 288 

Tabela 32 - Diretriz Estratégica nº 5 .................................................................................. 289 

Tabela 33 - Diretriz Estratégica nº 6 .................................................................................. 290 

 

  



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

xv 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

1 

1 APRESENTAÇÃO 

Planejar e estruturar de forma organizada o conjunto de propostas estratégicas 

que fomentarão o desenvolvimento do turismo na Estância Turística de Itu, este 

documento servirá de norteador para a gestão do turismo no Destino, em especial 

para sua manutenção a condição de Estância Turística, conforme preconiza a Lei 

1.261 de 2015. 

O Plano congrega, além de propostas e ações para o futuro, olhares, 

percepções e desejos da coletividade com o objetivo de promover o pleno 

desenvolvimento da atividade turística em Itu. 

O Destino Itu, conhecido como “Terra dos Exageros” em nível nacional e 

internacional, resume neste plano os compromissos para o fortalecimento do turismo 

na cidade, partindo de corresponsabilidades entre o Poder Público, Conselho 

Municipal de Turismo – COMTUR, Iniciativa Privada e Instituições de Ensino com foco 

desafiador: Fortalecer o Desenvolvimento do Turismo na Estância Turística de Itu em 

sintonia com comunidade.   
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1.1 Objetivos do Plano  

Planejar e estruturar, de forma organizada e exequível, o conjunto de propostas 

que irão contribuir para o desenvolvimento do turismo na Estância Turística de Itu. A 

partir desta iniciativa organizar, quantificar, qualificar e estabelecer ações de 

fortalecimento das múltiplas ofertas existentes no município com o intuito de garantir 

o posicionamento turístico da Estância entre os demais destinos do Estado de São 

Paulo. 

 Desenvolver estratégias que garantam uma gestão do turismo 

sustentável do ponto de vista econômico, ambiental, social e cultural; 

 Desenvolver o turismo como fonte geradora de negócio, renda e 

emprego para a comunidade; 

 Desenvolver um modelo de turismo competitivo com base nas 

potencialidades e vocações existentes na Estância Turística de Itu; 

 Ampliar o posicionamento, enquanto destino turístico, da Estância 

Turística de Itu numa perspectiva Regional, Estadual e Nacional. 

 

 

Figura 1- Grupo de trabalho 

Crédito: Senac Itu 
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1.2 História do Município 

Segundo a geógrafa Maria Antonieta de Toledo Ribeiro Bastos, partindo dos 

arredores dos Campos do Piratininga e ultrapassando-se os “mares de morros” do 

Planalto Atlântico, avistam-se os Campo do Pirapitingui, em cuja extremidade norte 

deu-se a implantação do sítio urbano de Itu. A história da ocupação do território ituano 

começa bem antes do ano de sua fundação em 1610.  

 

Figura 2 - Carta Topográfica de uma parte da Província de São Paulo, s/d., autor Sargento 
Mor João da Costa Ferreira (LIMA, 2015, p. 54) 

 

É sabido que aldeamentos indígenas ocupavam parte do território. Em 1591 

consta em Actas da Comarca de São Paulo que em junho deste ano, houve um 

encontro entre índios Carijós e uma patrulha paulista nos Campos do Pirapitinguy. 

(NARDY FILHO, 2000, p.33). 

Outro indício da presença indígena na região foi a localização de potes de 

barro, cammúcis, contendo ossadas humanas durante escavações no Largo S. 

Francisco, atual Praça D. Pedro I.  

Em 1919, ao fazer escavações para arruamento e ajardinamento do Largo de 
São Francisco trabalhadores da Prefeitura de Itu/SP encontraram algumas 
talhas de barro com ossadas humanas em seu interior. O achado confirmava 
o que já se sabia: antes da chegada dos colonizadores o local onde se 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

4 

assenta a cidade de Itu era habitado pelos índios Guaianá, conforme relato 
dos cronistas. (SOUZA, 2012) 

Existe outra ocupação da região anterior ao seu marco de fundação, conhecida 

como Missão Maniçoba, ainda que seu local exato ainda seja desconhecido, o 

historiador Jonas Soares de Souza informa:  

Desde que Manuel da Nóbrega encetou os trabalhos da evangelização do 
Planalto em 1553, fundou este extraordinário civilizador de aldeias entre os 
Guaianazes, agrupando-os em Piratininga (agosto de 1553). Maniçoba deve 
ter existido nas vizinhanças de Itu, se não no próprio local de Itu (setembro 
de 1553) antes de São Paulo. Não se sabe bem se Maniçoba não seria a 
mesma Japiúna, de que fala Simão de Vasconcelos, a 90 milhas de São 
Paulo para o Sertão, “junto de um rio onde se embarcava para as terras dos 
carijós”. Nesta missão Maniçoba viveu o Padre Gregório Serrão, notável pelo 
zelo, a inteligência e a facilidade com que falava tupi. Na nova aldeia abriu 
escola. Começaram a afluir índios guaranis do Paraguai a Maniçoba, que 
provocou violências dos colonos portugueses e seus tupis. 

Muito pouco durou a aldeia de Maniçoba, ao que se sabe, resolvendo os 
jesuítas abandoná-la, concentrando-se para mais perto de São Paulo. 
(SOUZA, 2013, p. 83)  

Porém, não foi a partir destes aldeamentos que teve origem a vila de Itu, e sim 

seguindo o padrão de formação de freguesias, povoados, vilas, e cidades do planalto 

paulista, atreladas às práticas bandeiristas e monçoeiras.  

Fixou-se na literatura local que Domingos Fernandes1 e seu genro Cristóvão 

Diniz fundaram Itu em 1610, a região já pertencia ao sertanista devido à sesmaria 

recebida em 1604. Tendo como marco de sua fundação a construção de uma capela 

dedicada à Nossa Senhora da Candelária.  

Itu nascera como ponto de apoio às expedições monçoeiras e bandeirantes, 
decorrentes da valorização das regiões auríferas e diamentíferas 
setecentistas de Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. Fato que não impediu, 
no entanto, que a vila de Itu progredisse também, [...] como patrimônio 
religioso. (BASTOS, 1997, p. 20). 

Segundo Nardy Filho, a capela de N. Senhora da Candelária de “Ytú-guassú”, 

edificada em 1610, alcançou provisão em 1644, em 1653, quando a povoação se 

tornou freguesia, foi elevada à categoria de capela curada com direito à um capelão, 

                                            
1 O fundador de Ytu, Domingos Fernandes, nasceu na então villa de S. Paulo; foram seus paes 

o fidalgo português Manuel Fernandes Ramos e Suzana Dias, paulista, filha de Lopo Dias e neta de D. 
Beatrizm esta filha de João Ramalho e neta do cacique guayanaz Tibiriçá. [...] era pois, [...] Domingos 
Fernandes, pelo lado materno, tataraneto do valente caçique dos guayanazes. (NARDY FILHO, 2000, 
p.36) 
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quatro anos mais tarde, é elevada à vila sendo então a capela constituída em 

paróquia. Esta capela serviu até 1780, quando foi inaugurada a Igreja Matriz.  

A administração pública era realizada por um Juiz Ordinário eleito anualmente2, 

oficiais da Câmara e o Capitão Mor. Quando a Vila de Itu é elevada a cabeça de 

Comarca em dezembro de 1811, passa a ter um Juiz de Direito da Comarca. Enquanto 

Comarca, Itu abrangia a administração de diversas vilas e freguesias.3 

Segundo Alice Piffer Canabrava, o desaparecimento das monções não 

prejudicou o comércio e o progresso de Itu. Após as monções veio o ciclo da cana; 

grandes latifundiários tais como os sargentos mores (...) montaram seus engenhos e 

se estenderam seus canaviais, no que foram seguidos por outros, e Itu tornou-se o 

maior centro produtor de açúcar da Capitania e daí ser considerada a vila mais 

próspera, populosa e rica. (CANABRAVA, 1976, p. 16). 

Ao longo dos anos 1750-1850, floresceram a economia açucareira, a 

sociedade, a cultura e as artes. Esta prosperidade econômica veio acompanhada do 

aumento dos escravos africanos e o consequente aumento demográfico e do núcleo 

urbano. Segundo Ianni4 em 1766-69, havia na vila de Itu um total de 2758 habitantes 

e os escravos somavam 1230 pessoas.  

Em 1773 a população total da vila alcançava 4748 habitantes dos quais 1010 
eram escravos. E a população rural, vivendo nos sítios e fazendas, 
trabalhando nos canaviais e roças, somavam 10740 habitantes, dos quais 
3538 eram escravos. Note-se que uma parte dessa população rural estava 
ligada à plantações de cana e às fainas dos engenhos de açúcar e 
aguardente. Mas a outra parte dispersava-se em sítios cuidando de roças e 
criações, vivendo uma economia de subsistência, um tanto à margem da 
economia açucareira. Eram os segmentos da sociedade caipira que 
persistiam dispersos em bairros e sítios rurais. (IANNI, 1996, p. 30) 

A riqueza do açúcar ao final do século XVII e começo do XVIII, começa a 

transparecer na arquitetura religiosa. A Igreja e Convento de Nossa Senhora do 

Carmo construídos em 1719, foram reformados em 1779. Em 1780 foi inaugurada a 

Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária, e poucos anos mais tarde, em 1802, a 

                                            
2 Participavam deste processo eleitoral os moradores que possuíam 1$000 em bens móveis.  
3 Em 1814, três anos após a sua criação, contava a Comarca de Ytu, com 8 villas e 15 

freguezias, computando tudo num total de 50.375 habitantes. Ao Ouvidor da Comarca de Ytu estava 
affecta a conservadoria da real fábrica de ferro do Ipanema. (NARDY FILHO, 2000, p. 59)  

4 IANNI, 1996, p. 29. 
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Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco junto ao Convento dos 

Franciscanos.  

Ao mesmo tempo, segundo Ianni5 construíram-se residências senhoriais na 

vila; casarões assobradados, com feições aristocráticas dos senhores das terras, 

canaviais e engenhos. 

A sociedade de Itu, por sua aristocracia e por seu clero, muitas vezes 
associados à mesma família e nos mesmo ideais de sobriedade refinada e 
devota, deixava para trás a época da sobriedade rústica. Ganhava uma 
fisionomia mais nítida a sociedade dividida em senhores, escravos, caipiras 
e libertos. (IANNI, 1996, p. 31) 

É nesta ambiência que Jesuíno Francisco de Paula Gusmão, chega em Itu com 

17 anos de idade, e torna-se Padre Jesuíno do Monte Carmelo. Inúmeros trabalhos 

sacros da música ao entalhe, da pintura à arquitetura são atribuídos a ele.  

A medida que a sociedade aristocrata-açucareira ituana tomou forma, a 

escravidão ganhou força, assim como as práticas tiranas assinaladas: consta na obra 

de Francisco Nardy Filho6 a referência de um ofício enviado ao Conselho Geral, onde 

o fiscal identificou maus tratos praticados por senhores contra escravos, sendo estes 

obrigados a refugiarem-se nos matos ou cometerem suicídio. 

Em 1842 a vila de Itu é elevada à Cidade, e neste mesmo ano, o movimento 

liberal já efervescente na Província, começou a ganhar força no município, contra as 

deliberações conservadoras no Ministério. Porém, a revolta liberal ituana foi vencida 

pelos conservadores que culminou na prisão de envolvidos, e a mando do Barão de 

Caxias, a Câmara Municipal de Itu foi responsabilizada e suspensa. Em 1846 o jovem 

Monarca D. Pedro II passou por Itu, talvez num gesto de pacificação e fortalecimento 

dos conservadores.  

                                            
5 Idem 4, p. 31. 
6 NARDY FILHO, v. 4, 2000, p. 86 
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Figura 3 - Aquarela da Vista da Cidade de Ytu, c. 1850, autor Miguel Dutra (LIMA, 2015, p. 
21) 

Gradualmente a economia açucareira abre espaço para a cultura algodoeira e 

a cafeeira. No vácuo da Guerra da Secessão (1861-865) e com o enfraquecimento da 

produção algodoeira nos EUA, tornou-se favorável ao Brasil investimento neste 

mercado, a região de Itu, Porto Feliz, Sorocaba e São Roque ampliaram então seus 

algodoais.  

Inaugurada nos primórdios longínquos de 1869 (...) a pequena Fábrica S. 
Luiz, com apenas 24 teares e mil fusos, iniciava suas atividades 
manufatureiras, de fiação e tecelagem de algodão, encontrando pela frente 
dificuldade de todas as ordens – de mão-de-obra especializada, de recursos 
técnicos, de assistência financeira e sobretudo, de transporte que na época 
era precaríssimo. (DEAN, 1976, p. 9-25) 

Na metade do século XIX o café ganha força, em virtude de ser muito mais 

lucrativo que outras práticas agrícolas, segundo Alice Canabrava7, em 1854, vemo-lo 

instalado em quase toda a região central, com pontos de concentração maior em 

Campinas, Bragança, Itu e Jundiaí. Mas a produção cafeeira não exclui as demais, 

conviviam.  

Ao longo do século XIX profundas mudanças nas práticas econômicas permite 

ao fazendeiro tornar-se burguês, o escravo tornar-se trabalhador livre e o trabalhador 

rural tornar-se o colono.  

                                            
7 CANABRAVA, 1951, p. 282 
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Em 1883 a população negra ituana permanecia escrava, apesar de muitos 

senhores libertarem seus escravos8, só se tornam livres efetivamente em 1888. 

Poucos negros, ex-escravos, permaneceram nas fazendas de café, os caboclos e 

caipiras que pouco a pouco vão se tornando colonos, mas como em grande parte do 

país, a mão de obra estrangeira vai ganhando força e ocupando as fazendas de café.  

Rose Ferrari9 aponta que a população negra recém liberta, sem posses e sem 

trabalho se fixou nos subúrbios da cidade, regiões de meretrício e áreas 

marginalizadas e dedicou-se a serviços pesados.  

Segundo Ianni10, estava em curso um processo de transformação da agricultura 

de Itu, depois de uma época de predomínio da cana, ocorreu um período de 

diversificação, quando desenvolveram vários ramos agrícolas: cana, algodão, café e 

outros. Mas o café se impôs devido a sua lucratividade e grande demanda no mercado 

externo.  

A introdução de uma nova cultura, não ocorria sem provocar uma revolução 
na sociedade rural paulista. Cultura comercial, ela contribuía para a formação 
de uma classe numericamente pequena, mas econômica e financeiramente 
poderosa. Ela deu um golpe de graça nos homens mais presos ao passado. 
A uma cultura nova correspondia novos modos de pensar. (MOMBEIG, 1952, 
p.85) 

A cafeicultura expande os caminhos, a ferrovia se faz necessária para escoar 

produção e acelerar as comunicações. Em janeiro de 1870 é realizada uma primeira 

reunião no Paço Municipal, com fazendeiros e capitalistas, para a discussão sobre a 

criação de uma estrada de ferro, para isso cria-se a Companhia Ytuana de Via Férrea. 

Depois de obtidas as autorizações e constituir o capital necessário, em novembro 

deste ano iniciaram as obras.  

Em 17 de abril de 1873 foi inaugurada a Estrada de Ferro Ytuana ligando Itu à 

Jundiaí. Às três horas da tarde desse dia dava entrada na estação de Ytu, o trem 

inaugural, conduzindo o Presidente da Província Dr. João Theodoro Xavier, 

                                            
8 Não foram poucos os fazendeiros de Itu que, muito antes do 13 de maio de 1888 libertaram 

seus escravos. Em dezembro de 1884 o Sr. Bento Dias de Almeida Prado (depois agraciado com o 
título Barão de Itaim) concedeu a liberdade a sua numerosa escravatura, merecendo seu ato um voto 
de louvor por parte da Câmara de sua terra natal. (NARDY FILHO, 2000, p. 171)  

9 Em Itu os principais redutos da população negra foram as Ruas Santa Cruz e Marechal 
Deodoro (antiga Rua das Flores), a Vila Padre Bento, o Bairro Alto e os arredores da Igreja Santa Cruz 
(final da Rua Sorocaba). FERRARI, 2016, p. 26 

10 IANNI, 1996, p. 49. 
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representantes de outras companhias, grande número de pessoas gradas, bem como 

a banda de música “Euterpe Comercial” (NARDY FILHO, 2000, p. 228). 

O ano de 1873 também marcou a história política ituana com a Convenção 

Republicana. O Clube Republicano fundado em 1872, segundo a historiografia local 

foi um dos mais fortes centros republicanos na Província e foi responsável pela 

reunião de representantes de dezesseis clubes republicanos de outras cidades, assim 

como os da capital da Província de São Paulo e do Rio de Janeiro. Foi nesta reunião 

que deliberaram a formação do Partido Republicano.  

Profundos debates intelectuais circulavam na cidade de Itu, através dos 

diversos jornais, geralmente vinculados a partidos políticos, fazendeiros ou 

intelectuais e até mesmo a Igreja. Os assuntos de economia, política eram tratados 

em diversas esferas da sociedade.  

Este desenho de sociedade burguesa, rica, se projetava nas construções, 

muitas casas nas áreas centrais da cidade, foram assobradadas e adornadas, 

seguindo estilos e padrões arquitetônicos em voga. As Igrejas também receberam 

tratamento especial, pinturas, esculturas, telas e adornos. Consolida-se neste período 

o grande patrimônio material da cidade de Itu.  

A cidade vivia em plena efervescência, da pintura à música, as produções 

artísticas movimentavam a vida cultural dos ituanos. Almeida Junior, grande pintor 

ituano, retratou em suas obras além das figuras sacras, a vida cotidiana, o caipira.  

Almeida Júnior fez um esforço sincero para produzir uma pintura que se 
aproximasse mais da realidade brasileira e deixasse de lado o universalismo 
vazio das fórmulas acadêmicas. Sua produção é muito irregular, marcada 
várias vezes pelo meio social acanhado a que tinha que responder para 
ganhar a vida — e isso se nota claramente nos retratos, que foram por muito 
tempo seu ganha-pão — e por uma inconstância de quem se vê forçado a 
agradar o público, ainda que sob o risco de comprometer o desenvolvimento 
de sua obra. Mas em toda sua trajetória revela uma preocupação continuada 
com algumas questões que o diferenciavam de seu ambiente artístico. 
(NAVES, 2005) 

Na música de Elias Álvares Lobo, o compositor da emblemática ópera de Noite 

de São João, cujo libreto fora escrito por José de Alencar, Itu viu florescer maestros e 

regentes como Tristão Mariano, Manuel Joaquim Rodrigues, Antonio Machado dos 

Passos, Tristão Junior, João Batista Macedo e outros artistas que foram responsáveis 
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não apenas de divulgar a boa música em bandas e orquestras, como também formar 

outros músicos como professores.  

Ao longo dos anos 1850-1930, a cidade ganhou prestígio como centro 
educacional de categoria regional e mesmo nacional. A fundação dos dois 
colégios – o Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, para meninas, e o Colégio 
São Luiz, para meninos – atraiu para a cidade estudantes de outros 
municípios e províncias, ou estados.  (IANNI, 1996, p. 67) 

 A cidade contava com ensino público, além dos Colégios Particulares. Em 

1886 funcionavam seis escolas públicas primárias para meninos e quatro para 

meninas. No final do século XIX criou-se o primeiro grupo escolar reunindo as escolas 

masculinas e femininas.  

Com o declínio do café, a economia ituana lentamente foi se deslocando para 

a produção industrial, parte da população rural, se desloca para a área urbana a fim 

de conseguir trabalho, negros e imigrantes buscam espaços para se fixar, gerando 

uma transformação do espaço urbano. 

Na metade do século XX, a crescente industrialização da cidade, corrobora 

para a ampliação e alteração do sítio urbano de Itu. Surgem diversos bairros operários, 

como a Vila Santa Maria, que servia aos operários das tecelagens São Pedro e Maria 

Cândida.  

Durante a ditadura militar, segundo Kátia Auvray11, a sociedade ituana 

conservadora, que dava vivas à “revolução” tida como democrática, se encontrava de 

certa forma alheia aos movimentos ditatoriais, dado que a Igreja se mantinha 

reservada nas pregações, a cidade contava com a presença de uma unidade do 

Exército (2º Regimento de Obuses 105), e a imprensa contribuíam:  

Todas as atividades foram cessadas no dia 6, a fim de que todos dignos do 
nome patriota e cristão não se esquivassem de homenagear o 2º RO – 105, 
que retornando triunfalmente esmagou os inimigos de Deus, da Pátria e da 
Liberdade e os maus brasileiros que, a soldo de Moscou, Havana e Pequim, 
ansiavam por estabelecer na terra de Santa Cruz, o reinado de Satanás, com 
a subversão total do império da lei, da Carta Magna, banimento da religião, 
tornando nossa Pátria, um amontoado de escombros, um verdadeiro 
pandemônio.  

                                            
11 AUVRAY, 2001, p. 11-12 
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Desfilando garbosamente, com a consciência tranquila pelo dever cumprido, 
os valorosos soldados eram delirante e calorosamente ovacionados por toda 
Itu e suas dignas autoridades [...] 12 

A imprensa também permanecia em silêncio, exceto pelo Jornal “Bidu” criado 

por Alvimar Savi em 1964, cujo nome que aparentemente referia-se ao personagem 

criado por Maurício de Souza, era a sigla “Brasileiros Independentes Democráticos e 

Unidos”. O jornal de linha crítica durou apenas um ano. 

Em 1968, o candidato eleito à prefeito Galileu Bicudo (ARENA), apoiado pelos 

operários, não assumiu o poder por ter sido preso pelo governo militar e ter seus 

direitos políticos cassados por dez anos, seu vice Waldomiro Corrêa de Camargo, foi 

chamado ao quartel, onde renunciou ao mandato. Em seu lugar assumiu Maurício 

Gun derrotado nas urnas, porém conduzido pelos militares.  

Em 1960, o radialista e comediante Francisco Flaviano de Almeida, mais 

conhecido como Simplício, é responsável pela criação do mito que em Itu tudo é 

grande. E foi através deste fato que o turismo foi ganhando força no município.  

Ainda na década de 1960, marcando definitivamente a “grandeza” da cidade, o 

Ministro das Comunicações, Higino Corsetti, ofereceu a cidade um orelhão gigante de 

6 metros de altura, instalado pela Telesp. 

Na década de 1970 além da abertura da Rodovia Castelo Branco, que dá um 

novo impulso à economia industrial da cidade, o mercado turístico é aquecido com a 

fama adquirida através do Simplício. Em 1979 a cidade recebe o título de Estância 

Turística do Estado de São Paulo.    

O passado sob a forma de patrimônio cultura, religioso, artístico, político, 
econômico, ou outra conotação, impõe-se ao presente. Ele não pode ser 
simplesmente esquecido, relegado. Mesmo esquecido, relegado, aparece e 
reaparece no horizonte das pessoas, famílias, grupos ou classes sociais. [...] 
O passado está aí, entranhado, como beleza ou feiúra, música ou pintura, 
edifício ou arquitetura, estilo ou escritura. O passado é o produto do 
trabalho[...] cristalizado, objetivado, morto; pode ser relegado ou querido, mas 
está sempre inscrito no presente como cultura material ou espiritual. (IANNI, 
1996, p. 99) 

Hoje a cidade revela o passado em seu eixo histórico. Através de seu 

arruamento, prédios de beleza arquitetônica ímpar, é possível reconhecer uma cidade 

                                            
12 Nota do Jornal A Federação de 12 de abril de 1964.  
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viva, diferente de muitos municípios em que o centro histórico sustenta um aspecto 

de cenário do passado, em Itu, casarões e igrejas de século passados são ladeadas 

por imóveis modernos, em plena coexistência. 
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1.3 Localização Regional e Acessos 

O município de Itu está situado na região sudoeste do estado de São Paulo, no 

Alto-Médio Tietê e na Região Metropolitana de Sorocaba. 

Figura 4 – Localização do Município de Itu no Estado de São Paulo 

 

Distante à 101 quilômetros da capital paulista, com latitude 23º15"51' S e 

longitude 47º17"57' W, estando a uma altitude de 583 metros. Sua população 

estimada no ano de 2017 era de 165.253 pessoas, formada principalmente por negros 

e descendentes de imigrantes portugueses, italianos, japoneses, além de migrantes 

de outras regiões do Brasil, em especial do Nordeste, além da forte presença de 

migrantes do estado do Paraná. 

É o 47° município mais populoso do estado de São Paulo e o 153° no Brasil, 

além de ser a segunda maior cidade da Região Metropolitana de Sorocaba, atrás 

apenas de Sorocaba. 

 O clima da região é tropical, com temperaturas variando de 16º a 22º em 

média. O verão é muito quente e chuvoso, o inverno é seco. O bioma é de transição 

de Mata Atlântica e Cerrado, situa-se entre o planalto cristalino e o sedimentar, possui 
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vestígios de cidade arqueozoica e relevo de colina suave e nas regiões limítrofes 

algumas altitudes.  

A cidade é banhada pelo Rio Tietê e alguns outros de menor extensão como o 

Itaim Mirim, Itaim Guaçu, Guaraú, Piraí e Braiaiá. 

Ocupa uma área de 640,72 quilômetros quadrados e limita-se com as cidades 

de Salto, Elias Fausto e Indaiatuba ao norte; Porto Feliz a leste; Sorocaba, Mairinque 

e Araçariguama ao sul; e Cabreúva e Itupeva a oeste. 

Figura 5 - Localização do Município de Itu 
Fonte: Google Earth – Fábio Grizoto – Turismólogo (Sec.Turismo Lazer e Eventos) 

 

A proximidade com a capital paulista, associada à qualidade das vias de acesso 

e à própria posição geográfica da cidade no estado, estrategicamente situada entre 

Campinas, Sorocaba e São Paulo – dentre as maiores cidades do estado –, fazem do 

município de Itu uma região com enorme potencial econômico, inclusive para a 

captação de turistas e geração de negócios nesse próspero segmento. 
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1.3.1 Acesso Rodoviário 

A cidade é servida por uma extensa malha rodoviária, em condições de tráfego 

superiores à média nacional, tendo sido uma das rodovias que interligam Itu a São 

Paulo reconhecida reiteradamente como a melhor do país, a Rodovia dos 

Bandeirantes. 

Tabela 1 – Principais distâncias rodoviárias ao município de Itu 

PRINCIPAIS DISTÂNCIAS E ACESSOS RODOVIÁRIOS AO MUNICÍPIO DE ITU 

Destino Km Tempo 
Estimado Rodovia Pedágios Condições 

Araçariguama 50 47 min SP-280 
Castelo Branco Km 74 - Sentido Capital Pavimentada com 

Pista Dupla 

Bauru 256 2h 53min SP-300 
Marechal Rondon 

SP 280 Km 111, 158, 
208; 
SP 300 Km 259, 285, 
314 

Pavimentada com 
Pista Dupla 

Cabreúva 21 32 min SP-312 
Estrada dos Romeiros Não Possui Pedágios Pavimentada com 

Pista Simples 

Campinas 54 46 min SP-75 
Santos Dumont 

Km 60 - Nos Dois 
Sentidos 

Pavimentada com 
Pista Dupla 

Jundiaí 48 44 min SP-30 
 Dom Gabriel P. B. Couto 

Km 76 - Nos Dois 
Sentidos 

Pavimentada com 
Pista Dupla 

Pirapora do Bom 
Jesus 46 1h 09min SP-312 

Estrada dos Romeiros Não Possui Pedágios Pavimentada com 
Pista Simples 

Porto Feliz 26 27 min SP-300 
Marechal Rondon Não Possui Pedágios Pavimentada com 

Pista Dupla 

Ribeirão Preto 272 3h 09min SP-330 
Anhanguera 

SP 75 Km 60; 
SP 330 Km 118, 152, 
181, 215, 253 

Pavimentada com 
Pista Dupla 

Salto 7 11 min SP-79 
da Convenção Não Possui Pedágios Pavimentada com 

Pista Dupla 
Santana de 
Parnaíba 69 1h 09 min SP-280 

Castelo Branco Km 74 - Sentido Capital Pavimentada com 
Pista Dupla 

São José dos 
Campos 188 2h 20 min SP-65 

Dom Pedro I 

SP 300 Km 76; 
SP 65 Km 79, 26; BR 116 
Km 165 

Pavimentada com 
Pista Dupla 

São Paulo 102 1h 48min SP-348 
dos Bandeirantes SP 280 Km 18, 33 Pavimentada com 

Pista Dupla 

São Roque 56 56 min SP-280 
Castelo Branco Km 74 - Sentido Capital Pavimentada com 

Pista Dupla 

Sorocaba 37 43 min 
SP-75 

Senador José E. de 
Moraes 

SP 75 Km 12 Pavimentada com 
Pista Dupla 

 

1.3.2 Terminal Rodoviário de Itu 

A Rodoviária de Itu é servida por linhas intermunicipais que ligam as cidades 

de Salto, São Paulo, Jundiaí, Piracicaba, Indaiatuba, Itapetininga, Porto Feliz, 

Campinas, Boituva, Tatuí, Capivari, Sorocaba, Tietê, Cabreúva, Pirapora do Bom 

Jesus, Presidente Prudente entre outras cidades, e a linha interestadual até Curitiba. 
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Figura 6 - Estação Rodoviária de Itu 
Crédito: Fábio Grizoto / (Sec.Turismo Lazer e Eventos) 

 

As empresas que interligam este terminal são: VB Transportes e Turismo, 

Viação Avante Itu; Viação Vale do Tietê, Viação Garcia, Viação Transpen, Viação 

Gontijo, Rápido Luxo Campinas e Empresa de Transportes Andorinha. 

Para a conveniência dos viajantes, além das agências de venda de passagens, 

a rodoviária possui sanitários, lanchonetes e pequenas lojas. O local também possui 

Ponto de Táxi e um posto da Guarda Civil Municipal (GCM).  

1.3.3 Acesso Aéreo 

Quanto ao acesso aéreo, o aeroporto mais próximo é Viracopos, localizado no 

município de Campinas. A seguir a tabela com a distância de Itu dos principais 

aeroportos do Estado de São Paulo e suas vias de acesso. 
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Tabela 2 – Principais aeroportos próximos do Município de Itu 

Principais Aeroportos Próximos ao Município de Itu 

Aeroporto Km Tempo 
Estimado Rodovia Condições 

Bauru-Arealva - Regional 273 3h 08min SP-300 
Marechal Rondon 

Pavimentada com Pista 
Dupla 

Campinas Viracopos 41 32 min SP-75 
Santos Dumont 

Pavimentada com Pista 
Dupla 

Guarulhos Cumbica 118 1h 56min SP-348 
dos Bandeirantes 

Pavimentada com Pista 
Dupla 

Ribeirão Preto - Regional 272 3h e 1min SP-330 
Anhanguera 

Pavimentada com Pista 
Dupla 

São Paulo - Congonhas 101 1h 50min SP-280 
Castelo Branco 

Pavimentada com Pista 
Dupla 

São José dos Campos 196 2h 28min SP-65 
Dom Pedro I 

Pavimentada com Pista 
Dupla 

 

A Estância Turística de Itu está bem posicionada em relação aos principais 

aeroportos do Estado de São Paulo, o que garante facilidade de acesso para fruição 

do destino por turistas que regionais, nacionais e internacionais. 

1.3.4 Acesso Ferroviário 

Atualmente Itu não possui acesso ferroviário para passageiros, mas possui uma 

das principais linhas ferroviária do país para o transporte de cargas, denominado 

corredor de exportação, interligando os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul, e o interior do estado de São Paulo com o porto de Santos. 

A estação ferroviária de Itu comanda a operação logística desta ferrovia entre 

as cidades de Rio Claro e Santos, controlando o fluxo das composições ferroviárias 

por meios de dados de localização GPS, possui também infraestrutura de alojamentos 

para maquinistas, e dispõe de equipes de manutenção para todo o percurso da linha 

férrea. 

A empresa detentora desta concessão para o transporte ferroviário é a Rumo 

Logística Operadora Multimodal S.A., uma companhia ferroviária e de logística 

brasileira pertencente ao Grupo Cosan, fundada em 2008, que atua no segmento de 

transporte multimodal de cargas. 

Em 2015, se fundiu com a América Latina Logística (ALL), passando a operar 

ferrovias nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

18 

Grosso do Sul e Mato Grosso, incorporando 12.900 quilômetros de malha ferroviária, 

19 milhões de toneladas de capacidade de elevação no Porto de Santos, 966 

locomotivas, 28.000 vagões, 11.700 funcionários diretos e indiretos. 

 

Figura 7 – Traçado da ferrovia em referência do Centro Histórico 

Fonte: Google Earth – Fábio Grizoto – Turismólogo (Sec.Turismo Lazer e Eventos) 
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1.4  Índices e dados do Município  

Tabela 3 – Dados do Município 

Município Itu 

Área em km² 640,72 

População 165.253 

Número de Eleitores 120.349 

Densidade Demográfica – hab/km² 257,92 hab/km2 

Taxa de urbanização 94,69% 

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) 0,773 

Nível de Atendimento – Coleta de Lixo (%) 100% 

Nível de Atendimento - Abastecimento de Água (%)** 100% 

Nível de Atendimento – Esgoto Sanitário (%)** 100% 

Localização 

Região Sudoeste do 
Estado de São Paulo, no 
Alto-Médio Tietê e na 
Região Metropolitana de 
Sorocaba. 

Municípios Limítrofes 

Salto, Elias Fausto, 
Indaiatuba, Itupeva, 
Cabreúva, Araçariguama, 
Mairinque, Sorocaba e 
Porto Feliz. 

Clima 

O clima da região é 
tropical. A temperatura 
varia de 16º a 22º em 
média. O verão é muito 
quente e seco, o inverno é 
seco. 

PIB (em real corrente) R$ 8.952.856.220,10 

PIB per capita (em real corrente)  R$ 54.092,21 
*Dados disponíveis na Fundação SEADE (http://www.seade.gov.br/) 
*Dados disponíveis no IBGE (http://www.ibge.gov.br) 
*Dados disponíveis TSE (http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-municipio-

zona) 
**sendo que a previsão da CIS é que seja 100%, para a área urbana, quando a ETE Pirajibu entrar em 

funcionamento, na região do Cidade Nova. Prevista para Janeiro/2018. 
 

  

http://www.seade.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-municipio-zona
http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-municipio-zona
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1.5 O potencial turístico do Município 

Turismo cultural: É uns dos segmentos mais representativos na cidade, 

devido à enorme quantidade de patrimônios edificados tombados pelo IPHAN e 

CONDEPHAAT. No Centro Histórico é possível se fazer, a pé, roteiros com visitações 

a Igrejas Históricas, Museus, Casarões e Antigas Fábricas. Não muito longe do centro 

temos o Parque Geológico do Varvito e na área rural, há dezenas de fazendas 

históricas, que passaram pelos ciclos do açúcar, algodão e café, nos séculos XVIII, 

XIX e XX, e hoje uma parcela delas se dedica a atividade turística, utilizando as 

antigas casas sede, senzala, colônias, engenhos, tulhas e terreiros de café, 

adaptando-as para hospedagem, restaurantes, cavalgadas, áreas de campings e 

vivências da cultura caipira. Há uma frequência de grupos escolares durante os dias 

de semana que realizam roteiros pedagógicos, podendo integrar também as cidades 

vizinhas. Dos eventos culturais com potencial de atrair visitantes, podemos destacar 

o Estouro do Judas, Desfile do Divino, Procissão de Corpus Christi, Festa Italiana, 

Festa Japonesa e o Festival de Artes. 

Turismo religioso: Itu se destaca neste segmento, devido ao fluxo de 

peregrinos que durante o ano todo vem visitar o Santuário Nacional do Sagrado 

Coração de Jesus, a Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, onde está enterrada Madre 

Maria Theodoro Voiron, primeira superiora da Congregação Irmãs de São José e a 

Igreja Senhor do Horto, onde se encontra o tumulo de Padre Bento, religioso que 

dedicou sua vida a cuidar dos doentes de hanseníase, passando a ser conhecido 

como o Apóstolo da Caridade. O que também colabora para este tipo de turismo são 

as inúmeras Igrejas Históricas, com destaque para a Igreja Nossa Senhora da 

Candelária, considerado o maior exemplo do barroco e rococó paulista. A maior festa 

religiosa é de Santa Rita no mês de maio com a participação de mais de 20 mil 

pessoas em sua procissão, já na Semana Santa acontecem várias cerimônias e 

procissões tradicionais que ocorrem desde o século XVIII, como o Ofício de Trevas, 

Procissão dos Passos, Procissão do Senhor Morto e o Sermão das Sete Palavras. 

Turismo de Esportes: Na área esportiva, o grande destaque para atração de 

visitantes é o Ituano Futebol Clube que utiliza o Estádio Municipal Novelli Junior para 

realizar seus jogos da série A do Campeonato Paulista, disputando com times que 

possuem grandes torcidas. Já no futebol de Salão, o campeonato com mais 
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visibilidade é a Copa TV TEM, amplamente divulgada na região, com alguns jogos 

acontecendo em Itu. Nos condomínios fechados acontecem torneios de golfe e tênis, 

atraindo participantes até de fora do país. A fazenda Cana Verde possui ampla 

infraestrutura para a prática de Polo, com escola para iniciantes e realização de 

torneios. No cicloturismo são utilizadas várias estradas rurais com diversas 

possibilidades de percursos, acontecendo também campeonatos de mountain bike, 

principalmente no Nore Bike Park. Um evento com uma tradição de mais de 30 anos 

é a Volta Pedestre “Cidade de Itu”, contando com a participação de milhares de 

atletas. No ano de 2017 foi inaugurado a Praça Periscópio com a Pista de Skate no 

formato Bowl, por ser uma pista diferenciada vem atraindo atletas de diversas cidades 

para participação de campeonatos. 

Turismo de Aventura: Este segmento pode ser realizado nos 

empreendimentos particulares, no Parque Maeda são oferecidos: arvorismo, tirolesa 

e kart cross. Em relação a esportes radicais relacionado as bicicletas, no Nore Bike 

Park há uma grande área destinada a prática do MTB e BMX, contendo pista de 

FreeRide, Dirt e PumpTrack. 

Turismo Rural: A cidade possui muitas fazendas históricas, algumas delas são 

abertas para a atividade turística, oferecendo infraestrutura hoteleira e gastronômica, 

com diversas opções para usufruir da vida no campo, como: cavalgadas, caminhadas, 

cicloturismo, passeios em charretes e barcos, piscinas, além de poder observar 

animais silvestres e exóticos. Há realização de eventos da cultura caipira com 

apresentação de Cururu, contação de causos e a culinária típica. Existem roteiros 

formatados para grupos escolares e da melhor idade, com visita as plantações de café 

e conhecer os antigos terreiros de secagem e as tulhas, e seu processo de 

beneficiamento, como também conhecer uma plantação de cacau e a produção do 

chocolate. 

Turismo de Negócios e Eventos: A maior parte da rede hoteleira da cidade 

de Itu possui infraestrutura para realização de eventos corporativos para empresas, e 

eventos sociais como aniversários e casamentos. A taxa de ocupação durante os dias 

de semana é quase que exclusivo deste segmento, já nos finais de semana são 

famílias que ficam hospedadas em busca de descanso e lazer. Outros eventos 

realizados fora dos hotéis como a Volta Pedestre e as provas de Agility para cães, 
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atraem diversos competidores de todo o país, que acabam se hospedando na cidade 

usufruindo de toda a oferta turística. 

Turismo de Intercâmbio e Estudos: Itu possui diversas instituições de ensino, 

como o Centro Paula Souza, que possui a escola técnica Martinho di Ciero e a 

Faculdade de Tecnologia Dom Amaury Castanho, atraindo com seus cursos alunos 

de toda a região. Outra faculdade tradicional na cidade é a Faculdade de Direito de 

Itu, atuando desde a década de 70 do século XX, agora também oferece os cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Engenheiro da Produção, Gestão Pública e 

Relações Internacionais. A maior instituição de ensino em quantidade de cursos é o 

Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, que atualmente faz parte do Grupo 

Cruzeiro do Sul Educacional, atrai estudantes de todo estado de São Paulo, em Itu 

existem vários pensionados para atender este público. O Museu Republicano 

Convenção de Itu da Universidade de São Paulo, também realiza cursos rápidos, 

oficinas e palestras na área de história e cultura. 

Figura 8 - Exercício – Qual o potencial turístico de Itu?  
Crédito: Senac Itu 
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1.6  Vocação Turística 

Localizada a 100 km da capital paulista, a Estância Turística de Itu, cujo nome 

vem do termo indígena “Utu-Guaçu” ou “Itu-Guaçu” que significa grande cachoeira, é 

conhecida pela sua importância na história do Brasil. 

Seja no âmbito econômico, religioso, cultural ou político, Itu sempre foi um 

espaço de grandes acontecimentos, o que lhe confere alcunhas icônicas, que hoje 

fortalecem a vocação turística do município, como “Berço da República”, “Roma 

Brasileira”, “Ouro Preto Paulista”, “Cidade Cinema no Vale do Sol” e, a com maior 

presença no imaginário popular, “Cidade dos Exageros”. 

A cidade foi elevada à categoria de Estância Turística pela Lei Estadual Nº 

2.130 de 01 de outubro de 197913, desde então busca desenvolver suas múltiplas 

potencialidades, sendo um dos mais expressivos destinos turísticos do Estado de São 

Paulo. 

No início da década de 70 do século XX, quando se inicia a fama do exagero, 

muitas excursões começaram a chegar à cidade, para conhecer os objetos grandes, 

o primeiro a ser instalado foi o semáforo pela prefeitura, logo depois foi o orelhão pela 

antiga Telesp, e várias lojas começaram a vender souvenires de tamanho exagerado. 

Estas excursões vinham de forma desorganizada apenas com o foco de 

conhecer a Praça Padre Miguel, deixando de visitar os outros atrativos principalmente 

os históricos. Foi nessa mesma época que surgem os primeiros campings da cidade. 

Atualmente Itu possui oito empreendimentos todos bem estruturados, com chalés e 

parques aquáticos, e alguns dispõem de equipamentos para o turismo de aventura. 

Na década de 90, foram inaugurados o Parque Geológico do Varvito e o Museu 

da Energia, iniciando uma maior valorização dos patrimônios históricos do centro da 

cidade, muitas escolas começam a realizar visitas nas igrejas e casarões, tendo o 

Museu Republicano como carro chefe. Também é nesta década que muitos 

empreendimentos surgem na cidade, ampliando a qualidade e quantidade de hotéis e 

restaurantes.  

                                            
13 Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1979/lei-2130-

01.10.1979.html  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1979/lei-2130-01.10.1979.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1979/lei-2130-01.10.1979.html
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No ano de 2001 o turismo rural na cidade começa a ganhar força, com a criação 

do Hotel Fazenda Capoava, oferecendo cavalgadas, almoços, lazer e um espaço 

cultural. Próxima a ela se encontra a Fazenda Concórdia, que possui um casarão 

colonial do século XVII, plantação de café, terreiro e uma antiga tulha, recebendo 

grupos com agendamento. Outra fazenda é a Cana Verde, que possui estrutura para 

hospedagem, serve refeições e se destaca pelas competições de Polo Equestre. 

Uma das fazendas mais conhecidas é a Fazenda do Chocolate, é uma das 

mais visitadas do país, que além de vender chocolate, os turistas podem conhecer 

todo o seu processo de produção. Também comercializa doces caseiros, licores e 

artesanato. Possui lago com peixes, um mini zoológico e passeio com pôneis. 

A Chácara do Rosário possui uma casa sede estilo bandeirista do século XVIII, 

onde ocorre nos finais de semana Noite de Serestas acompanhado de jantares. 

Também acontecem cavalgadas com destaque para a Cavalgada da Lua Cheia. A 

Fazenda Santo Antônio da Bela Vista trabalha exclusivamente com o turismo 

pedagógico apresentando todo o processo da produção do café. 

Foi também no ano de 2001, que a Estância Turística de Itu ganha sua 

Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos, desta forma o turismo começou a 

receber uma atenção especial na cidade. 

A Prefeitura através desta Secretaria divulga o potencial turístico do município 

em eventos e Feiras de Turismo, passa então a realizar o Projeto Trilha do Saber para 

sensibilização dos moradores sobre a importância do turismo na geração de 

empregos e renda. Informa e distribui materiais turísticos aos visitantes através do 

receptivo turístico no Espaço Ituano de Turismo e Cultura e nos parques municipais. 

Planeja e elabora projetos de infraestrutura turística, como: a reforma do Mercado 

Municipal, implantação de Sinalização Turística, readequação da Praça dos Exageros; 

e realiza vários eventos do calendário oficial da cidade. 

O ano de 2014 foi importante para Itu, devido a cidade ter hospedado as 

seleções da Rússia e do Japão, durante a Copa do Mundo. Este acontecimento 

divulgou a cidade dentro e fora do país devido à popularidade do futebol.  
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Há 15 anos integra o consórcio turístico Roteiro dos Bandeirantes, que envolve 

outras sete cidades que são margeadas pelo Rio Tietê. No ano de 2017 obteve grande 

avanço em sua organização, passando ao status de Região Turística no mapa do 

Ministério do Turismo. Este acontecimento irá fortalecer o turismo regional onde a 

cidade de Itu com papel de destaque, passará a agregar o potencial turístico dos 

municípios vizinhos. 

 

Figura 9 - Exercício – Qual a vocação turística de nosso destino? / Crédito: Senac Itu 
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1.7 Aspectos históricos culturais 

1.7.1 Berço da República 

A cidade recebe este título por ter sediado na residência de Carlos Vasconcelos 

de Almeida Prado, atual Museu Republicano, a reunião que ficou conhecida como 

“Convenção de Itu” em 18 de abril de 1873, um dia após a inauguração da Companhia 

Ytuana de Estradas de Ferro. Este evento deu origem ao Partido Republicano 

Paulista, movimento político formado em sua maioria por fazendeiros de café que 16 

anos depois, juntamente com o Exército Brasileiro, derrubou a Monarquia com a 

Proclamação da República. 

Figura 10 - Museu Republicano 
Fonte: 

http://www.mp.usp.br/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_colorbox_preset/wysiwyg_

imageupload/27/museu_republicano_de_itu_6.jpg 

 

1.7.2 Roma Brasileira 

Esta expressão tem origem na visita que o Cardeal Joaquim Arcoverde de 

Albuquerque realizou ao antigo Colégio São Luís, atual Regimento Deodoro, quando 

chamou a cidade de Roma Brasileira devido à forte influência da ordem Jesuítica em 

Itu a partir do fim do século XIX. Além da construção do Colégio São Luís, que trouxe 

http://www.mp.usp.br/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_colorbox_preset/wysiwyg_imageupload/27/museu_republicano_de_itu_6.jpg
http://www.mp.usp.br/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_colorbox_preset/wysiwyg_imageupload/27/museu_republicano_de_itu_6.jpg
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para a cidade o conhecimento físico, químico, astronômico e cultural de Roma, a 

Companhia de Jesus foi a responsável pela a implementação do Santuário Nacional 

do Sagrado Coração de Jesus e a popularização no Brasil do “Apostolado da Oração”, 

movimento da Igreja Católica que realiza, ainda hoje, peregrinações ao Santuário 

vindas de vários locais do estado de São Paulo. 

Itu possui diversas igrejas históricas de valor artístico e religioso com potencial 

de atrair visitantes, principalmente que tenha devoção Cristã Católica. 

Figura 11 - Detalhe do Santuário Nacional do Sagrado Coração de Jesus 
Fonte: https://prazeresdeitu.files.wordpress.com/2012/06/bom-

jesus_arquiteturadacomunicacao_prc3b3tur.jpg 

 

1.7.3 Cidade Cinema no Vale do Sol 

Itu foi cenário de várias produções do cinema nacional, nas décadas de 60 e 

70 do século XX, servindo de cenário para cerca de 45 filmes. Com uma luz solar 

excelente para filmagens, além de uma exuberante paisagem local, com antigos 

https://prazeresdeitu.files.wordpress.com/2012/06/bom-jesus_arquiteturadacomunicacao_prc3b3tur.jpg
https://prazeresdeitu.files.wordpress.com/2012/06/bom-jesus_arquiteturadacomunicacao_prc3b3tur.jpg
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casarões, riquezas naturais e fazendas históricas, estes fatores motivaram a vinda de 

importantes produtores. 

A cidade conquistou o gosto popular dos filmes de cangaceiros, westerns, 

caipira sertaneja, produções épicas e nostálgicas, como o caso do seriado O Vigilante 

Rodoviário.  

Algumas das produções realizadas na cidade foram: O Homem Bem-Dotado 

de Itu, Vereda da Salvação, Luar do Sertão, Sertão em Festa, O Caçador de 

Esmeraldas, Quelé do Pajeú, Meu Pé de Laranja Lima, O Cangaceiro sem Deus, 

Casinha Pequenina, Rogo a Deus e Mando Bala, O Anjo Assassino, A Morte Comanda 

o Cangaço, Chão Bruto, O Cangaceiro Sanguinário, entre outras. Estes filmes 

projetaram o nome da cidade no Brasil inteiro, colaborando na atração de turistas na 

época.  

Figura 12 - Detalhe da paisagem local 

Fonte: https://demos.soyuz.com.br/sz-geografiavisual-site/blog/wp-content/uploads/2011/09/reduto-
500x290.jpg 

 

1.7.4 Itu, Boca do Sertão 

Itu é uma das mais antigas cidades do Estado de São Paulo. O povoamento da 

região chamada Campos de Pirapitingui deve ter começado na segunda metade do 

https://demos.soyuz.com.br/sz-geografiavisual-site/blog/wp-content/uploads/2011/09/reduto-500x290.jpg
https://demos.soyuz.com.br/sz-geografiavisual-site/blog/wp-content/uploads/2011/09/reduto-500x290.jpg
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século XVI com a Missão de Maniçoba, uma aldeia fundada pelos jesuítas para reunir 

e catequizar índios guaianazes. 

Não se sabe ao certo onde ficava essa aldeia. Talvez seja a mesma aldeia de 

que fala Simão de Vasconcelos, situada a 90 milhas de São Paulo em direção ao 

sertão, “junto de um rio onde se embarcava para as terras dos carijós". Muito pouco 

durou a aldeia de Maniçoba. Os jesuítas resolveram abandoná-la, concentrando suas 

atividades em um lugar mais perto de São Paulo.  

No século XVII durante decênios, Itu foi o ponto mais profundo do povoamento 

de todo o Brasil — a “Boca do Sertão”. O historiador Afonso de Escragnolle Taunay, 

organizador do Museu Republicano “Convenção de Itu”, teve a ideia de representar 

este título de Itu em um dos painéis de azulejos, instalado no saguão de entrada do 

museu. 

1.7.5 Cidade dos Exageros 

Itu conquistou a fama de "Cidade dos Exageros" na década de 70 do século 

XX, graças a Francisco Flaviano de Almeida, o famoso Simplício, artista ituano que 

participava do programa televisivo Praça da Alegria, na extinta TV Tupi. Seu 

personagem era o Ozório que, juntamente com sua esposa Ofélia, contava vantagens 

exageradas sobre sua terra natal, dizendo que tudo na cidade de Itu era grande. 

Pessoas do Brasil todo passaram a enviar a Itu seus legumes fora do comum, a fim 

de que fossem parar na TV.  

Devido a esta fama, muitos turistas queriam ver o que a cidade possuía de 

grande, a partir deste momento as lojas começaram a vender produtos de tamanho 

exagerando, a prefeitura instalou o semáforo gigante e a antiga Telesp o orelhão na 

praça principal da cidade. 

Em 2012 foi inaugurado um parque municipal chamado de Praça dos Exageros 

contando, inclusive, com um boneco gigante do Simplício em um banco de praça, 

relembrando o programa onde tudo começou. 
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Figura 13 - Detalhe da Praça do Exagero 
Fonte: https://www.itu.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2015/08/2015_08_18_aniversario_praca_dos_exageros_01.jpg 
 

  

https://www.itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/08/2015_08_18_aniversario_praca_dos_exageros_01.jpg
https://www.itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/08/2015_08_18_aniversario_praca_dos_exageros_01.jpg
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1.8 Manifestações Artísticas e Culturais 

As manifestações artísticas e culturais, e toda sua representatividade, 

estimulam o sonho e a curiosidade do turista contemporâneo. A Estância Turística de 

Itu, dentro desta perspectiva, é dotada de manifestações multivalentes que conferem 

ao município um caráter ímpar frente a outros destinos. 

Abaixo as informações destacadas do município: 

Tabela 4 – Manifestações artísticas e culturais 

MANIFESTAÇÃO / 
AGRUPAMENTO TIPO BREVE DESCRIÇÃO 

OFARTE – Oficina 
de Arte Artesanato 

Foi fundada em 1996 e tem o artesanato como conceito 
de trabalho, criando e desenvolvendo projetos, com 
especialidade em jateamento artístico em vidro, 
alumínio, aço inox, madeira, mármores e granitos. A 
Oficina contribui com a Confiarti. 

Carnaval Celebração 

Festejo popular com desfiles de escolas de samba e 
blocos. O tradicional Bloco do R há quase 60 anos faz 
a abertura do percurso. Tem-se valorizado o evento de 
marchinhas no Largo da Matriz 

Corpus Christi Celebração 

Festa de devoção ao Santíssimo Sacramento 
postergada da Semana Santa. Tapetes com formas 
que relembram ícones da Igreja romana são 
confeccionados nas vias carroçáveis das ruas 
utilizando-se palha de arroz, borra de café, serragem 
colorida. Atividade comunitária. 

Desfile do Divino 
Espírito Santo Celebração 

Realizado no sábado de Pentecostes com a 
participação do império do Divino Espírito santo, clero, 
cavaleiros, banda de música conduzindo os símbolos 
do Espírito Santo pelas ruas centrais da cidade. 
Participação de professores e alunos de escolas 
públicas e particulares.  

Dia da Consciência 
Negra Celebração 

Relembra a morte de Zumbi que luta até sua morte pela 
libertação dos escravos. Missa com músicas em ritmo 
de inspiração afro-brasileira, enfatiza a luta dos negros, 
a resistência à escravatura. Realiza também encontros 
e discussões.  

Dia Maestro Elias 
Lobo Celebração 

Criado em 2014 para lembrar a memória do compositor 
ituano. Atividades culturais e artísticas: palestras, 
concertos, ações educativas. Realizado em 9 de agosto 
pela Secretaria Municipal da Cultura em parceria com 
o Museu da Música – Itu.  

Estouro de Judas Celebração 

A festa acontece desde 1877 e foi iniciada pelo 
português Sr. Joaquim Corneta. Além disso, o Estouro 
do Judas ituano foi considerado o mais antigo do Brasil 
e ocorre no Domingo de Páscoa (durante a Semana 
Santa). 

Festa de Nossa 
Senhora Candelária Celebração Missa, procissão luminosa e benção de velas no dia 02 

de fevereiro, festa da padroeira de Itu.  
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MANIFESTAÇÃO / 
AGRUPAMENTO TIPO BREVE DESCRIÇÃO 

Festa de Nossa 
Senhora do Carmo Celebração 

Festa realizada pela Venerável Ordem Terceira de 
Nossa Senhora do Carmo, com novena de oração e 
missa especial para os enfermos e procissão. Conta 
com tradicional quermesse. Realizada em 16 de julho.  

Festa de Santa Rita Celebração 

Há mais de 300 anos os devotos de Santa Rita 
solicitam sua intervenção em suas causas impossíveis. 
Benção de rosas e procissão pelas ruas centrais de Itu 
(cerca de 30 mil pessoas). Celebrada no dia 22 de 
maio.  

Festa de São 
Benedito Celebração 

Missa, procissão e quermesse reúnem a comunidade 
negra para homenagear São Benedito e Nossa 
Senhora do Rosário. Igreja de São Benedito. Na 
semana anterior à festa realiza o erguimento do mastro. 
6 de janeiro.  

Festa do Divino 
Espírito Santo Celebração 

Tríduo e festa dedicada ao Divino Espírito Santo com a 
montagem de um Império para a corte, formada por 
crianças em casas de famílias próximas à Igreja Matriz. 
Durante as noites da festa o cortejo se dirige à Igreja 
Matriz para a missa. No domingo de Pentecostes 
realiza-se procissão e quermesse.  

Festa do Jacuhú Celebração 

Com mais de 80 anos de tradição esta festa ocorre 
sempre no mês de outubro, na cidade de Itu/SP, 
ocasião em que famílias inteiras se reúnem para fazer 
orações e confraternizar. A tradição remonta aos 
costumes de imigrantes italianos (em sua maioria 
oriunda de Trento), fundadores do Bairro do Jacuhú, 
situado na zona rural do município e distante 12 
quilômetros da região central. 

Festa Italiana Celebração 

Complementa as festas da Padroeira da cidade e 
auxilia na arrecadação de recursos financeiros para a 
Matriz com atrações musicais e alimentação típica no 
Largo da Matriz. Realizada na segunda quinzena de 
janeiro.   

Festa Japonesa Celebração 

Objetiva a divulgação da cultura e da culinária típica 
dos japoneses residentes em Itu. Danças, música e 
apresentações de grupos japoneses no Largo da 
Matriz. Realizado em julho pela ACENDI.  

Festival de Artes de 
Itu Celebração 

Criado em 1993 pelo Maestro Eleazar de Carvalho, 
destina-se a reunir manifestações artístico-culturais de 
formação e apresentação em diversos espaço da 
cidade. É realizado pela Secretaria Municipal da 
Cultura de Itu em julho.  

Folia do Divino 
Espírito Santo Celebração 

Destacam-se 7 pousos entre residentes da área central 
de Itu. Em outro momento, um cortejo solene visita 
locais pelas ruas centrais. O alferes é encarregado de 
organizar e prover a festa.  Cada pouso representa um 
dom do Divino Espírito Santo: sabedoria, 
entendimento, conselho, fortaleza, humildade, temor a 
Deus, e é abençoado sob jaculatórias e cantos 
acompanhados de violas e tambores. Distribuem-se 
doces às crianças e comida aos visitantes. Realizada 
durante seis semanas desde a Páscoa. 
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MANIFESTAÇÃO / 
AGRUPAMENTO TIPO BREVE DESCRIÇÃO 

Peregrinação de 
Natal Celebração 

Realizada anualmente no mês de dezembro pelo Coral 
Vozes de Itu, visitando asilos, comunidades religiosas, 
cantando melodias tradicionais do Natal. Realizada em 
parceria com a Secretaria Municipal da Cultura.  

Romarias Celebração 

A Associação dos Romeiros de Itu organiza a ida a 
cavalo para a Cidade de Pirapora do Bom Jesus há 
cerca de 50 anos, com grupos de católicos que visitam 
o Santuário de Bom Jesus e pagam suas promessas. 
Geralmente no mês de julho.  

Semana Almeida 
Júnior Celebração 

Encontros, exposições, concertos e ações educativas 
dedicadas à arte brasileira, em homenagem ao artista 
José Ferraz de Almeida Jr. Realizada de 8 a 15 de maio 
pela Secretaria Municipal de Cultura de Itu.  

Semana da 
Convenção 
Republicana 

Celebração 

Encontros, exposições e ações educativas dedicadas à 
memória da reunião política de 18 de abril de 1873 que 
deu sustentação à organização do movimento 
republicano paulista. Realizada de 18 a 25 de abril pelo 
Museu Republicano em parceria com as Secretarias 
Municipais da Cultura e Educação.   

Semana da 
Corporação Musical 
União dos Artistas 

Celebração 

Concertos e encontros dedicados à música marcial 
celebrando a data de fundação da banda de Itu. 
Realizada pela corporação em parceria com a 
Secretaria Municipal da Cultura entre 16 e 23 de junho.  

Semana Dom 
Gabriel Paulino 
Bueno Couto 

Celebração 

Realizada para lembrar a memória do primeiro bispo da 
diocese de Jundiaí, nascido em Itu.  Realizada pela 
comunidade carmelita em parceria com a Secretaria 
Municipal de Turismo entre 8 e 15 de março com 
missas e encontros culturais.  

Semana Madre Maria 
Theodora Voiron Celebração 

Realizada para lembrar a memória da serva de Deus, 
fundadora do Colégio Nossa Senhora do Patrocínio. 
Realizada pela Congregação das Irmãs de São José 
em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo 
entre 17 e 24 de julho com missas, concertos e 
encontros culturais.  

Semana Padre 
Bartolomeu Taddei Celebração 

Semana comemorativa em memória do missionário 
italiano que viveu em Itu por 50 anos, fundador do 
Apostolado da Oração. Missas, encontros culturais e 
artísticos. Realizado pela Igreja do Bom Jesus em 
parceria com a Secretaria Municipal da Cultura. De 01 
a 07 de junho, desde 2017. 

Semana Padre Bento 
Dias Pacheco Celebração 

Realizada para lembrar a memória do padre ituano, 
apóstolo dos hansenianos. Realizada pela Paróquia 
Senhor no Horto em parceria com a Secretaria 
Municipal de Turismo entre 16 e 22 de setembro com 
missas e encontros culturais.  
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MANIFESTAÇÃO / 
AGRUPAMENTO TIPO BREVE DESCRIÇÃO 

Semana Santa Celebração 

Celebrações tradicionais bicentenárias religiosas 
marcadas pela presença de cerimônias, procissões, 
imagens sacras e música religiosa: Ofício de Trevas 
(sábado anterior ao Domingo de Ramos – Igreja do 
Carmo; Domingo de Ramos -  Benção de Palmas e 
Procissão de Passos. 6ª feira santa: Sermão das Sete 
Palavras (Igreja do Bom Jesus), Adoração da Cruz e 
Procissão do Senhor Morto (Igreja Matriz); Sábado 
Santo – Ofício de Matinas de sábado Santo (Igreja do 
Bom Jesus). Domingo de Páscoa - Procissão da 
Ressurreição. Execução de obras corais dos 
compositores da terra, escritas no século XIX: Padre 
Jesuíno do Monte Carmelo, Elias Álvares Lobo, Tristão 
Mariano da Costa, José Mariano da Costa Lobo, José 
Tescari.  

Festas juninas Celebrações 

Diversas festas juninas tradicionais em bairros rurais de 
Itu, marcados pela celebração dos santos com 
quermesse, reza, benção do rio, procissões, fogueira e 
quadrilhas.  

ACENDI – 
Associação Cultural 
Esportiva Nikkey de 

Itu 

Comunidade 
tradicional 

Fundada, oficialmente, em fevereiro de 1987, no 
entanto, ela existe desde meados dos anos 50, quando 
se instalaram as primeiras famílias em Itu. Nessa época 
as famílias se reuniam em suas residências praticando 
esportes de nipônicos e atividades culturais como 
cantar, dançar, entre outros. Hoje promove eventos e 
mantém vivo os ritos e costumes japoneses entre os 
descendentes. 

Círculo Italiano 
Dante Alighieri 

Comunidade 
tradicional 

Inaugurada em da sede própria da então Societá 
Italiana di Mutuo Soccorso e Beneficenza Luigi Di 
Savoia – entidade fundada em 18 de outubro de 1919 -
, atual Círculo Italiano Dante Alighieri a referida 
entidade envolve descendentes de imigrantes italianos 
de Itu e Salto com origem na próspera região da Emília 
Romagna, localizada no norte da Itália. 

Companhia Folia de 
Reis Estrela do 

Oriente 
Comunidade 
tradicional 

Antônio dos Santos, conhecido como Antônio 
Fazendeiro, o Mestre da Folia vivia no asilo de 
hansenianos de Cocais/SP, onde mantinha a folia de 
reis. Em 1970 passou a morar em Itu no Hospital “Dr. 
Francisco Ribeiro Arantes”, quando iniciou as 
atividades do Grupo de Folia de Reis Maria José no 
Bairro Pirapitingui (Cidade Nova) formalmente fundado 
em 1978. Depois de seu falecimento, o grupo ainda 
sobreviveu por mais algum tempo, posteriormente 
vindo a fundir-se com a Companhia Folia de Reis 
Estrela do Oriente, fundada no mesmo bairro ituano 
que permanece em atividade até o presente. Sua 
formação: mestre, contramestre, palhaços, contralto, 
tiple e contra-tiple, tala e contra-tala, apresenta-se em 
vistosas roupas coloridas, com violas e vários outros 
instrumentos, cantando de porta em porta e angariando 
donativos para a festa do dia seis de janeiro, Dia de 
Reis. Os donativos que recebem são pregados à 
bandeira que sempre traz a imagem do Menino Jesus 
ou dos Reis Magos. 
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MANIFESTAÇÃO / 
AGRUPAMENTO TIPO BREVE DESCRIÇÃO 

Núcleo Cultural da 
Folia do Divino em 

Itu 
Comunidade 
tradicional 

Iniciou atividades em 2014 realizando a Folia do Divino 
Espírito Santo ao longo de seis semanas após a 
Páscoa. Visita casas de devotos na área urbana e zona 
rural de Itu. Além da reza e cantoria tradicional, a 
Bandeira do Divino benze a residência. Um grupo de 
cantadores (violeiros) visita os pousos. No domingo 
anterior a Pentecostes faz o Cortejo Solene da 
Bandeira do Divino Espírito Santo partindo do Museu 
da Música pelas ruas centrais da cidade até o Largo da 
Matriz. É mantido pelo Instituto Cultural de Itu.  

UNEI – União Negra 
Ituana 

Comunidade 
tradicional 

A UNEI surgiu em 1992, com a união de pessoas que 
faziam parte de quatro representações negras na 
cidade de Itu, com o nome de União Negra Ituana. 
Dentre seus fundadores estão Justina de Arruda, 
Djalma dos Santos, Abigail de Almeida, Benedito 
Sampaio, entre outros. Celebram, anualmente, a Missa 
Afro no dia 20 de novembro e promovem diversas 
atividades voltadas aos manifestos culturais de Matriz 
Afro. 

Bloco do R Grupo artístico 

Fundado em 1958 por um grupo de jovens que saíram 
batendo em latas no carnaval, continuou desfilando nos 
anos seguintes. Com sede própria situada à Rua 
Santana, 265, a instituição sempre foi ponto de 
encontro da comunidade negra ituana com os "bailes 
“blacks" dos anos sessenta e setenta. Entre 
associados, batuqueiros e botonistas, o bloco tem 
cerca de cem membros. Costuma se apresentar em 
lugares públicos em ocasiões festivas, como o 
Carnaval e o Estouro do Judas (domingo de Páscoa).  

Conjunto de Seresta 
Tristão Júnior Grupo artístico 

Formado em 1990 para recuperar as obras do 
compositor ituano Tristão Mariano da Costa Júnior, 
participou de todas as semanas a ele dedicadas, desde 
janeiro daquele ano. O grupo ampliou o repertório 
prestigiando a obra de outros compositores do gênero 
de seresta paulista.  Atualmente sua formação compõe-
se de: flauta, clarinete (eventualmente sax alto), 
contrabaixo e violão. Seu repertório básico é formado 
de valsas, tangos brasileiros, choros, schottishs, 
polkas, maxixes e outras peças seresteiras. 

Coral Vozes de Itu Grupo artístico 

Fundado em 1965 por um grupo de jovens cantores, 
teve sua primeira sala de ensaios na Igreja do Carmo. 
Frei Lino Zunstein foi o primeiro regente. É mantido 
pela Associação Cultural Vozes de Itu. O grupo 
participou de grandes eventos, como o 
Sesquicentenário da Independência do Brasil, no 
Teatro Municipal de São Paulo, em 1972, dos Festivais 
de Artes de Itu (1993-1999) e do Mapa Cultural 
Paulista. Realizou onze edições do Encontro de Corais 
‘Dr. Benedito Lázaro de Campos’, reunindo grupos do 
interior de S. Paulo e Minas Gerais. Desde 1995 
dedica-se também à recuperação da obra coral de 
compositores da cidade de Itu.  Realizou várias edições 
do recital ‘A Paixão Segundo Itu’, com obras para a 
Semana Santa. Realiza saraus, serestas e participa de 
cerimônias tradicionais da Semana Santa, investindo 
na recuperação na preservação da cultura paulista. 
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MANIFESTAÇÃO / 
AGRUPAMENTO TIPO BREVE DESCRIÇÃO 

Corporação Musical 
Nossa Senhora do 

Carmo 
Grupo artístico 

Fundada em 1952, por Frei Eustáquio, a partir dos 
quadros da Congregação Mariana de Nossa Senhora 
do Carmo com dezoito músicos. Seu primeiro regente 
foi Antonio Rodrigues da Silveira, o “Toniquinho” (até 
1964). Substituiu a antiga Banda do Zé Vitório, na 
atuação em procissões e festividades católicas de Itu. 
Cyro Rocha, regente até 1991, ampliou o repertório e a 
atuação da banda na cidade. Seu repertório, formado 
por dobrados, marchas e arranjos para música popular 
brasileira é executado em procissões religiosas e em 
concertos no Largo da Matriz, mensalmente. 

Corporação Musical 
União dos Artistas Grupo artístico 

Grupo formado em 1912, a banda permanece em plena 
atividade. Teve como primeiro regente José Maria dos 
Passos. Construída sua sede social em 1939 – o Salão 
Maestro Elias Lobo – tem se apresentado regularmente 
um domingo ao mês no Largo da Matriz. Seu repertório 
é formado, sobretudo, por gêneros marciais como 
dobrado, marchas, tangos, valsas e ritmos norte-
americanos. Destacou-se como a "a Melhor Banda do 
Interior”, em 1959; "a Melhor Banda Civil do Brasil", 
1964; campeã do "II Campeonato Paulista de Bandas", 
1978; vencedora do "1º Festival Iguatemi”, 1981; 
vencedora do "1º Concurso Vamos Bagunçar o 
Coreto",1983 e campeã do "XXXII Festival Zequinha de 
Abreu", 1993. Gravou um CD e três LPs.  

Orquestra 
Filarmônica de Itu Grupo artístico 

Criada em 2008, a partir dos quadros da Escola de 
Música mantida pela ASSATEMEC (Associação de 
Amigos do Teatro Maestro Eleazar de Carvalho), 
realizou o seu primeiro concerto em fevereiro daquele 
ano, no Teatro Maestro Eleazar de Carvalho. A OFI é 
composta por alunos da Escola de Música Eleazar de 
Carvalho e músicos convidados. O repertório básico é 
formado por trechos selecionados de obras eruditas de 
compositores europeus e brasileiros. Apresenta-se 
regularmente em sua sala de concertos e em espaços 
da cidade de Itu. 

Schola Cantorum de 
Itu Grupo artístico 

Grupo criado em 2015 pelo Instituto Cultural de Itu, tem 
por objetivo o estudo, execução e preservação da 
tradicional música sacra católica. Apresenta-se em 
cerimônias religiosas na Igreja do Bom Jesus (1º 
domingo do mês) e a convite em outras igrejas. Tem 
por principal repertório o Canto Gregoriano. Apresenta 
também obras de compositores de Itu e do acervo dos 
antigos coros da cidade. É mantida pelo Instituto 
Cultural de Itu.  

Academia Ituana de 
Letras Grupo Cultural 

Criada em 1992 a ACADIL tem por objetivo o estudo e 
divulgação da literatura, sobretudo valorizando seus 40 
patronos, escritores da terra ou ligados a ela. Os 
integrantes se reúnem mensalmente para discutir as 
letras e as artes e propor atividades que comuniquem 
as letras à comunidade. Publica desde 1999 a Revista 
da ACADIL dentre outras.   
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MANIFESTAÇÃO / 
AGRUPAMENTO TIPO BREVE DESCRIÇÃO 

SACI – Associação 
Amigos da Cidade 

de Itu 
Grupo Cultural 

Criada em 1961, tem por objetivo a promoção de 
atividades em favor da cultura e da civilidade. Manteve 
um jornal na década de 1960 (Tribuna Ituana). 
Participa, anualmente, da celebração do aniversário de 
Itu junto ao monumento de fundação da cidade (2 de 
fevereiro) e entrega o Prêmio Padre Antonio Pacheco 
da Silva a quem se destaca na área da saúde (agosto). 

Encenação da 
Paixão, Morte e 
Ressurreição de 

Cristo 
Performance 

Representação para lembrar os momentos vividos por 
Cristo no Calvário, realizada na Paróquia de Nossa 
Senhora Aparecida. Realizada na sexta-feira santa.  
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1.9 Participação no desenvolvimento regional 

A Estância Turística de Itu participa de um projeto de desenvolvimento turístico 

integrado dos municípios que integram a Região Turística Roteiro dos Bandeirantes. 

Figura 14 - Cartaz do Roteiro dos Bandeirantes 

 

O Roteiro dos Bandeirante, então como circuito, foi criado no dia 14 de 

novembro de 2003 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Resolução nº 

16/2003, em Santana de Parnaíba, assinada pelos Secretários Estaduais José 

Antônio Meirelles, do Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Goldemberg, do 

Meio Ambiente, e pelo adjunto Edmur Mesquita, da Cultura. O consórcio foi firmado 

em 19 de dezembro do mesmo ano. 

No dia 31 de maio de 2017, com o marco revisional do Mapa do Turismo 

Brasileiro, a região foi elevada ao status de Região Turística, dispondo de 

reconhecimento a nível Estadual e Nacional. 
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Além de Itu, integram esta Região Turística os seguintes municípios: Santana 

de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Araçariguama, São Roque, Cabreúva, Salto e 

Porto Feliz. 

Tabela 5 – Distância de Itu às demais cidades do Roteiro dos Bandeirantes 
Distância de Itu das demais cidades 

Da Região Turística Roteiro dos Bandeirantes (SP) 
Cidade Porto Feliz Salto Cabreúva São Roque Araçariguama Pirapora do 

Bom Jesus 
Santana de 

Parnaíba 
Itu 25,8 km 8,6 km 27,4 km 56,1 km 50 km 51,3 km 69,1 km 

Fonte: Google Maps 

 
 

1.9.1 Caracterização da Região Turística – Roteiro dos Bandeirantes 

Quando do início da colonização paulista, em meados do século XVI, existiam 

três grandes povoamentos: São Paulo de Piratininga, Santo André da Borda do 

Campo e Santana de Parnaíba. Este último cortado pelo Rio Tietê, acabou por se 

transformar na porta de entrada do interior do Estado e consequentemente do Brasil. 

O primeiro português a chegar ao local, historicamente, foi Manuel Fernandes 

Ramos, em 1561, mas o ano oficial de fundação do povoamento se deu em 1580, 

quando Suzana Dias – viúva de Manuel -  e seu filho, André Fernandes, erigiram uma 

capela em honra à Sant´Anna no lugar onde outrora existia a capela de Santo Antônio, 

levada pelas constantes enchentes do Tietê. 

As características do rio foram fator determinante para o crescimento do 

aglomeramento, bem como para a atividade bandeirante no Estado. O Rio Tietê, ao 

contrário dos demais rios, corre para o oeste, avançando cada vez mais para dentro 

do território brasileiro. 

Seu curso no Roteiro dos Bandeirantes é dividido em entre Alto Tietê – onde 

se localiza Santana de Parnaíba – e Médio Tietê, oferecendo aí seu maior obstáculo 

de navegação: Utuguaçu, a cachoeira na cidade de Salto. 

Dificuldades econômicas, tino sertanista, localização geográfica (São Paulo 

assentava o montante de uma diversidade de caminhos, num centro de circulação 
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fluvial e terrestre) e espírito de aventura seriam poderosos impulsos na arrancada para 

o sertão em busca de pedras preciosas e ouro. 

Desde os primeiros tempos da colonização eram constantes as expedições, 

num bandeirismo arrojado que visava garantir a expansão e a posse da terra, 

contribuindo assim para um novo delineamento das fronteiras do território, com a 

superação dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. 

Desse “caminhar” para o interior, realizado por pessoas como Fernão Dias 

Paes Leme, Bartolomeu Bueno da Silva (o Anhangüera) e Domingos Jorge Velho, 

entre outros, foram surgindo os povoamentos a partir de um núcleo Comum: Parnaíba 

-  a vila mais adentrada no sertão na época. Dela foi desmembrada Itu e, desta 

desmembraram-se Araritaguaba, Cabreúva e Salto. Por último surge Pirapora, da 

própria Santana de Parnaíba. 

Em Araritaguaba, hoje Porto Feliz, encontrava-se o Porto das Monções. As 

monções eram expedições fluviais regulares que faziam a comunicação entre São 

Paulo e Cuiabá, transportando homens, bens diversos de consumo e ouro. Iniciaram-

se após a descoberta de ouro em Cuiabá, por Paschoal Moreira Cabral, em 1719, e 

se constituíram numa saga impressionante, pelos sacrifícios e dificuldades que 

impunham aos viajantes. 

Devido às diversas cachoeiras e corredeiras em seu leito no trecho de Santana-

Salto, havia uma dificuldade na navegação e, por consequência, nas trocas 

comerciais entre esses municípios. As rotas passaram então a ser feitas por terra, 

sendo que um dos caminhos se transformou posteriormente na Estrada dos Romeiros. 

A cultura caipira e o sertanismo (apresamento indígena e busca de metais e 

pedras, bem como as monções) passaram por todos os espaços da região, embora 

nem todos tenham formado núcleos nesse período. A religião e o predomínio da vida 

rural, associados inicialmente à importância das propriedades rurais, são traços 

remanescentes que atingem todos os núcleos regionais, dando-lhes as características 

urbanísticas singulares. 

A região foi notável, ainda, no rico período açucareiro paulista (séculos XVIII e 

XIX), com uma produção elevada, com destaque para Cabreúva, Itu, Salto e Porto 
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Feliz. Abrigou também fenômenos políticos, como a revolução liberal de 1842 e o 

movimento republicano em Itu, além de algumas das unidades pioneiras da 

industrialização paulista, no II Reinado, com fábricas em São Roque, Itu e Salto. 

Em função da importância histórico-cultural desse caminho de bandeirantes no 

desenvolvimento do Estado de São Paulo, bem como na formação da identidade de 

todo um povo, o Roteiro dos Bandeirantes vem valorizar e preservar a memória e os 

fatos de uma geração de desbravadores que deixaram a semente de um povo lutador 

e soberano onde: esta pátria fiz grande. 

1.9.2 Governança – Região Turística Roteiro dos Bandeirantes 

Segundo o Ministério do turismo (2007) as instâncias de governança podem 

ser privadas, públicas ou privadas e públicas. Elas têm como atores: empresas, 

associações, agências locais e regionais de governo, centros tecnológicos, 

universidades, agências de desenvolvimento etc. 

Figura 15 – Municípios do Roteiro dos Bandeirantes 

 

Na Região Turística Roteiro dos Bandeirantes adotou-se uma governança 

mista, ou seja, com participação direta do poder público e iniciativa privada com 

equidade de poderes. No dia 31 de maio de 2017, durante o a reunião de consolidação 
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da Região Turística, deliberou-se que a interlocução privada na governança será 

desenvolvida pela PROTUR – Associação Pró-desenvolvimento do Turismo, que 

também exerce a função de gestora. 

Em 2016 a Região Turística iniciou o processo de construção de um Plano 

Regional de Desenvolvimento Turístico em uma parceria com o SENAC. Baseado 

numa metodologia participativa, os 08 municípios que integram a RT Roteiro dos 

Bandeirantes estão em fase de finalização do documento que norteará nos próximos 

anos as ações de desenvolvimento turístico da região. 

O documento foi construído de forma coletiva ao longo de 15 meses, onde a 

governança se debruçou sobre as realidades e desafios para a consolidação da 

Região Turística Roteiro dos Bandeirantes. 

O Plano Regional de Turismo da Região Turística Roteiro dos Bandeirantes foi 

validado em 15 de dezembro de 2017 e tem seu lançamento, em efetivo, programado 

para fevereiro de 2018. 

Figura 16 - Reunião de Formalização da RT – Roteiro dos Bandeirantes 

Créditos: Maria Sofia Vidigal Pacheco e Silva - PROTUR 
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1.10 Valorização Ambiental 

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Programa Município Verde 
Azul – PMVA tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com 

a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. 

As ações propostas pelo PMVA compõem as dez diretivas norteadoras da 

agenda ambiental local, abrangendo os seguintes temas estratégicos: Esgoto Tratado, 

Resíduos Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação Ambiental, 

Município Sustentável, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e 

Conselho Ambiental. 

A Prefeitura da Estância Turística de Itu participa do Programa Município Verde 

Azul desde o seu lançamento, promovendo ações para o cumprimento das diretivas: 

Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, 

Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização 

Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos e em todas as edições vem sendo 

certificada. 

Em 2016, o PMVA contou com a participação de 317 cidades, que 

apresentaram relatórios finais com as ações ambientais realizadas. Dos participantes, 

78 municípios (25%) foram certificados com uma pontuação superior a 80,0. A 

Estância Turística de Itu conquistou a nota 91,53, ficando com a 19ª colocação, três 

posições a frente da colocação conquistada em 2015. 

1.10.1 Gestão das unidades de conservação 

As áreas de proteção ambiental (APA) são aquelas destinadas à conservação 

dos processos naturais e da biodiversidade, orientando o desenvolvimento, 

adequando as várias atividades humanas às características ambientais da área. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza estudos e análises, elabora 

projetos, planeja e desencadeia medidas e ações para a preservação, conservação e 

recuperação ambiental e controle das ações antrópicas sobre o patrimônio ambiental 

do município. 
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Ela também controla o cumprimento da legislação ambiental e promove ações 

de educação ambiental para a população. Monitora, em parceria com a CIS- 

Companhia Ituana de Saneamento, as análises de água coletadas no local em que 

está instalado o “Lixo Atômico”. A Secretaria, concomitante as atividades já citadas, 

realiza, eventualmente, plantio de essências nativas na área da APA. 

Abaixo algumas das legislações vigentes no âmbito da gestão ambiental do 

município: 

 Lei Nº 1610, DE 13 de dezembro de 2013 - “Cria a Área de Proteção 

Ambiental Municipal Pedregulho no Município de Itu, e dá outras 

providências” 

 Lei Nº 3265 de 5 de junho de 1991 - Dispõe sobre a Criação da Área de 

Proteção Ambiental APA Itu – “Cidade Nova I” e dá outras providências” 

 Lei Nº 3268, de 24 de junho de 1991 - “Dispõe sobre a criação da Área de 

Proteção Ambiental APA Itu – ‘Bairro Botuxim’ e dá outras providências”. 

 Lei Nº 3271, de 03 julho de 1991 - “Dispõe sobre a criação da Área de 

Proteção Ambiental APA Itu – Fazenda Vassoural e dá outras providências” 

 Lei Nº 3272, de 3 de julho de 1991 - Dispõe sobre a criação da Área de 

Proteção Ambiental APA Itu Represa do Braiaiá e dá outras providências” 

1.10.2 Projetos em andamento 

1.10.2.1 Projeto Recuperação de Nascentes 

Devido à crise hídrica, que tem dimensões globais, a Prefeitura da Estância 

Turística de Itu lançou o “Projeto Nascentes” que visa reflorestar toda APP - Área de 

Preservação Permanente - das oito bacias hidrográficas do município. 

Como se trata de um projeto ambicioso, se elegeu a Bacia do Itaim como 

prioritária pois atende a 30% da população e carece de maior atenção devido ao 

conjunto de disfunções ambientais existentes. 

Este projeto tem um custo de aproximado de oito milhões de reais e envolve 

53km de cursos d’água que, na sua maioria, precisa de recomposição de matas 
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ciliares. As nascentes, em torno de 157 que precisam ser recuperadas, envolvem 

1.300 árvores, 1600 metros de arame liso, 1100 mourões cada uma, num total de 

7200Ha. 

1.10.2.2 Programa Municipal de Educação Ambiental – A.S.M.A 

Entre as diversas ações de Educação Ambiental realizadas, destacam-se as 

seguintes: 

Materiais de Apoio Ambiental 

Os materiais de apoio pedagógico são utilizados em capacitações para 

professores, gestores e entidades sociais que queiram participar do Programa 

Municipal de Educação Ambiental. As principais áreas temáticas abordadas são: 

Gestão de Resíduos Sólidos / Gestão dos Recursos Hídricos / Mudanças Climáticas / 

Biodiversidade e Bioma Mata Atlântica / Alimentação Saudável / Programa Município 

Verde-Azul / Como plantar árvores. 

Videoteca 

Escolas e entidades podem participar do projeto  Tela Verde, agendando uma 

sessão de filme socioambiental seguido de roda de conversa pelos 

contatos: ambienteeducacao@itu.sp.gov.br – (11) 4025-1412. 

Cardápios Ambientais  

A secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a secretaria de Educação, faz 

diversas atividades com as EMEIs e EMEFs. As coordenadoras pedagógicas de cada 

unidade escolar optam por qual(is) atividade(s) quer realizar e a SMA, realiza. São 

elas: 

 Capacitação de professores em E.A: Temáticas abordadas: Gestão das 

Águas; Consumo Sustentável; Mudanças Climáticas; Biodiversidade; 

Arborização. 

 Visitas monitoradas nos seis Parques Municipais: Bosque Alceu 

Geribello; Centro de Educação Ambiental Miguel Villa; Parque Almeida 

Jr.; Parque Ecológico Chico Mendes; Parque Ecológico Taboão; Parque 

Geológico do Varvito. 

mailto:ambienteeducacao@itu.sp.gov.br
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 Jogos Ambientais: São inúmeros jogos eco pedagógicos que são 

disponibilizados às escolas com as seguintes temáticas: Água; 

Alimentação Saudável; Resíduos; Fauna; Florestas/biomas; Mudanças 

Climáticas; Varvito. 

 Oficinas: “bomba das sementes”, plantio, efeito estufa, hortas orgânicas, 

etc. 

Campanhas Ambientais 

São diversas campanhas que são realizadas com a população. Todas sempre 

com, no mínimo, uma semana de atividades a saber: Semana da Água; Semana do 

Meio Ambiente; Semana da árvore; Semana do Consumo Sustentável. 

Palestras  

São realizadas diversos tipos de palestras nas escolas municipais e estaduais, 

além de empresas, grupos organizados, sociedade civil, etc. Os temas são: Água, 

Biodiversidade de Itu; Gestão Ambiental de Itu; Mudanças Climáticas; Gestão de 

Resíduos. 

Visitas monitoradas 

São realizadas visitas monitoradas em alguns locais administrados pela 

Prefeitura ou por parceiros (PPP). 

Locais de visitação: Prédio Verde da Prefeitura; Cooperativa de recicláveis de 

Itu-COMAREI; Aterro Sanitário; APA-Área de Preservação Ambiental Pedregulho; 

APA Rio Tietê (Estrada Parque); além dos seis parques municipais citados em outro 

item. 

Formação de Agentes Ambientais 

A S.M.A. capacita lideranças juvenis durante três meses para que os mesmos 

sejam perpetuadores e multiplicadores em suas respectivas comunidades, etc. 
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1.11 Conselho Municipal – COMTUR 

A primeira referência que temos sobre a existência de Conselho Municipal de 

Turismo em Itu é do período de 1973-1976, correspondente ao primeiro mandato do 

Prefeito Lázaro José Piunti, que: 

Em seu primeiro mandato como prefeito, de 1973-1976, Lázaro Piunti 

organizou a administração com os conselhos honoríficos, pois na época não havia 

secretarias municipais. “Convidei Francisco Flaviano de Almeida, o Simplício, para 

presidir o Conselho Municipal de Turismo – trabalho gratuito em favor do povo. E seu 

prestígio e fama contribuíram de forma fantástica para a evolução do turismo na 

cidade”, recorda-se o ex-prefeito. (CAMPO & CIDADE, 2013)14 

Este, entretanto, é o único relato sobre o primeiro Conselho Municipal de 

Turismo, até o momento não tivemos acesso a nenhum documento de criação ou 

mesmo sobre a atuação neste período.  

Em 15 de junho de 1993, temos a criação do Conselho Municipal de Cultura e 

Turismo da Estância Turística de Itu através da Lei nº 3479/199315, pelo então Prefeito 

Lázaro José Piunti como órgão de cooperação governamental, que tem por finalidade, 

auxiliar a Administração Municipal na orientação, planejamento, fiscalização e 

julgamento de matérias de sua competência, ligadas a cultura e ao turismo do 

Município de Itu. 

A composição era de 12 membros conselheiros, com: 3 representantes do 

Executivo Municipal; 1 representante do Legislativo e 7 representantes da sociedade 

civil indicados livremente pelo Prefeito e o Secretário de Turismo como membro nato. 

A nomeação era feita através de Portaria e o exercício de 2 anos, podendo ser 

reconduzido por mais 2 anos. Segundo a legislação as reuniões ocorriam 

mensalmente ou extraordinariamente quando convocadas pelo Presidente ou 

Secretário de Turismo.  

                                            
14 Disponível em: http://www.campoecidade.com.br/edicao-85-telefone-ligou-o-planeta/presentinho-de-

itu/  
15 LEI 3479/1993. Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/sp/i/itu/lei-ordinaria/1993/348/3479/lei-

ordinaria-n-3479-1993-dispoe-sobre-a-criacao-do-conselho-municipal-de-cultura-e-turismo-e-da-outras-
providencias?q=conselho%20cultura%20e%20turismo. Acesso em: 30/11/2017.  

http://www.campoecidade.com.br/edicao-85-telefone-ligou-o-planeta/presentinho-de-itu/
http://www.campoecidade.com.br/edicao-85-telefone-ligou-o-planeta/presentinho-de-itu/
https://leismunicipais.com.br/a/sp/i/itu/lei-ordinaria/1993/348/3479/lei-ordinaria-n-3479-1993-dispoe-sobre-a-criacao-do-conselho-municipal-de-cultura-e-turismo-e-da-outras-providencias?q=conselho%20cultura%20e%20turismo
https://leismunicipais.com.br/a/sp/i/itu/lei-ordinaria/1993/348/3479/lei-ordinaria-n-3479-1993-dispoe-sobre-a-criacao-do-conselho-municipal-de-cultura-e-turismo-e-da-outras-providencias?q=conselho%20cultura%20e%20turismo
https://leismunicipais.com.br/a/sp/i/itu/lei-ordinaria/1993/348/3479/lei-ordinaria-n-3479-1993-dispoe-sobre-a-criacao-do-conselho-municipal-de-cultura-e-turismo-e-da-outras-providencias?q=conselho%20cultura%20e%20turismo
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Na gestão do Prefeito Leonel Salvador, em 1997, ao analisar a legislação, há 

uma primeira cisão do Conselho dando às áreas de Cultura e Turismo seus próprios 

conselhos. Pode ser verificado através das Leis nº 4155 que DISPÕE SOBRE A 

CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO e nº 4156 que “DISPÕE 

SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA”. 

Competia ao COMTUR conjugar esforços entre o Poder Público e a Sociedade 

Civil, de caráter consultivo e de assessoramento da municipalidade em questões 

referentes ao desenvolvimento turístico da Estância Turística de Itu. E apresenta uma 

novidade: a indicação de representantes do Poder Público era realizada pelo Prefeito 

Municipal e a representação da Sociedade Civil era realizada por meio de instituições 

e entidades de interesse turístico. 

Destaca-se na composição a Associação de Monitores de Turismo de Itu; Clube 

de Lojistas de Itu CDL; Associação dos Corretores de Imóveis de Itu; Associação de 

Agentes de Turismo, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado de São Paulo CONDEPHAT, Associação Regional dos 

Jornalistas Profissionais A.R.J.P. e Sindicato de Hotéis e Similares. No que compete 

ao conselho, assemelha-se a atual legislação (LEI nº 1222/2010) excetuando o caráter 

deliberativo, que não cabia ao COMTUR em 1997.    

Logo no início de sua gestão em 2001, o Prefeito Lazaro José Piunti altera a 

modifica a estrutura da Secretaria Municipal de Eventos, Turismo e Cultura e cria a 

Secretaria Municipal de Turismo e Eventos Especiais. Em setembro de 2001, o 

Prefeito em exercício Carlos Alberto Sonsin Pinheiro promulga a Lei nº 103 que revoga 

as Leis de 1997 e Dispõe Sobre A Criação Do Conselho Municipal De Cultura E 

Turismo, novamente unindo os dois setores. 

Este Conselho, composto16 por 14 membros e seus suplentes tinham 3 

conselheiros titulares do Poder Público e 11 da Sociedade Civil, porém representados 

                                            
16 REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: 02(dois) representantes do Executivo Municipal e seus 

suplentes; 01(um) representante da Câmara de Vereadores e seu suplente; 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 01(um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil 

- OAB-53 Subseção de Itu; 01(um) representante do Instituo de Estudos do Vale do Tietê – INEVAT; 01(um) 
representante do Clube dos Dirigentes Lojistas – CDL; 01(um) representante da Associação Comercial e Industrial 
de Itu – ACII; 01(um) representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Itu; 01(um) representante da 
Associação dos Agentes de Turismo de Itu; 01(um) representante dos Hoteleiros de Itu; 01(um) representante da 
Associação de Turismo Rural – ASTUR; 01(um) representante das Escolas de Turismo de Itu; 01(um) 
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por instituições de interesse cultural e turístico, mas as indicações permanecem sendo 

designadas pelo Prefeito Municipal através de Portaria. 

O funcionamento deste conselho, entretanto, é diferente, pois haviam duas 

câmaras: Câmara de Cultura e Câmara de Turismo, com funções semelhantes e 

independentes. À Câmara de Turismo, segundo a LEI Nº 103/2001, competia:  

a) Apresentar planos anuais que visem o desenvolvimento e a expansão do 
turismo no Município; 
b) Sugerir a adoção de instrumentos de estímulo ao desenvolvimento 
turístico; 
c) Debater os assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos e 
apresentar sugestões; 
d) Contribuir para manter atualizado o cadastro de informações de interesse 
turístico do Município e sugerir melhor divulgação do que estiver 
adequadamente disponível; 
e) Propor programas e projetos nos segmentos do turismo visando 
incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a cidade; 
f) Apoiar e contribuir na promoção e divulgação de Feiras, Congressos e 
Eventos de relevância para o crescimento do turismo; 
g) Sugerir propostas a elaboração do calendário turístico do Município; 
h) Indicar formas de captação de recursos seja do poder público ou da 
iniciativa privada, em parceria, para financiamento de iniciativas, planos, 
programas e projetos que visem o desenvolvimento da indústria turística 
local; 
i) Conhecer, analisar e encaminhar reclamações e sugestões apresentadas 
por turistas e, ainda, propor medidas pertinentes à melhoria dos serviços 
turísticos locais.  

 

Nas atas da Câmara de Turismo de 2001 e 2002, sob a Presidência de 

Esmeralda Macedo Serpa e a secretaria de Maria Isabel Scarpa de Arruda, notamos 

que a frequência irregular dos conselheiros era um grande impeditivo para os avanços 

das pautas, as queixas sobre a informação turística e infraestrutura básica para o 

receptivo eram os principais assuntos tratados.  

Em 2003, nasce a Associação Pró-Desenvolvimento do Turismo da Estância 

Turística de Itu, com o objetivo de divulgar e organizar o turismo na cidade, através 

da união do Trade. Em 2004 é declarada de Utilidade Pública e em 2013 se propõe a 

realizar a gestão do Roteiro dos Bandeirantes e assume em seu próprio nome o 

                                            
representante da Academia Ituana de Letras – ACADIL; 01(um) representante da Sociedade Amigos da Cidade 
de Itu - S.A.C.I.;  

Parágrafo Único. Os dois (2) representantes do Executivo Municipal deverão ser funcionários 
concursados pertencentes às áreas técnicas. 
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caráter Regional, tornando-se a PROTUR - Associação Pró-Desenvolvimento do 

Turismo Regional.  

A ação desta Associação em seus anos iniciais, com foi relatado por integrantes 

do Conselho na época, acabou ganhando protagonismo, ficando o Conselho 

adormecido. 

Entre 2009 e 2014, o então Presidente Sr. Raul de Souza Almeida, manteve 

atas das reuniões do Conselho e os documentos impressos sob sua guarda e foi 

transmitida à Presidente Ana Paula Sbrissa, eleita para a gestão 2015-2016.   

Neste arquivo, também foi possível localizar algumas das portarias que entre 

2004 e 2005 nomeiam os membros do Conselho Municipal de Turismo e Cultura de 

Itu.  

Em 2010, o Conselho Municipal de Turismo da Estância Turística de Itu, com a 

promulgação da Lei nº 1222, se torna um “órgão de caráter consultivo e deliberativo, 

e de assessoramento ao Executivo Municipal, na matéria relativa ao desenvolvimento 

turístico do Município, visando à coordenação de esforços entre o Poder Público e a 

Sociedade Civil”.  

Tendo esta nova função de deliberar na matéria relativa ao desenvolvimento 

turístico deu ao COMTUR maior autonomia. Porém neste período sob a gestão do Sr. 

Raul de Souza Almeida, a participação dos conselheiros era descontinuada, 

dificultando a produção de projetos e propostas para criação de políticas.  

Em 2013, em função do Projeto de Gestão e Planejamento de Destinos 

Turísticos do Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e o 

Modulo Security Solutions, através da Portaria nº 649 de 25 de fevereiro de 2013, foi 

criado o Grupo Gestor de Turismo, com o objetivo de capacitar atores locais para a 

gestão e planejamento do turismo. 

A ação do Grupo Gestor em seus primeiros anos foi incisiva e contribuiu para 

a uma nova fase do turismo em Itu. O que notamos, entretanto foi que, com o 

surgimento do Grupo Gestor, novamente o COMTUR perde a força e articulação.  
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Com a entrada da Sra. Ana Paula Sbrissa, em 2015, o COMTUR ganha novo 

fôlego, as reuniões voltam a ter participação, incluindo o Grupo Gestor (que no ano 

anterior estava perdendo representatividade). 

O COMTUR assume projetos inicialmente encampados pelo Grupo Gestor 

como o de Sinalização Turística e a revisão da Lei nº 1222/010. Indica-se uma 

secretaria, Sra. Fernanda Cristina de Morais para cuidar do expediente do COMTUR. 

Criam-se as redes sociais (Blog, Facebook e Twitter) para tornar pública as Atas e 

comunicações do Conselho. Inicia-se também uma aproximação com a Secretaria de 

Planejamento para acompanhamento da aplicação da Verba DADE.   

Ao final de seu mandato, a gestão 2017/2018 é assumida pelo Sr. Evangelista 

Alves Pinheiro, mantendo a Sra. Ana Paula Sbrissa na vice-presidência e a Sra. 

Fernanda Cristina de Morais na Secretaria. Tendo como principais ações a análise 

dos pleitos realizados pelo município para obtenção da Verba DADE, finalização do 

Projeto de Sinalização Turística, participação de cursos, eventos e ações voltadas 

para o interesse turístico. 

Nos últimos três anos, algumas instituições deixaram de integrar o conselho e 

outras passaram a contribuir nas atividades e no desenvolvimento das políticas 

públicas no município. 
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Figura 17 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Itu / Novembro – 2017 

Crédito: Fábio Grizoto – Turismólogo – Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos 
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1.12 Legislação de Apoio ao Turismo 

No processo de legislação voltada ao apoio do turismo, em Itu se pode destacar 

a LEI Nº 1961, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017 - Dispõe sobre a criação do 
Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural da Estância Turística 
de Itu. 

Esta é uma lei recente que corrobora com ações voltadas para a preservação 

do patrimônio histórico de Itu. Vale frisar que a cidade reúne diversos exemplares 

patrimoniais tombados pelo Estado de São Paulo, por meio do Condephaat, e também 

no nível Federal, via Iphan. 
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1.13  Metodologia 

Para o desenvolvimento do processo de planejamento foi importante definir 

uma metodologia de trabalho, para conseguir uniformidade nas informações geradas 

pelos municípios e assim buscar coerência na análise do cenário local para definir as 

diretrizes e projetos. 

O Plano Diretor de Turismo seguiu a metodologia adotada pelo Senac São 

Paulo para ser desenvolvido. Em cada encontro, os participantes seguiam um roteiro 

básico, apresentado a seguir: 

1. Pessoas respondem individualmente a uma pergunta desafiadora 
Isto é feito sempre no check in ou às vezes no início de uma atividade 

para desenvolver um tema específico. 

2. Grupos de no mínimo 4 e máximo 6 pessoas respondem a uma 
pergunta desafiadora 
Esta ação sempre ocorre, em todos os encontros, para tratar de tema 

específico. 

3. Numa plenária os grupos compartilham o que produziram 
Esta ação ocorre em todos os encontros. 

4. Senac aprofunda os conceitos 
O mediador ouve a plenária e aprofunda os conceitos e faz todas as 

conexões necessárias e possíveis entre o que foi falado com a sua 

própria experiência e conhecimento. 

5. Senac sumariza os resultados do processo de aprendizagem e 
produção de informações 
O mediador resume os aspectos principais que aparecem no processo e 

que são de interesse para o desenvolvimento do plano estratégico. 

6. Grupo Sistematizador trata as informações produzidas e vai 
inserindo na estrutura do plano 
O Grupo sistematizador é formado por um núcleo de pessoas pró ativas 

do poder público e da iniciativa privada. 
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7. Demandar desafios 
De acordo com as necessidades e status do plano estratégico, 

demandam-se desafios para os participantes, seja para aprofundar 

temas ou realizar tarefas que contribuam com o plano estratégico. 

 

Durante o curso “Plano Diretor de Turismo” desenvolvido no Senac Itu, ocorreu 

de forma colaborativa a revisão e atualização do Plano Diretor de Turismo da Estância 

Turística de Itu, mediado pelo funcionário do Senac, Felipo Luiz Abreu de Oliveira. 

Até a presente data, durante dois encontros semanais, a governança formada 

pelos entes públicos: Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos, Secretaria de Meio 

Ambiente, Secretaria de Finanças, Secretaria de Cultura, ente privado: PROTUR – 

Associação Pró-desenvolvimento do Turismo, Educação técnica profissionalizante: 

ETEC Martinho de Ciero e Sociedade Civil: COMTUR – Conselho Municipal de 

Turismo participam do processo de análise e revisão dos pontos principais do Plano 

Diretor. 

O Grupo Sistematizador é formado por 06 integrantes, sendo eles Fabio Grizoto 

(turismólogo), Camila Nayane Melo (turismóloga), César Waldemarin (guia de 

Turismo), Célia Maria Toledo (Diretora de Turismo), Emerson Castilho (Diretor de 

Cultura) e Felipo Luiz Abreu de Oliveira, mediador do Senac. 

Os encontros de sistematização ocorreram semanalmente a fim de consolidar 

as informações desenvolvidas nos encontros da governança, bem como fazer o 

follow-up dos desafios demandados. 
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Figura 18 - Módulo – Governança / Crédito: Senac Itu 

Figura 19 - Cumprindo desafios propostos / Crédito: Senac Itu 
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2 DIAGNÓSTICO 

2.1 Documentação exigida pela lei 1261 

A Lei Complementar 1261/2015 em seu artigo 2º define, itens I a VII, quais as 

condições para um município ser enquadrado como Estância Turística 

Artigo 2º - São condições indispensáveis e cumulativas para a classificação 
de Município como Estância Turística: 
I -  Ser destino turístico consolidado, determinante de um turismo efetivo 
gerador de deslocamentos e estadas de fluxo permanente de visitantes; 
II – Possuir expressivos atrativos turísticos de uso público e caráter 
permanente, naturais, culturais ou artificiais, que identifiquem a sua vocação 
voltada para algum ou alguns segmentos abaixo relacionados, sintetizados 
(...): 
a) Turismo Social; 
b) Ecoturismo; 
c) Turismo Cultural; 
d) Turismo Religioso; 
e) Turismo de Estudos e de Intercâmbio; 
f) Turismo de Esportes; 
g) Turismo de Pesca; 
h) Turismo Náutico; 
i) Turismo de Aventura; 
j) Turismo de Sol e Praia; 
k) Turismo de Negócios e Eventos; 
l) Turismo Rural 
m) Turismo de Saúde; 
III – Dispor, no mínimo, dos seguintes equipamentos e serviços turísticos: 
meios de hospedagem, serviços de alimentação, serviços de informação e 
receptivos turísticos; 
IV – Dispor de infraestrutura de apoio turístico, como acesso adequado aso 
atrativo, serviços de transporte, de comunicação, de segurança e de 
atendimento médico emergencial, bem como sinalização indicativa de 
atrativos turísticos adequada aos padrões internacionais; 
V – Dispor de infraestrutura básica capaz de atender às populações fixas e 
flutuantes no que se refere a abastecimento de água potável, sistema de 
coleta e tratamento de esgotos sanitários e gestão de resíduos sólidos; 
VI – Ter um plano diretor de turismo devidamente constituído e atuante; 
VII – Manter o Conselho Municipal de Turismo devidamente constituído e 
atuante; 

 
Apresentamos a seguir, o item I na alínea (a) Estudo da Demanda Turística, 

o item II na alínea (b) Atrativos com Localização e Vias de Acesso, os itens IV e V  

na alínea (c) Serviço Médico Emergencial e de Infraestrutura básica. O Item III 
será tratado no tópico 2.2 - Equipamentos e Serviços Turísticos. 

2.2 Estudo da demanda turística 

O estudo de demanda tem como objetivo principal traçar o perfil dos turistas e 

excursionistas que visitam uma determinada localidade durante a alta, média e baixa 

temporada, além de suas principais motivações, nível socioeconômico e expectativas 
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em relação aos produtos e serviços consumidos durante sua estadia além do perfil 

dos gastos financeiros de cada visitante. 

Os resultados da pesquisa também são utilizados para a elaboração de 

políticas de turismo, planos de desenvolvimento do turismo, monitoramento de 

indicadores do turismo, servindo como insumo essencial para as estratégias de gestão 

do turismo.  

Para o MTUR (2010 p. 55)  

Demanda turística é o conjunto de turistas, que de forma individual ou 
coletiva, estão motivados a consumir uma série de produtos ou serviços 
turísticos com o objetivo de cobrir suas necessidades de descanso, 
recreação, entretenimento e cultura em seu período de férias (Mtur, 2010, 
p.55) 

A demanda real é o número de pessoas que efetivamente viajam para um 

destino ou localidade, enquanto a demanda potencial é composta de todos que têm 

perfil para consumir os produtos turísticos do destino, porém que não viajam por 

motivos diversos (falta de tempo, falta de disponibilidade financeira, falta de 

conhecimento do destino etc.). 

Para a elaboração da pesquisa de demanda foi utilizado o modelo sugerido 

pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo a ser aplicada na Estância 

Turística de Itu e utilizou-se como critério de seleção de amostra o seguinte cálculo. 
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Cálculo Amostral: Calculadora on-line 

Fonte: http://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral/ 

 

Erro amostral: 
 % 

Nível de confiança: 
 90% 
 95% 
 99% 

População:  

Percentual máximo:  % 

Percentual mínimo:  % 

Amostra necessária:  
 

Instruções de uso 

Utilize esta calculadora para saber qual a amostra necessária em uma 
pesquisa com amostragem aleatória simples sobre variáveis categóricas. 

Amostra aleatória simples é aquela na qual todos os elementos têm a mesma 
probabilidade de serem selecionados. Uma amostra desse tipo pode ser 
obtida, por exemplo, através do sorteio dos elementos. Variáveis categóricas 
são aquelas medidas em uma escala nominal. Exemplos de variáveis 
categóricas são sexo (masculino/feminino), cidade (São Paulo, Rio de 
Janeiro, Salvador...), cor (azul, amarelo, vermelho...). Variáveis numéricas, 
como idade ou renda, não são categóricas. 

Erro amostral: é a diferença entre o valor estimado pela pesquisa e o 
verdadeiro valor. Digamos que em uma situação existem efetivamente 10% 
de turistas franceses. Se a pesquisa estimar que existem 12% de franceses 
o erro amostral é de 2% (12%-10%=2%). Na calculadora você deve indicar 
qual o erro amostral máximo admitido pela pesquisa. Em geral esse valor é 
definido pelo próprio pesquisador. O valor definido na RT Histórias e Vales foi 
de 5% 

Nível de confiança: é a probabilidade de que o erro amostral efetivo seja 
menor do que o erro amostral admitido pela pesquisa. Se você definiu um 
erro amostral de 5%, o nível de confiança indica a probabilidade de que o erro 
cometido pela pesquisa não exceda 5%. Utilizando o exemplo anterior, o nível 
de confiança é a probabilidade de que a pesquisa estime algo entre 5% e 
15% de turistas franceses. Dado que na verdade existem 10% de franceses, 
se a estimativa da pesquisa estiver entre esses 5% e 15%, o erro amostral 
cometido não será maior que 5%. O valor definido na RT Histórias e Vales foi 
de 95% de confiança. 

http://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral/
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População: é o número de elementos existentes no universo da pesquisa. 
Se a pesquisa é sobre todos os turistas em São Paulo, a população é o 
número de turistas que visitam a cidade. Se o pesquisador não conhece o 
número exato de elementos no universo, ele deve ser cauteloso e indicar um 
número grande o suficiente para que a população efetiva não seja maior. Se 
o número de elementos do universo está entre 1000 e 1500, o pesquisador 
deve indicar 1500 para obter uma estimativa segura. Se o universo for muito 
grande ou não houver nenhuma informação sobre seu tamanho, o campo 
população na calculadora pode ser deixado em branco. 

Percentual máximo: como você está trabalhando com variáveis categóricas, 
provavelmente você está buscando um resultado que indique qual é o 
percentual de elementos com uma dada característica. Você quer saber, por 
exemplo, qual é o percentual de franceses no total de turistas que visitam São 
Paulo. Se você tiver alguma informação que indique que esse percentual 
certamente não passa de um determinado valor, isso pode ajudar a reduzir o 
tamanho da amostra necessária para a pesquisa. Se for seguro afirmar que, 
por exemplo, o percentual de franceses não é maior que 20%, então insira 
20% no campo percentual máximo da calculadora. Você deve incluir o 
percentual máximo somente quando ele é inferior a 50%. 

Percentual mínimo: esse valor tem uma interpretação parecida com a do 
percentual máximo. Se você tem uma informação que indica que o percentual 
de turistas norte americanos é certamente superior a 70%, insira 70% no 
campo percentual mínimo. Você deve incluir o percentual mínimo somente 
quando ele é superior a 50%. 

Fórmula de cálculo 

Esta calculadora on-line utiliza a seguinte fórmula: 

 

Onde: 

n - amostra calculada 
N – população 
Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 
p - verdadeira probabilidade do evento 
e - erro amostral 
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Figura 20 – Formulário de pesquisa de demanda aplicado 
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Figura 21 – Formulário de pesquisa de demanda aplicado 
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2.3 Resultados do estudo de demanda turística 

A pesquisa de demanda foi realizada entre o período de 23 de setembro até 01 

de dezembro de 2017.  As estratégias de coleta foram as seguintes: 

 Pesquisas na Praça dos Exageros; 

 Pesquisa no Trailer da PROTUR; 

 Pesquisa na Cidade da Criança; 

 Pesquisas no Ituano Clube; 

 Pesquisas durante os Eventos realizados durante o período supracitado. 

 

Foram coletados 392 formulários, utilizando a margem de erro de 5% e nível 

de confiança de 95%. Para cálculo da margem de erro e nível de confiança, foi levado 

em consideração o número de visitantes do município durante o ano: 1.200.000 
17estimados. 

O maior número de turistas é proveniente da Região Sudeste, figura com 97% 

o Estado de São Paulo, em sua grande maioria da capital paulista. Tal fato se deve 

às excelentes vias de acesso e à proximidade que a Estância Turística de Itu tem da 

cidade de São Paulo, apenas 100km, perfil dos turistas que têm preferência pelos 

passeios de um dia. 

Outros emissivos de destaque são as cidades de CAMPINAS e OSASCO. 

Durante o período não houve turistas vindos da Região Norte do país. 

 

                                            
17 Dados de 2016 levantados pela Secretaria de Lazer e Turismo.  
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De acordo com as pesquisas, 53% dos turistas analisados no período 

dispendem cerca de 6 a 12 horas no município, entretanto, há um percentual 

satisfatório de turistas que permanecem por 2 dias, 4 dias ou até mais de uma semana 

na Estância Turística de Itu. 

Estes que permanecem por mais dias, possuem um perfil de imersão em seus 

locais de hospedagem, raramente vindo ao centro histórico, uma vez que os 

estabelecimentos de hospedagem já os atende com infraestrutura completa. Também 

possuem perfil do turismo de negócios e/ ou eventos sociais. 

Os hotéis localizados na região do eixo histórico, divulgam mais os atrativos 

turísticos para que o seu hóspede tenha atividades diurnas, voltando ao hotel para o 

jantar e pernoite. 

Os excursionistas, chamados turistas do bate-e-volta, costumam vir em grande 

maioria de carro para à cidade, mas há pontualmente, grupos de peregrinos, vindos 

de ônibus e que permanecem cerca de 6 a 8 horas na cidade. Costumam viajar de 

forma mais organizada no que diz respeito aos agendamentos e solicitação de Guias 

de Turismo. 

25%

28%16%

17%

14%

Tempo de Permanência no Destino

06H

12H

24H

48H

Mais de uma semana
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A faixa etária dos turistas pesquisados no município durante o período é, em 

sua maioria de 30 a 45 anos e os demais dividem-se, em igual proporção, entre os 

abaixo desta faixa etária e os acima. 

O que ocorre, sazonalmente, são os receptivos com perfil acima dos 60 anos 

que vêm por meio de caravanas pré-agendadas. Equilibradamente, o perfil de turistas 

se divide entre homens e mulheres, conforme demonstra o gráfico abaixo. 
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A maior parte dos turistas que visitam a cidade possuem ensino médio ou 

ensino superior, com 28% respectivamente. 18% possuem algum tipo de 
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especialização (pós-graduação) e 14% estão em processo de formação no ensino 

superior. 

 

 

 

Do ponto de vista da comunicação, 63% dos visitantes souberam do destino 

por meio de amigos, 25% por outros mecanismos (redes sociais e congêneres), 7% 

teve seu primeiro contato com o destino por meio da internet. Este dado evidencia que 

o marketing direto é fortemente presente na cidade. 
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A maior motivação para visitas à Estância Turística de Itu é a cultura, onde está 

implícita a questão do exagero, seguida da aventura, o que par anos tornou-se uma 

surpresa, posto que pela OMT, aventura está associada à esportes radicais, sejam 

aquáticos, aéreos e também as cavalgadas. 

Isso nos mostra que é possível que a alternativa não esteja clara para o 

entrevistado. Decidimos a partir de agora, elencar as opções na alternativa para 

obtermos informações mais precisas. 
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Mais da metade dos visitantes que estiveram na cidade tem em seu perfil de 

viajante o passeio em família, ou seja, 52%, seguido de casais com 19% e 18% viajam 

com amigos. O percentual de 09% de viajantes que realizam tour sozinho é um 

indicador a ser considerado no futuro devido a tendência crescente da autonomia do 

turista no processo de escolha. É fundamental a reflexão no desenho de roteiros e /ou 

produtos que atendam a este perfil crescente. 
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Dos entrevistados, 35% estão dispostos a gastar entre R$ 50,00 à R$ 100,00 

no destino, um índice satisfatório, tendo em vista o perfil de permanência de 6 a 12 

horas. 
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Conforme mencionado no Item 1.3 deste plano, sobre a localização regional e 

vias de acesso, o destino é favorecido por sua malha viária, responsável por 80% dos 

turistas vindos de carro, o que nos traz mais um indicador sobre permanência entre 6 

a 12 horas e a alta pontuação apresentada no item RODOVIAS DE ACESSO. 
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Portanto, apenas 23% dos entrevistados ficaram hospedados, sendo o perfil 

excursionista o de maior impacto no fluxo turístico de Itu, sendo 77% dos 

entrevistados. 
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Dos 23% dos entrevistados que se hospedaram em Itu, 40% optaram por hotéis 

distribuídos pelo município e 41% no segmento “outros”, descritos como casa de 

amigos e parentes. 
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91% dos entrevistados consideraram sua experiência de BOA a EXCELENTE, 

8% RAZOÁVEL, 1% RUIM e não houve nenhuma resposta no item PÉSSIMO. 
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Dentre os atrativos visitados pelos tu, destacam-se a Igreja Matriz, Praça do 

Orelhão / Semáforo, Museu Republicano, Parque do Varvito, Praça dos Exageros, 

Espaço Fábrica São Luiz e Cidade da Criança. 

Os demais atrativos podem ser fortalecidos a partir de iniciativas integradas 

com os atrativos de maior fluxo, seja na constituição de circuitos temáticos e/ou 

fortalecimento do processo comunicacional que amplie sua projeção. 

Neste item “Quais atrativos você visitou” as respostas foram tabuladas 

individualmente por atrativo e estão apresentados abaixo.  

 
Nestas perguntas, o turista opinava em uma escala de 1 a 5, onde: 

 

 Nota 1: péssimo 

 Nota 2: ruim 

 Nota 3: razoável 
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 Nota 5: ótimo. 
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Cada item possui a quantidade de pessoas que responderam com a devida 

nota. 
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Foram perguntados aos turistas para opinar sobre a infraestrutura geral do 

município, envolvendo: limpeza, segurança, sanitário, sinalização turística, site, 

receptivo, hospedagem, posto de informações, restaurantes, bares, atrativos, posto 

de gasolina, comércio, artesanato, estacionamento e rodovias de acesso. 

Nestas perguntas, o turista opinava em uma escala de 1 a 5, onde: 

 

 Nota 1: péssimo 

 Nota 2: ruim 

 Nota 3: razoável 

 Nota 4: bom 

 Nota 5: ótimo. 

 
Cada item possui a quantidade de pessoas que responderam com a devida 

nota, identificando assim a qualidade dos serviços e infraestrutura da região. 
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Fora identificado também a soma das notas de todos os serviços e 

equipamentos, apresentados abaixo 
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Analisando conjuntamente todos os serviços e infraestrutura, percebe-se que a 

maioria identificou como ÓTIMO (1237) e “BOM” (961). Chama atenção as respostas 

para “Razoável” (399) sugerindo atenção especiais sobretudo com serviços que 

necessitam melhorar tais como: limpeza, segurança, sanitários, sinalização, site, 

hospedagem, pontos de informação, comércio, artesanato, os atrativos e 

estacionamento.  

 

 

 

A seguir foi perguntado aos turistas se eles visitaram outras cidades na região, 

visando identificar a circulação na região. Do levantamento, 58% responderam que 

visitaram. Acredita-se que os demais (42%) poderão ser atraídos a partir do 

fortalecimento do processo de Regionalização, uma vez que com produtos integrados 

e maiores informações o poder de atração se torna maior. 

Dentre as cidades visitadas, fora identificado fluxo de turistas nas cidades de 

Sorocaba, Cabreúva, Indaiatuba, Jundiaí, Salto, São Roque, Campinas e Porto Feliz. 

Abaixo apresentamos os resultados com o total de visitantes. 
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Dentre as cidades que, juntamente com Itu, formam a Região Turística Roteiro 

dos Bandeirantes, foi identificado fluxo nas cidades de Salto, São Roque, Cabreúva e 

Porto Feliz. A partir destes dados é possível verificar que, com ações fortalecidas por 

meio do processo de Regionalização, pode-se gerar um maior fluxo nas cidades 

circunvizinhas, potencializado de forma significativa a Região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Sorocaba

Salto

Cabreúva

Indaiatuba

Campinas

São Roque

Porto Feliz

Jundiaí

Quais Cidades você visitou?



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

94 

 

 

As respostas para identificar a impressão dos turistas sobre a Estância Turística 

de Itu, evidenciou um cenário altamente positivo, com resultados “BOM” (55%) e 

“EXCELENTE” (36%). 
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2.4 Atrativos com localização e vias de acesso 

PARQUE DO VARVITO 

 
Fonte: https://i1.wp.com/www.xapuri.info/wp-

content/uploads/2017/03/varvito2.jpg?resize=750%2C400&ssl=1 

O Parque do Varvito, um verdadeiro monumento geológico inaugurado em 23 

de julho de 1.995 e já recebeu, desde sua inauguração, mais de 500 mil visitantes, 

entre turistas, estudantes e pesquisadores. Patrimônio tombado pelo Condephaat 

(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turismo do 

Estado de São Paulo), o Parque do Varvito foi construído numa área de 44.346 m2 da 

antiga pedreira. Varvito é o nome utilizado pelos geólogos para denominar um tipo de 

rocha sedimentar única, formada pela sucessão repetitiva de lâminas ou camadas, 

cada uma delas depositada durante o intervalo de um ano. O Varvito de Itu é a mais 

importante exposição conhecida desse tipo de rocha na América do Sul. Em termos 

geológicos, o Varvito faz parte de um pacote de rochas sedimentares que contêm 

evidências de uma extensa idade glacial, há 280 milhões de anos, quando um enorme 

manto ou lençol de gelo cobriu a região sudeste da América do Sul.  

O Parque do Varvito, além de oferecer ambiente agradável em contato com a 

natureza e com painéis didáticos sobre a manifestação geológica, mantém outros 

atrativos para os visitantes como a gruta lágrima do tempo (que recebe esse nome 

devido à formação de gotas d’agua em sua parede, dando a impressão de lágrimas), 

https://i1.wp.com/www.xapuri.info/wp-content/uploads/2017/03/varvito2.jpg?resize=750%2C400&ssl=1
https://i1.wp.com/www.xapuri.info/wp-content/uploads/2017/03/varvito2.jpg?resize=750%2C400&ssl=1
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bosques, lago, cascata, quiosques, playground, anfiteatro ao ar livre e espaço para 

exposições. Possui estacionamento para carros, motos e ônibus. Localiza-se a 1.400 

metros do centro histórico de Itu e a 400 metros da rodovia SP-75.  

Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4022-2181 e 4023-1502.  
Endereço: Rua Parque do Varvito, 400 – Parque Nossa Senhora da Candelária.  
Visitação: de terça a domingo das 8 horas às 17 horas.  
Site: www.secretariasitu.com.br/site/?page_id=11496  

 

 

Partindo da Rodoviária de Itu, continue na Av. Dr. Otaviano Pereira Mendes, 

siga pela Av. da Saudade, vire na Alameda Alice, Av. Gomes e Av. Caetano Ruggieri 

até Rua Parque do Varvito. 

Distância Tempo 

4 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

12 minutos 38 minutos 15 minutos 

 

  

http://www.secretariasitu.com.br/site/?page_id=11496
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IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA 

 
Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Igreja_matriz_de_Itu.jpg/1200px-

Igreja_matriz_de_Itu.jpg  

A Matriz de Nossa Senhora da Candelária é considerada o maior patrimônio do 

barroco paulista. Foi inaugurada em 1780 sob orientação do Padre João Leite Ferraz 

e ao longo dos séculos recebeu sucessivas intervenções, em especial a da fachada 

executada pelo arquiteto Ramos Azevedo e o engenheiro Paula Souza. 

Com o interior adornado em estilo barroco e rococó, abriga obras primas em 

talha, pinturas dos artistas José Patrício da Silva, Padre Jesuíno do Monte Carmelo e 

Almeida Júnior.  

No teto da sacristia há pinturas da artista italiana Lavínia Cereda, de 1878 e 

foram executadas a pedido do Padre Miguel Corrêa Pacheco. Seu órgão de tubos é 

de 1883, da renomada marca francesa Cavaillè-coll.   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Igreja_matriz_de_Itu.jpg/1200px-Igreja_matriz_de_Itu.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Igreja_matriz_de_Itu.jpg/1200px-Igreja_matriz_de_Itu.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4022-0819 e 4023-0638.  
Endereço: Praça Padre Miguel - Centro.  
Visitação: Diariamente das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 18 horas, exceto 
às quintas feiras que funciona das 8 horas às 12h50 e das 14 horas às 18 horas. 
Fechado as sextas feiras.  
Site: www.dj.org.br/paroquias/itu/nossa-senhora-da-candelaria 

  

 

Partindo da Rodoviária, pegue a R. São Paulo, vire à esquerda na 1ª rua 

transversal para Av. Dr. Otaviano Pereira Mendes, pegue a R. Maestro Elias Lobo até 

R. Barão de Itaim. 

Distância Tempo 

1,3 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

7 minutos 8 minutos 6 minutos 

  

http://www.dj.org.br/paroquias/itu/nossa-senhora-da-candelaria
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ESPAÇO FÁBRICA SÃO LUIZ 

 
Fonte: https://www.itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Espa%C3%A7o-F%C3%A1brica-

S%C3%A3o-Luiz.jpg 

 

À esquina da Rua Paula Souza com a Praça Dom Pedro I, ergueu-se o edifício 

que abrigou a primeira fábrica de tecidos movida a vapor do Estado de São Paulo. 

Inaugurada em 1869, foi construída com o capital de um grupo local. 

A fábrica foi ampliada no final do século, com o projeto do engenheiro Artur 

Sterry, da Companhia Ytuana de Estradas de Ferro. Depois de mais de um século em 

funcionamento, a Fábrica São Luiz encerrando suas atividades em 1983.  

Hoje, o Espaço Fábrica São Luiz abriga lojas e espaços culturais destinados a 

realização de exposições, teatros, festas e eventos.  

  

https://www.itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Espa%C3%A7o-F%C3%A1brica-S%C3%A3o-Luiz.jpg
https://www.itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Espa%C3%A7o-F%C3%A1brica-S%C3%A3o-Luiz.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4013-4554.  
Endereço: Rua Paula Souza, 492 – Centro.  
Visitação: Aberto todos os dias das 9h às 18h.  
Site: www.espacofabrica.com.br  

 

 

Partindo da Rodoviária, pegue a R. Me. Maria Theodora e R. Floriano Peixoto 

até R. Paula Souza. 

Distância Tempo 

1 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

7 minutos 12 minutos 4 minutos 

  

http://www.espacofabrica.com.br/
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PRAÇA PADRE MIGUEL 

 
Fonte: http://static.panoramio.com/photos/large/11299989.jpg 

 

Na praça Padre Miguel estão instalados o Orelhão e o Semáforo Gigantes, e 

as lojas que vendem souvenires de tamanho exagerados. Esta história começou com 

o humorista Simplício, que tinha um quadro no programa “A Praça da Alegria” na 

década de 1960, na extinta TV Tupi, onde Itu passou a ser conhecida pela fama da 

"cidade onde tudo é grande". 

  

http://static.panoramio.com/photos/large/11299989.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Endereço: Centro de Itu 

 

 Partindo da Rodoviária, vire à direita em direção à R. São Paulo, vire à 

esquerda na R. Me. Maria Theodora, vire à esquerda na Praça Padre Miguel. 

 

Distância Tempo 

800 metros 

De carro A pé De Bicicleta 

6 minutos 9 minutos 4 minutos 
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MUSEU REPUBLICANO – CONVENÇÃO DE ITU 

 
Fonte: 

http://www.mp.usp.br/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_colorbox_preset/w

ysiwyg_imageupload/27/museu_republicano_de_itu_50.jpg 

No ano de 1867, foi reformado este elegante sobrado instalando-se em sua 

fachada o revestimento em azulejo, para ser a residência de Francisco de Almeida 

Prado. Por herança passou a pertencer aos irmãos Carlos e José de Almeida Prado. 

Foi nesse prédio que, em 18 de abril de 1873, realizou-se a reunião que efetivou 

as bases do Partido Republicano Paulista, mais conhecido como Convenção de Itu. 

No Cinquentenário dessa Convenção, em 1923 o sobrado foi transformado, pelo então 

Presidente do Estado Washington Luís Pereira de Sousa, em museu no qual abriga 

valioso acervo relativo aos republicanos históricos e à memória de Itu.  

Também se destaca a coleção de objetos que pertenceram ao primeiro 

Presidente Civil do Brasil, o ituano Prudente de Moraes. Em seu saguão de entrada 

há vários painéis de azulejos com cenas que apresentam uma narrativa da história de 

Itu entrelaçada a momentos chave da história nacional. 

http://www.mp.usp.br/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_colorbox_preset/wysiwyg_imageupload/27/museu_republicano_de_itu_50.jpg
http://www.mp.usp.br/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_colorbox_preset/wysiwyg_imageupload/27/museu_republicano_de_itu_50.jpg


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

104 

Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4023-0240 e 4023-6533.  
Endereço: Rua Barão do Itaim, 67 – Centro.  
Visitação: De terça a domingo das 10 horas às 17 horas  
Site: www.mp.usp.br/museu-republicano 
 

 

Partindo da Rodoviária, pegue a R. São Paulo, vire à esquerda na 1ª rua 

transversal para Av. Dr. Otaviano Pereira Mendes, pegue a R. Maestro Elias Lobo até 

R. Barão do Itaim. 

Distância Tempo 

1,3 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

7 minutos 9 minutos 6 minutos 

  

http://www.mp.usp.br/museu-republicano
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COMPLEXO TURÍSTICO-CULTURAL DO REGIMENTO DEODORO – 
2º GAC-L 

 
Fonte: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/07/45/34/0d/museu-do-quartel.jpg 

O Colégio São Luís, fundado em 1867, foi erguido em terrenos do antigo 

Seminário do Bom Conselho por padres da Companhia de Jesus, vindos de Roma. 

Em 1872, o Colégio já contava com elegante igreja e imponentes edifícios, reunindo 

anualmente cerca de 400 alunos vindos de toda a Província. Funcionou em Itu até o 

ano de 1917, quando foi transferido para São Paulo, passando a propriedade do 

imóvel para o Governo Federal, que nele instalou o Regimento Deodoro. 

Após 1918, com a implantação do Quartel, a Praça Duque de Caxias, que 

representava o acesso para a estrada de Jundiaí, incorporou-se ao ufanismo e usos 

e costumes do povo ituano. Dizer para alguém que, ao passar pela Praça do Quartel, 

fora cumprimentado por algum oficial, era símbolo e sinônimo de status 

 No Museu do Quartel se encontram diversos tipos de materiais e artefatos, 

com destaque para: troféus, alguns da década de 30, uniformes do início do século 

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/07/45/34/0d/museu-do-quartel.jpg
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passado, equipamentos e utensílios utilizados pelos soldados na 2ª Guerra Mundial. 

Também faz parte do complexo a Igreja São Luis Gonzaga que durante anos foi 

alojamento da extinta BCR (Bateria de Comando do Regimento), sendo reaberta em 

1979. 

Localização e Vias de Acesso 
 

Telefone: (11) 4022-1184, 4022-1284, 4022-1234 e 4022-2443.  
Endereço: Praça Duque de Caxias, 284 – Centro.  
Visitação: Nos Sábados, Domingos e Feriados das 9 horas às 12 horas e das 13 
horas às 16 horas, de Segunda a Sexta é necessário realizar agendamento. 
Site: www.2gacl.eb.mil.br  

 

 

Partindo da Rodoviária, vire à direita em direção na R. São Paulo, vire à 

esquerda na R. Me. Maria Theodora, vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. 

Dr. Otaviano Pereira Mendes, vire à direita na R. Dr. Valdomiro Fernandes Ferreira, o 

destino estará à esquerda. 

Distância Tempo 

1,1 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

5 minutos 9 minutos 4 minutos 

http://www.2gacl.eb.mil.br/
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IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO 

 
Fonte:http://www.silvanacarvalho.com.br/blog/wp-

content/uploads/2015/07/blog_praa_indepedencia_largo_carmo-1050x600_c.jpg 
 

O Convento do Carmo foi construído no século XVIII, possuindo rico patrimônio 

em terras, escravos e obras de arte. Em 1782 foi inaugurada a Igreja, que surgiu da 

ampliação da capela-mor e sacristia do Convento. 

No interior da Igreja, há pinturas no forro da capela-mor e da nave de autoria 

do Padre Jesuíno do Monte Carmelo. Há um belíssimo conjunto de imagens sacras, 

chamadas de Imagens do Triunfo do Nosso Senhor, todas esculpidas em madeira no 

século XVIII pelo artista Pedro da Cunha, na cidade do Rio de Janeiro. Todo o conjunto 

é tombado como monumento histórico nacional.  

  

http://www.silvanacarvalho.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/07/blog_praa_indepedencia_largo_carmo-1050x600_c.jpg
http://www.silvanacarvalho.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/07/blog_praa_indepedencia_largo_carmo-1050x600_c.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4023-1919.  
Endereço: Praça da Independência, 185 – Centro.  

 

 

Partindo da Rodoviária, pegue a R. Me. Maria Theodora, vire à esquerda na R. 

dos Andradas, vire à esquerda na Travessa do Carmo, o destino estará à direita. 

 

Distância Tempo 

1,4 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

9 minutos 12 minutos 7 minutos 
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HEINEKEN 

 
Fonte: https://i.ytimg.com/vi/7IkgZVtgvPY/maxresdefault.jpg 

 

A indústria de bebidas Schincariol começa pequena com Primo Schincariol em 

1939, produzindo Itubaína no quintal de sua casa. Em 1989 é lançado a cerveja pilsen, 

ampliando as instalações da empresa. No ano de 2011 passa a ser denominada Brasil 

Kirin, e em 2017 é adquirida pela Heineken. Na visita monitorada é possível conhecer 

todo o processo de produção. 

  

https://i.ytimg.com/vi/7IkgZVtgvPY/maxresdefault.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4022-9500  
Endereço: Rodovia Marechal Rondon, Km 111 - Pista Lateral 
Visitação: Necessário realizar agendamento. 
Site:  http://www.heinekenbrasil.com.br/ 

 

 

Partindo da Rodoviária, siga pela Av. Dr. Otaviano Pereira Mendes, pegue a 

Av. Nove de Julho, continue pela Rod. Mal. Rondon, até Av. Primo Schincariol.  

 

Distância Tempo 

5,1 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

9 minutos 1 hora e 4 minutos 20 minutos 

 

  

http://www.heinekenbrasil.com.br/
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ESTRADA PARQUE 

 
Fonte: 

http://4.bp.blogspot.com/_j_bCsqZRXIM/THnCHUojgaI/AAAAAAAAAKY/nUstNcC79SY/S730/estrada0

1.jpg 

A SP-312, denominada Rodovia dos Romeiros, foi inaugurada em 01 de maio 

de 1922, é considerada um marco na implantação da malha rodoviária paulista. O 

apelido dos "romeiros" se deve a forte tradição religiosa das comunidades do interior, 

que rumam com charretes, cavalos e a pé com destino ao santuário de Pirapora do 

Bom Jesus. 

A arquitetura das sedes das fazendas de café, as edificações simples, a 

paisagem e as matas de característica Atlântica latifoliada ainda existentes ao longo 

do Rio Tietê serviram de cenário para mais de 60 filmes. Surgiram diversas áreas de 

campings, restaurantes, casa de doces, comidas típicas em seu percurso. Este 

conjunto de características específico evidenciou a necessidade de transformá-la, em 

uma Estrada Parque unindo o trinômio: lazer, preservação e cultura. Esta estrada está 

inserida na APA-Rio-Tietê criada em 1991.  

http://4.bp.blogspot.com/_j_bCsqZRXIM/THnCHUojgaI/AAAAAAAAAKY/nUstNcC79SY/S730/estrada01.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_j_bCsqZRXIM/THnCHUojgaI/AAAAAAAAAKY/nUstNcC79SY/S730/estrada01.jpg
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A estrada ainda não estava inaugurada quando começou a ser usada para 

passeios, festividades e piqueniques. O próprio Washington Luís e sua comitiva 

utilizaram a Gruta, em 18 de fevereiro de 1922, para um piquenique. Pouco a pouco 

a estrada transformou-se em uma imensa área de lazer e ganhou também ares de 

caminho natural das romarias à Pirapora do Bom Jesus. Washington Luís era um 

estudioso da história do país e como autor de livros e artigos sobre o assunto, tinha 

como projeto realçar o papel dos paulistas na construção da Nação. Idealizou em 

todas as suas obras, monumentos e marcos que destacavam a importância dos 

paulistas na conquista e formação do território nacional. 

As rodovias que ligam São Paulo a Mato Grosso, especialmente o trecho entre 

São Paulo e Porto Feliz, rememora a saga dos paulistas e uniu sua formação 

intelectual à sua proposta de Governo no cuidado que dedicou ao antigo caminho 

bandeirista. Determinou a pavimentação da estrada e vislumbrou a possibilidade de 

sua utilização como imenso espaço de lazer e turismo. Assim fizeram com que seu 

secretário de obras, Heitor Penteado, executasse a construção de muradas, mirantes, 

bancos e mesas em pontos estratégicos, como a Gruta da Glória. 

Próximas à cidade de Itu, algumas fazendas de café e suas sedes de 

arquitetura típica (Fazenda da Serra, da Ponte e Paraíso, ainda conservadas) 

receberam melhorias nos caminhos de acesso. Para o trecho da estrada, entre 

Cabreúva e Itu, considerado por ele o mais belo, Washington Luís idealizou e mandou 

construir muradas, mirantes e bancadas. A região reúne, além do rico patrimônio 

natural, um imensurável acervo cultural, arquitetônico e histórico. 

O "marco do progresso", como era apontado pelos romeiros em uma das 

paradas da estrada e que espelha a industrialização do interior paulista é a Usina de 

São Pedro. Construída em 1911 para gerar energia para as fábricas São Pedro e 

Maria Cândida, de tecelagem e fiação. Valendo-se das corredeiras do rio Tietê, a usina 

gerava mais energia que o necessário para suas indústrias e com a sobra abastecia 

todas as fazendas da região e a cidade de Cabreúva, até 1974 quando a concessão 

de energia foi vendida para a CESP.   
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4025-1412.  
Site: www.secretariasitu.com.br/site/?page_id=11296  

 
 

 

Partindo da Rodoviária, vire à direita em direção à R. São Paulo, vire à 

esquerda na R. Me. Maria Theodora, vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. 

Dr. Otaviano Pereira Mendes, faça a curva à esquerda na Av. Dr. Ermelindo Maffei, 

siga pela Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, após passar pelo portal de entrada 

da cidade, use a faixa da direita para pegar o acesso para Estrada Parque, na 

rotatória, pegue a 2ª saída para a SP-312 em direção a Cabreúva/Est. Parque. 

Distância Tempo 

4,6 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

9 minutos 1 hora e 57 minutos 18 minutos 

  

http://www.secretariasitu.com.br/site/?page_id=11296
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PARQUE MAEDA 

 
Fonte: https://abrilviagemeturismo.files.wordpress.com/2016/10/chale2.jpeg?quality=70&strip=info&w=925 

 

O Parque Maeda é um complexo de lazer campestre que possui tanques para 

pesca esportiva, pousada com chalés, restaurantes, passeios de trem, cavalo, pônei, 

brinquedos para crianças, piscinas com toboágua, teleférico, esportes radicais, jardim 

japonês, além de sediar eventos de grande porte, como Tomorrowland e Xx xperience 

Festival. 

  

https://abrilviagemeturismo.files.wordpress.com/2016/10/chale2.jpeg?quality=70&strip=info&w=925
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 2118-6200 e 2118-6262 
Endereço: Rodovia Archimedes Lammoglia, km 18 - Estrada Tapera Grande. 
Visitação: Aberto diariamente. 
Site: http://www.parquemaeda.com.br 

 

 

Partindo da Rodoviária, siga pela Av. Dr. Otaviano Pereira Mendes, pegue a 

Av. Nove de Julho, entre na Rod. Dep. Archimedes Lammoglia, no Km 18 entre a 

direita e dirija até seu destino. 

 

Distância Tempo 

18,6 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

26 minutos 2 horas e 54 minutos 55 minutos 

  

http://www.parquemaeda.com.br/
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MUSEU DA ENERGIA DE ITU 

 
Fonte: http://www.museudaenergia.org.br/media/12027/3r0g3796_g.jpg 

 

Defronte ao antigo sobrado que pertenceu ao Barão de Itu, existe um outro 

casarão, que possui uma elegante fachada ornada com azulejos portugueses. Por 

volta do ano de 1865, era a residência do Tenente Antônio Correa Pacheco e Silva, 

irmão do Padre Miguel Correa Pacheco. Posteriormente foi morada de Dona Ignácia 

Correa Pacheco, mulher à frente de seu tempo. 

Com a morte de sua proprietária, este sobrado no ano de 1908 passou a abrigar 

a Companhia Ituana da Força e Luz. Em 1927 foi vendida para a empresa Light and 

Power e finalmente em 1981 a estatal Eletropaulo se tornou a proprietária do imóvel, 

que o doou em 1998 à Fundação Energia e Saneamento, que iniciou o seu restauro. 

O Museu da Energia de Itu foi inaugurado em 14 de dezembro de 1999. 

A exposição “História, Energia e Cotidiano” inicia com a chegada da energia 

elétrica em Itu, tendo como referencial o próprio edifício, apresentando as 

transformações na vida cotidiana decorrentes do uso da eletricidade, a evolução da 

http://www.museudaenergia.org.br/media/12027/3r0g3796_g.jpg
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iluminação, dos equipamentos e dos utensílios domésticos; e revela, ainda, a memória 

arquitetônica e a história do sobrado do Museu da Energia de Itu. 

Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (011) 4022-6832 e 4013-1038.  
Endereço: Rua Paula Souza, 669 – Centro.  
Visitação: Terça a Domingo das 10 horas às 17 horas.  
Site: www.energiaesaneamento.org.br/unidades/rede-museu-da-energia/museu-da-
energia-de-itu 

 

 

Partindo da Rodoviária, vire à direita em direção à R. São Paulo, vire à 

esquerda na R. Me. Maria Theodora, vire à direita na R. Paula Souza, o destino estará 

à direita. 

Distância Tempo 

850 metros 

De carro A pé De Bicicleta 

6 minutos 10 minutos 4 minutos 

  

http://www.energiaesaneamento.org.br/unidades/rede-museu-da-energia/museu-da-energia-de-itu
http://www.energiaesaneamento.org.br/unidades/rede-museu-da-energia/museu-da-energia-de-itu
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ESPAÇO ITUANO DE TURISMO E CULTURA 

 
Fonte: http://www.itu.com.br/img/conteudo/59491-lg.jpg 

 

O Ituano Clube iniciou suas atividades em 15 de novembro de 1923, com um 

grupo de amigos, entre eles Júlio Cezar Pimenta e Gustavo Cortez que se reuniam 

para jogar cartas. No começo funcionava em um imóvel alugado e, visando a 

construção de uma sede própria, fundou-se a Sociedade Progresso e Melhoramentos 

de Itu para arrecadar fundos. 

O responsável pela construção do prédio foi o engenheiro Pérsio Pereira 

Mendes, presidente da Sociedade Construtora Celbe Ltda. A inauguração aconteceu 

em 05 de julho de 1947, e contou com a presença do então governador do Estado de 

São Paulo, Adhemar de Barros.  

O Ituano Clube era frequentado apenas por seus sócios durante as décadas de 

50, 60, 70 e meados de 80, e chegou a ter mais de 2.500 associados pagantes que 

http://www.itu.com.br/img/conteudo/59491-lg.jpg
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utilizavam da estrutura do local como salas de carteado, salão de festas, biblioteca e 

dois cafés por noite, que eram servidos às 19h30 e 23h. 

Com o tempo algumas festas começaram a acontecer como o aniversário do 

clube, Réveillon, Baile do Havaí e o famoso Carnaval. O Ituano Clube conhecido 

apenas na cidade, mas em todo o Estado de São Paulo. Vinham pessoas de todos os 

lugares para conhecê-lo.  

Depois de mais de 10 anos fechado, com o encerramento de suas atividades, 

o local foi reaberto em 1 de setembro de 2016 como Espaço Ituano de Turismo e 

Cultura, aonde pode ser visitado o Museu de Arte Sacra Padre Jesuíno do Monte 

Carmelo, o Museu e Arquivo Histórico Municipal de Itu (MAHMI), o Memorial do Ituano 

Clube e a exposição do Centenário de Nascimento do Simplício, além de exposições 

temporárias. Este espaço também oferece informações turísticas e sanitários aos 

visitantes. 
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4013-3813.  
Endereço: Praça Padre Miguel, 118 – Praça Padre Miguel.  
Visitação: Às segundas das 10 horas às 17 horas, de terça a domingo das 8 horas 
às 17 horas.  
Site: www.itu.sp.gov.br/turismo 

 

 

Partindo da Rodoviária, vire à direita na R. São Paulo, vire à esquerda na R. 

Me. Maria Theodora, vire à esquerda na Praça Padre Miguel, o destino estará à direita. 

 

Distância Tempo 

750 metros 

De carro A pé De Bicicleta 

6 minutos 10 minutos 4 minutos 

  

http://www.itu.sp.gov.br/turismo
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MUSEU DA MÚSICA DE ITU 

 
Fonte: http://www.itu.com.br/img/conteudo/58050-lg.jpg 

 

O Museu tem o objetivo de conservar partituras ituanas e a guarda permanente 

de coleções de instrumentos musicais e coleções musicais de antigos ituanos. A 

cidade possui uma tradição musical que remonta três séculos, desde os mais antigos 

mestres de capela conhecidos que atuaram em Itu no final do século XVII. 

Esse movimento cultural em torno da música só cresceu durante todo esse 

tempo, em diversas áreas: nas músicas sacra e erudita, patrocinadas pela elite local, 

mas também nas manifestações do povo: as modas de viola, as umbigadas e o 

famoso samba de terreiro, as serestas, lundus, modinhas, as bandas, enfim, o saber 

e o fazer musicais, partes integrantes e fundamentais da vida de uma cidade e 

especialmente de Itu.  

  

http://www.itu.com.br/img/conteudo/58050-lg.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4022-1248.  
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 480 – Centro.  
Visitação: Aos domingos das 11 horas às 16 horas, outros dias com agendamento. 

  

 

Partindo da Rodoviária, siga na direção noroeste na R. São Paulo, vire à 

esquerda na R. Me. Maria Theodora, vire à direita na R. Floriano Peixoto, o destino 

estará à esquerda. 

 

Distância Tempo 

900 metros 

De carro A pé De Bicicleta 

6 minutos 11 minutos 4 minutos 
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CIDADE DA CRIANÇA 

 
Fonte: http://www.itu.com.br/img/conteudo/59243-lg.jpg 

 

Inaugurada no dia 12 de outubro de 1986, a Cidade da Criança é um local 

específico para as crianças aproveitarem as horas vagas do dia. Possui playground 

para crianças com idade até 06 anos e gira - gira e foguetão para crianças de 07 a 14 

anos. Além dos brinquedos, o parque conta com diversos atrativos para a criançada: 

Banco de Areia, Casa do Tarzan, Minicidade, Lanchonete, Banheiro Masculino e 

Feminino, Coreto para apresentações infantis e diversas árvores.  

  

http://www.itu.com.br/img/conteudo/59243-lg.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4013-0366.  
Endereço: Rua França, 102 – Vila Roma Brasileira.  
Visitação: Terça a Domingo das 8 horas às 17 horas.  
Site: https://www.itu.sp.gov.br/turismo 

 

 

Partindo da Rodoviária, vire à esquerda na R. Me. Maria Theodora, continue 

pela Rua Vinte e Um de Abril, vire à esquerda na Av. Galileu Bicudo, entre na R. Itália 

e dirija até R. França. 

 

Distância Tempo 

2,8 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

11 minutos 32 minutos 12 minutos 

 

  

https://www.itu.sp.gov.br/turismo
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PRAÇA DOS EXAGEROS 

 
Fonte: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/06/17/74/d3/praca-do-exagero.jpg 

 

Localizada ao lado do Centro Esportivo e de Lazer “Franco Montoro”, a Praça 

dos Exageros é um parque temático que possui diversos objetos em tamanho gigante, 

retratando assim a fama da cidade. 

Neste local há, em formato gigante, um jogo de xadrez, joaninhas, formigas, 

um jogo de lápis, um interfone, um caixa eletrônico e uma trena no formato de 

escorregador. Entre as atrações do local estão também dois bonecos do personagem 

Simplício, vivido pelo humorista ituano Francisco Flaviano de Almeida, que durante 

décadas colocou o município no cenário nacional e ajudou a transformar Itu na 

“Cidade dos Exageros”.  

  

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/06/17/74/d3/praca-do-exagero.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4022-7199.  
Endereço: Rua Maestro José Maria Passos, 200 – Jardim Padre Bento.  
Visitação: Terça a Domingo das 8 horas às 17 horas.  
Site: https://www.itu.sp.gov.br/turismo 

 

 

Partindo da Rodoviária, siga pela Av. Dr. Otaviano Pereira Mendes, entre na 

Av. Nove de Julho, vire à direita na R. José Maria dos Passos, o destino estará à 

direita. 

Distância Tempo 

2,7 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

8 minutos 33 minutos 9 minutos 

 

  

https://www.itu.sp.gov.br/turismo
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IGREJA DO BOM JESUS 

 
Fonte: http://static.panoramio.com/photos/original/63072651.jpg 

 

A Igreja do Bom Jesus fui inaugurada em 1765 e teve como seu construtor o 

Padre Manoel da Costa Aranha. Foi erguida no local onde existiu a primitiva capela 

de Nossa Senhora da Candelária, construída no início do século XVII por Domingos 

Fernandes, fundador da cidade de Itu. Na sua fachada podem ser vistas as imagens 

dos quatro evangelistas (Mateus, Marcos, Lucas e João). 

Anexo à Igreja, desde 1904, há o Santuário Nacional do Sagrado Coração de 

Jesus, devoção trazida no século XIX pelo Padre Bartholomeu Tadei. 

  

http://static.panoramio.com/photos/original/63072651.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4022-3871.  
Endereço: Praça Padre Anchieta – Centro.  
Visitação: De terça a domingo das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 18 horas.  
Site: www.dj.org.br/paroquias/itu/nossa-senhora-da-candelaria 

 

 

Partindo da Rodoviária, siga a Av. Dr. Otaviano Pereira Mendes, entre na Av. 

Galileu Bicudo, entre a esquerda na R. Padre Bartolomeu Taddei, o destino estará à 

esquerda. 

Distância Tempo 

2,4 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

7 minutos 12 minutos 5 minutos 

  

http://www.dj.org.br/paroquias/itu/nossa-senhora-da-candelaria
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FAZENDA DO CHOCOLATE 

 
Fonte: 

http://2.bp.blogspot.com/_Hxfjo79BJgA/TCpzkFflWsI/AAAAAAAADTY/YuLNXppaV8I/s1600/108-

0868_STA.jpg 

Seu nome na verdade é Fazenda da Serra, fundada pelos bandeirantes há 

aproximadamente trezentos anos por localizar-se às margens do Rio Tietê, um dos 

primeiros caminhos usados para adentrar ao interior do território brasileiro. Hoje, 

é uma área de preservação ambiental, conservando estruturas, construções e objetos 

da época. 

Durante todo este tempo a Fazenda do Chocolate passou por diversos 

proprietários e ciclos de produção, como o da cana de açúcar, do café e da 

agropecuária.  Nos últimos vinte anos vem desenvolvendo a produção de café, mel, 

bolachas, sorvetes, doces e os Chocolates da Fazenda, sendo a pioneira da região a 

abrir suas porteiras e desenvolver o turismo rural. Além dos produtos nela produzidos, 

comercializa outros como vinhos, licores, aguardentes e artesanato da região. Hoje, a 

http://2.bp.blogspot.com/_Hxfjo79BJgA/TCpzkFflWsI/AAAAAAAADTY/YuLNXppaV8I/s1600/108-0868_STA.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Hxfjo79BJgA/TCpzkFflWsI/AAAAAAAADTY/YuLNXppaV8I/s1600/108-0868_STA.jpg
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fazenda pertence a descendentes de alemães e italianos e está aberta ao público, 

tanto para grupos que formam excursões programadas, como para famílias. 

Na área central para visitação encontra-se um parque com variedades de flora, 

fauna e animais domésticos como pôneis, vacas, cabras, alpacas e aves ornamentais. 

O visitante pode alimentar os animais com ração adquirida no local e as crianças 

podem passear de pônei e charrete em volta do lago. 

Para quem gosta de cavalgadas, uma trilha de 4 Km com uma hora de percurso 

também faz parte do programa. No percurso, o visitante aprecia a fauna e flora local, 

que varia entre matas, campos, plantações e as Serras do Japi e do Ipanema. Animais 

silvestres como tatus, quatis, seriemas, gaviões e teiús passeiam, muitas vezes, pelo 

caminho.  

Na fazenda funciona uma loja de chocolates, doces, tortas, bolachas e bolos, 

uma lanchonete com salgados, uma sorveteria self service, uma adega na antiga 

senzala, com vinhos, licores, queijos e mel, e uma loja de artesanatos e presentes. 

Para grupos (escolas, melhor idade, etc.) é necessário fazer agendamento. A entrada 

é gratuita e há estacionamento.  
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4022-5492 e 9951-0524.  
Endereço: SP – 312 Rodovia dos Romeiros, Km 90 (Estrada Parque). 
Funcionamento: Diariamente, das 8:30h às 18h.  
Site: www.fazendadochocolate.com.br  
 

 

Partindo da Rodoviária, vire à direita em direção à R. São Paulo, vire à 

esquerda na R. Me. Maria Theodora, vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. 

Dr. Otaviano Pereira Mendes,  vire à esquerda na Av. Dr. Ermelindo Maffei, continue 

na Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, após o portal de entrada da cidade use a 

faixa da direita para o acesso a Estrada Parque, na rotatória, pegue a 2ª saída para a 

SP-312 em direção a Cabreúva/Est. Parque, o destino estará à esquerda. 

 

Distância Tempo 

9,2 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

16 minutos 2 horas 57 min 39 minutos 

 

  

http://www.fazendadochocolate.com.br/
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CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITU 

 
Fonte: http://www.itu.com.br/img/conteudo/47300_full.png 

Inaugurado oficialmente em 28 de setembro de 1884, em terras doadas à 

prefeitura por José Balduino do Amaral Gurgel, o Cemitério Municipal de Itu possui 

túmulos adornados por obras de arte em bronze, granito ou mármore e fazem parte 

do Patrimônio Histórico e Artístico de Itu. 

Como acontece na maioria dos cemitérios, a avenida central é ocupada por 

falecidos ilustres da cidade e, também, pelas famílias mais antigas. Neste espaço 

estão os túmulos de Bento Dias de Almeida Prado, o Barão do Itaim, João Tibiriçá 

Piratininga, um dos fundadores do Partido Republicano Paulista, falecido em Paris e 

sepultado em Itu, em 1888 e do famoso comediante Simplício, falecido em 2004, que 

tornou a cidade conhecida em todo o país como a terra dos exageros. 

Dois túmulos de destaque ficam no corredor central: Padre Miguel Correia 

Pacheco, foi pároco da Igreja Nossa Senhora da Candelária e dá nome a principal 

praça da cidade, e Francisco de Paula Souza e Mello, foi deputado e primeiro ministro 

do Império. Uma das sepulturas mais visitadas é o da Loira Desconhecida, mulher 

assassinada em 18 de abril de 1973 cujo corpo foi encontrado no dia seguinte na 

Estrada Parque, entre Itu e Jundiaí. Ela estava nua e tinha marcas de tortura, além de 

seis tiros de arma de fogo nas costas. Segundo relatos de idosos que viveram na 

http://www.itu.com.br/img/conteudo/47300_full.png
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época, a mulher aparentava 30 anos, era loira natural e bem cuidada, apesar dos 

hematomas.  

Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4023-1968 
Endereço: Praça da Bíblia – Vila São Francisco 
Funcionamento: Diariamente, das 7h às 18h.  
Site: www.itu.sp.gov.br  

 

 

Partindo da Rodoviária, siga a Avenida Doutor Otaviano Pereira Mendes na 

direção noroeste, vire à direita e acesse a Avenida da Saudade, e vire à esquerda na 

Praça da Bíblia. 

Distância Tempo 

1,9 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

5 minutos 23 minutos 7 minutos 
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MOSTEIRO CONCEPCIONISTA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS 

 
Fonte: http://www.arquigrafia.org.br/arquigrafia-images/7299_view.jpg 

 

O Convento foi fundado em 25 de dezembro de 1825 por Frei Inácio de Santa 

Justina e seu grande auxiliar foi o padre Elias do Monte Carmelo. Foi incorporado à 

Ordem Imaculada Conceição em 17 de fevereiro de 1952, formando-se então, 

canonicamente, Mosteiro Concepcionista. Funcionou no antigo Mosteiro já demolido, 

de 1824 até 1967, na Praça Regente Feijó. 

A atual igreja foi construída em 1967 juntamente com o Mosteiro 

Concepcionista. Possui arquitetura moderna, de autoria do Ituano Dr. Walter Toscano. 

Neste Mosteiro são produzidas e distribuídas as famosas pílulas de Frei Galvão, 

também há uma loja que vende licores e doces produzidos pelas monjas. 

  

http://www.arquigrafia.org.br/arquigrafia-images/7299_view.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4024-3020 
Endereço: Rua Madre Maria Basília, 476 – Centro. 
Funcionamento: Segunda a Sexta das 8 horas às 17 horas, sábados e domingos das 
8 horas às 12 horas. 
Site: http://concepcionistas.org.br 

 

 

Partindo da Rodoviária, siga pela Avenida Doutor Otaviano Pereira Mendes e 

entre na Avenida Galileu Bicudo, faça a rotatória e entre na Rua Doutor José Egydio 

da Fonseca, vire à esquerda na rua Madre Maria Basília, o destino estará a sua 

esquerda. 

Distância Tempo 

4,4 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

10 minutos 22 minutos 9 minutos 

 

  

http://concepcionistas.org.br/
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CHÁCARA DO ROSÁRIO 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/chacaradorosario/photos/a.609453799109660.1073741827.609441739110

866/1545053112216386/?type=1&theater 

 

A Chácara do Rosário, com sua notável casa bandeirista, é um dos 

monumentos históricos, arquitetônicos e paisagísticos mais valiosos de Itu. A primeira 

aquisição de terras no local deu-se em 1756, por Antônio Pacheco da Silva, filhos de 

Manuel Pacheco Gato, sobrinho de Balthazar Borba Gato e ascendente do atual 

proprietário, que restaurou a casa para sua residência, conservando o seu mobiliário 

e a preciosa documentação existente desde a época das bandeiras. 

Foi restaurada e adaptada em 1958 ao uso contemporâneo. O telhado e seu 

madeiramento são originais, à planta básica foram acrescidos banheiros e foi criada 

uma porta de ligação do quarto de hóspede ao espaço interior da casa, sendo este 

último transformado em habitação, anexo à planta primitiva. 

Localizada a 1.500 metros do centro histórico, guarda em suas paredes, chão 

e mobiliário, a história de um passado de glórias e renúncias. A arquitetura típica do 

https://www.facebook.com/chacaradorosario/photos/a.609453799109660.1073741827.609441739110866/1545053112216386/?type=1&theater
https://www.facebook.com/chacaradorosario/photos/a.609453799109660.1073741827.609441739110866/1545053112216386/?type=1&theater
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período bandeirante está preservada, tal como foi construída na época em que a 

propriedade se chamava Engenho Grande e tornou-se uma das maiores produtoras 

de açúcar da província. 

Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4023-0624 e 99607-7483 
Endereço: Avenida Vital Brasil, Km 1,5. 
Funcionamento: visita somente com agendamento. 
Site: http://www.ruralturturismo.com.br/ 

 

Partindo da Rodoviária, siga na direção noroeste na Avenida Doutor Otaviano 

Pereira Mendes, na rotatória pegue a 1ª saída para a Avenida Vital Brasil, percorra 

1,6 km e vire à direita, o destino estará à direita. 

Distância Tempo 

2,5 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

5 minutos 32 minutos 10 minutos 

  

http://www.ruralturturismo.com.br/
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CASA CASELLI 

 
Fonte: https://farm4.staticflickr.com/3890/14765314539_51fe63e465_b.jpg 

 

A casa encomendada por Francisco de Paula Souza e Mello, construída com 

muito requinte e fino acabamento, pertenceu posteriormente a Carlos Pereira Mendes 

e hospedou em 1884 a Princesa Isabel e seu marido Conde D’Eu. Por essa razão o 

solar ficou conhecido como Casa Imperial. 

Restaurada e conservada pela Família Caselli, a Casa Imperial, é um marco 

significativo da arquitetura eclética em Itu, em sua fachada destaca-se a magnífica 

porta entalhada em madeira, os vidros coloridos das janelas em forma de tulipa, os 

condutores de água do telhado com cabeças de serpentes e o batente esculpido com 

a rocha varvito. 

  

https://farm4.staticflickr.com/3890/14765314539_51fe63e465_b.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Endereço: Praça Dom Pedro I – Centro. 
Funcionamento: Não é aberta à visitação. 

 

 

Partindo da Rodoviária, siga na direção noroeste na Avenida Doutor Otaviano 

Pereira Mendes, na rotatória pegue a 3ª saída para a Rua Vinte de Janeiro, vire à 

esquerda na Rua Paula Souza, o destino estará à direita. 

Distância Tempo 

1,2 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

4 minutos 12 minutos 5 minutos 
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IGREJA NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO 

 
Fonte: http://static.panoramio.com/photos/large/105820840.jpg 

 

Idealizada por Padre Jesuíno do Monte Carmelo, arquiteto, operário, artista e 

devoto de Nossa Senhora do Patrocínio, foi inaugurada em 1820, recebendo 

alterações arquitetônicas no final do século XIX. 

A igreja ficou famosa a partir de 1859 quando passou a abrigar o primeiro 

colégio para meninas da província de São Paulo, sob a responsabilidade das irmãs 

de São José que vieram da cidade de Chambery na França.  

Na Igreja está sepultada sua primeira superiora, Madre Maria Theodora Voiron, 

cujo processo de canonização está em andamento. 

  

http://static.panoramio.com/photos/large/105820840.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4013-7040.   
Endereço: Praça Regente Feijó, 172 - Centro.  
Visitação: Terça a sexta das 9 horas às 11h30 e das 14 horas às 16h30, sábado das 
9 horas as 11h30 e das 14 horas às 15 horas, domingos das 9 horas as 11h30 e das 
14 horas às 17 horas. 

 
 

 

Partindo da Rodoviária, vire à direita na R. São Paulo, vire à esquerda na R. 

Madre Maria Teodora, vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Dr. Otaviano 

Pereira Mendes, pegue a R. Domingos Fernandes e dirija até Praça Reg. Feijó. 

Distância Tempo 

1,7 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

7 minutos 17 minutos 7 minutos 
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IGREJA DE SÃO BENEDITO 

 
Fonte: http://www.itu.com.br/img/conteudo/43222_full.png 

Dentre todas as igrejas do centro histórico de Itu, a mais nova é a de São 

Benedito. Situada na rua Santa Cruz, esquina com o Passeio Público Marcos Steiner, 

sua construção foi iniciada em 29 de junho de 1908, em terreno doado por Miguel 

Véspoli, italiano de nascimento e fervoroso devoto de São Benedito que há muito 

residia nesta cidade e aqui havia constituído família. Numa demonstração de devoção 

do povo ituano, a Irmandade de São Benedito conseguiu através de doações construir 

esse belo templo. 

Toda a população queria contribuir com alguma coisa para sua edificação, uns 

doavam dinheiro, outros materiais de construção e existiam, ainda, aqueles que 

doavam a mão-de-obra e dias inteiros de trabalho. 

Em 22 de maio de 1910, mesmo não estando ainda concluídas todas as obras, 

foi realizado o benzimento da nova igreja pelos Padres José Visconte, Elisiário de 

Camargo Barros e Bassano Faine. No interior do templo encontram-se várias imagens 

que pertenciam ao antigo Convento de São Francisco que se localizava na Praça Dom 

Pedro I.  

  

http://www.itu.com.br/img/conteudo/43222_full.png
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4022-4971.  
Endereço: Rua: Santa Cruz, 600 – Centro.  
Visitação: de terça a sexta das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas, 
sábados das 8 horas às 12 horas e domingos das 9h30 às 10h30.   
Site: www.dj.org.br/paroquias/itu/nossa-senhora-da-candelaria 

 

 

Partindo da Rodoviária, vire à direita na R. São Paulo, vire à esquerda na R. 

Me. Maria Theodora, vire à direita na R. Santa Cruz. 

Distância Tempo 

500 m 

De carro A pé De Bicicleta 

3 minutos 7 minutos 2 minutos 

 

  

http://www.dj.org.br/paroquias/itu/nossa-senhora-da-candelaria
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MERCADO MUNICIPAL 

 
Fonte: http://photos.wikimapia.org/p/00/01/18/20/44_big.jpg 

 

A proposta para edificação do Mercado Municipal de Itu é datada de 1886, mas 

sua inauguração somente iria se concretizar a 14 de maio de 1905. Construído com 

projeto do escritório técnico de Ramos de Azevedo, responsável pela construção do 

Teatro Municipal de São Paulo e de inúmeras outras importantes obras em todo o 

Estado, o mercado apresenta espaços livres que constituem pequenas praças.  

  

http://photos.wikimapia.org/p/00/01/18/20/44_big.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4013-4937.  
Endereço: Praça da Bandeira, 104 – Centro.  
Visitação: Segunda a Sábado das 7 horas às 17 horas, Domingos das 7 horas às 12 
horas. 

 

 

Partindo da Rodoviária, entre a direita na R. São Paulo, vire à esquerda na R. 

Me. Maria Theodora, vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Dr. Otaviano 

Pereira Mendes, vire à direita na 2ª rua transversal para R. Dr. José Leite Pinheiro, 

vire à direita na R. Maestro José Vitório, vire à direita na R. Santa Cruz, o destino 

estará à esquerda. 

Distância Tempo 

850 m 

De carro A pé De Bicicleta 

3 minutos 6 minutos 4 minutos 
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PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA 

 
Fonte: 

http://1.bp.blogspot.com/_j_bCsqZRXIM/TIKyjqFOb_I/AAAAAAAAAL0/cHpflvHNw6s/S760/IgrejaDoCa

rmo.jpg 

 

Nesta praça estão instaladas a Fonte Luminosa, um playground, uma banca de 

jornais e uma banca de souvenires. Aos fins de semana e feriados funciona a feira de 

artesanato. Dispõe de boa arborização, com destaque para as centenárias palmeiras 

imperiais.  

  

http://1.bp.blogspot.com/_j_bCsqZRXIM/TIKyjqFOb_I/AAAAAAAAAL0/cHpflvHNw6s/S760/IgrejaDoCarmo.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_j_bCsqZRXIM/TIKyjqFOb_I/AAAAAAAAAL0/cHpflvHNw6s/S760/IgrejaDoCarmo.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Endereço: Centro de Itu. 
 

 

Partindo da Rodoviária, entre a direita na R. São Paulo, vire à esquerda na R. 

Me. Maria Theodora, vire à esquerda na R. dos Andradas, vire à esquerda na 

Travessa do Carmo, dirija até Praça da Independência. 

Distância Tempo 

1,3 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

7 minutos 13 minutos 7 minutos 
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PRAÇA REGENTE FEIJÓ 

 
Fonte: http://museus.cultura.gov.br/files/space/13966/pra%C3%A7a_regente_feijo_rg_(1).jpg 

Esta praça é muito utilizada pelos alunos do Centro Universitário Nossa 

Senhora do Patrocínio – CEUNSP, devido as diversas lanchonetes no entorno. No 

local há uma banca de jornais, que vende produtos eletrônicos e roupas. É bem 

arborizada, com destaque para as palmeiras imperiais alinhadas com a porta da 

Igreja. 

  

http://museus.cultura.gov.br/files/space/13966/pra%C3%A7a_regente_feijo_rg_(1).jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Endereço: Centro de Itu. 

 

 

Partindo da Rodoviária, vire à direita na R. São Paulo, vire à esquerda na R. 

Me. Maria Theodora, vire à esquerda na 1ª rua transversal para Av. Dr. Otaviano 

Pereira Mendes, vire à direita na R. Dr. Waldomiro Fernandes Ferreira, continue na R. 

Domingos Fernandes. 

Distância Tempo 

1,5 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

6 minutos 16 minutos 7 minutos 
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PRAÇA PADRE ANCHIETA 

 
Fonte: http://mapas.cultura.gov.br/files/space/13997/pra%C3%A7a_padre_anchieta_rg_(2).jpg 

 

Nesta praça estão instalados o busto de Padre Bartolomeu Taddei, o marco de 

fundação da cidade e a pira que se acende no dia 1º de fevereiro para a realização 

de um ato cívico que faz parte das festividades do aniversário de Itu. É bem 

arborizada, com destaque para os canteiros floridos. 

  

http://mapas.cultura.gov.br/files/space/13997/pra%C3%A7a_padre_anchieta_rg_(2).jpg


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

151 

Localização e Vias de Acesso 
Endereço: Centro de Itu. 

 

 

Partindo da Rodoviária, vire a direita na R. São Paulo, vire à esquerda na R. 

Me. Maria Theodora, vire à direita na R. Paula Souza, vire à direita na Praça Padre 

Anchieta. 

Distância Tempo 

950 m 

De carro A pé De Bicicleta 

6 minutos 11 minutos 4 minutos 
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ESTÁDIO MUNICIPAL DR. NOVELLI JUNIOR 

 
Fonte: https://imagesapt.apontador-assets.com/fit-

in/640x480/d5515f46a7bf4f718c3d40e6a14f3c65/estadio-municipal-doutor-novel.jpg 

 

Este Estádio é a casa do Ituano Futebol Clube, time duas vezes campeão 

paulista (2002 e 2014). Inaugurado em 1947, leva o nome de um importante político 

ituano desde 1976. Atualmente tem capacidade para 19.000 pessoas. Em 2014, foi 

inaugurado um centro de treinamento com salas de fisioterapia, musculação, auditório 

e piscinas aquecidas. 

  

https://imagesapt.apontador-assets.com/fit-in/640x480/d5515f46a7bf4f718c3d40e6a14f3c65/estadio-municipal-doutor-novel.jpg
https://imagesapt.apontador-assets.com/fit-in/640x480/d5515f46a7bf4f718c3d40e6a14f3c65/estadio-municipal-doutor-novel.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4024-1665.  
Endereço: Praça Washington Luis – Vila Nova. 

 

 

Partindo da Rodoviária, entre a direita na R. São Paulo, vire à esquerda na 1ª 

rua transversal para Av. Dr. Otaviano Pereira Mendes, entre a direita na R. Domingos 

Fernandes, vire à esquerda na R. dos Andradas, continue na R. Joaquim Bernardes 

Borges, continue na Av. Prudente de Moraes, entre na Praça Washignton Luís até seu 

destino. 

Distância Tempo 

3,3 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

12 minutos 39 minutos 13 minutos 
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FAZENDA CAPOAVA 

 
Fonte: http://www.fazendacapoava.com.br/v3/images/a_fazenda/casa-sede-da-fazenda-capoava.jpg 

Do período de engenho de açúcar hoje a Fazenda Capoava guarda a sede, 

antiga residência dos proprietários, de arquitetura bandeirista. O casarão de meados 

de 1750 é construído em taipa de pilão, com capela anexa ao alpendre, que fazia as 

vezes de área social ao dono da fazenda. 

Em 1881, Fazenda Capoava foi vendida para a família Araújo Aguiar que muda 

sua denominação para Fazenda Japão e a transforma em uma propriedade cafeeira. 

Várias são as transformações: a venda do engenho de açúcar, pinga e montagem das 

tulhas de café. Além disso, o cultivo e a formação de cafezais. 

Neste período a fazenda terá a presença de dois tipos de mão-de-obra: os 

escravos, presentes desde a fundação do engenho de açúcar, no ano de 1885 a 

fazenda contava com 32 escravos. Em 1888, com a abolição da escravatura, os 

escravos começam a ser substituídos por trabalhadores livres e imigrantes, as 

primeiras famílias chegam por volta de 1890 vindos sobretudo da Itália. Primeiramente 

moraram na antiga senzala, mas devido à resistência a este tipo de moradia precária, 

começaram no início do século XX a construção das colônias, os atuais chalés de 

hospedagem. 

http://www.fazendacapoava.com.br/v3/images/a_fazenda/casa-sede-da-fazenda-capoava.jpg
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A Fazenda Capoava está localizada em um vale, circundado por uma natureza 

pujante e privilegiada. De um lado a Mata Atlântica à beira dos lagos que ladeiam toda 

a fazenda; de outro, as rochas de granito, os Matacões (vestígios de uma longínqua 

era vulcânica). 

A Fazenda possui 25 chalés equipados com lareira, ar condicionado, ventilador, 

telefone, cofre, frigobar e TV. Com 110m2, 2,70m pé direito e espaço para até 60 

pessoas o espaço corporativo da Fazenda Capoava conta com pontos de internet, 

tomadas aterradas para micros, sonorização, linha digital para áudio e 

videoconferências. 

A fazenda dispõe de restaurante, passeios a cavalo, piscina, sauna seca e 

úmida, chuveirão, quadra de tênis, campinho de futebol e vôlei, mesa de sinuca, além 

da equipe de recreação focada para o ecoturismo. 
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 2118-4100. 
Endereço: Rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, Km 90 – Bairro do Pedregulho. 
Funcionamento: Visita somente com agendamento. 
Site: www.fazendacapoava.com.br 

 

 

Partindo da Rodoviária, vire à direita em direção à Rua São Paulo, vire à 

esquerda na Rua Madre Maria Theodora, vire à esquerda na Avenida Doutor Otaviano 

Pereira Mendes, faça uma curva à esquerda e entre na Avenida Doutor Ermelindo 

Maffei, na rotatória siga em frente na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto por 

13 km, vire à direita no Viaduto Mario Botti e entre no Bairro do Pedregulho. 

Distância Tempo 

24,2 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

35 minutos 5 horas 13 min 1 hora e 44 min 

  

http://www.fazendacapoava.com.br/
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FAZENDA CANA VERDE 

 
Fonte: https://cdn.zarpo.com.br/magazine/wp-content/uploads/2014/06/cana-verde-hotel-fazenda-em-

itu-zarpo-magazine.jpg 

 

A origem da fazenda foi com a produção do café, sobre a porta de entrada da 

casa sede a data de 1881 assinala o ano de sua construção, com iniciais da família 

Leite. A sede foi restaurada, mantendo sua arquitetura original, com suas paredes 

feitas de taipa de pilão. 

A capela, ao lado da sede, foi edificada em 1894 e ainda mantém as 

características originais, com celebrações e missas quinzenais, para os moradores da 

fazenda e arredores. Também estão preservadas as construções para a benfeitoria 

de café desde o terreiro para secar e todo o complexo de lavagem até o 

beneficiamento. 

As antigas casas de colonos foram restauradas e transformadas em suítes, 

mantendo o estilo rústico da fazenda. A pousada oferece 22 suítes equipadas com: 

cama box, frigobar e ventilador de teto. A infraestrutura engloba: trilhas, piscina natural 

com cachoeira, mata nativa, sala com internet, sala de sinuca, restaurante, bar e 

campo para jogo de Pólo.  

https://cdn.zarpo.com.br/magazine/wp-content/uploads/2014/06/cana-verde-hotel-fazenda-em-itu-zarpo-magazine.jpg
https://cdn.zarpo.com.br/magazine/wp-content/uploads/2014/06/cana-verde-hotel-fazenda-em-itu-zarpo-magazine.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 99976-1895 e 4023 1260 
Endereço: Rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, Km 97 – Bairro do Pedregulho. 
Funcionamento: Visita somente com agendamento. 
Site: www.fazendacanaverde.com.br 

 

 
Partindo da Rodoviária, vire à direita em direção à Rua São Paulo, vire à 

esquerda na Rua Madre Maria Theodora, vire à esquerda na Avenida Doutor Otaviano 

Pereira Mendes, faça uma curva à esquerda e entre na Avenida Doutor Ermelindo 

Maffei, na rotatória siga em frente na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto por 

5,3 km, pegue a saída 97 em direção a cidade de Salto, continue pela Rodovia Hilário 

Ferrari por 800 metros, entre a direita no Bairro do Pedregulho. 

Distância Tempo 

17,1 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

40 minutos 4 horas 14 min 1 hora e 22 min 

  

http://www.fazendacanaverde.com.br/


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

159 

IGREJA SENHOR DO HORTO E SÃO LÁZARO 

 
Fonte: https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/t51.2885-

15/e35/16908704_1842534489357532_9102758690779299840_n.jpg 

 

A antiga capela e o hospital foram edificados pelo benemérito ituano Padre 

Antônio Pacheco e Silva, cujas as obras foram concluídas em 1806. A partir de 1869, 

Padre Bento Dias Pacheco entrou como capelão, ficando conhecido por sua caridade 

e dedicação aos doentes pobres. 

Pertencente a uma família rica, resolveu seguir a vida religiosa e quando 

completou 50 anos de idade vendeu tudo que possuía, distribuiu aos pobres o dinheiro 

arrecadado e dedicou 42 anos de sua vida aos hansenianos que, na época, eram 

marginalizados pela sociedade, vindo a falecer em 1911 sem contrair a doença. Seu 

túmulo é bastante visitado e muitas pessoas afirmam terem alcançado graças através 

de sua intercessão.  

https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/16908704_1842534489357532_9102758690779299840_n.jpg
https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/16908704_1842534489357532_9102758690779299840_n.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4022-3841 
Endereço: Rua José Balduíno do Amaral Gurgel – Bairro Padre Bento. 
Funcionamento: de terça a sexta das 8 horas às 12 horas e das 13h30 às 17h30, 
sábados das 8h às 11h30. 
Site: http://dj.org.br/novo/paroquias/cidades/itu/paroquia-senhor-do-horto-e-sao-
lazaro/ 

 

 
Partindo da Rodoviária, siga pela Avenida Doutor Otaviano Pereira Mendes, 

entre a direita na Rua Padre Bento, entre a direita na Rua Ignácio Rodrigues D'Avila, 

entre a direita na Rua José Balduíno do Amaral Gurgel. 

Distância Tempo 

1,8 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

5 minutos 22 minutos 6 minutos 

 

  

http://dj.org.br/novo/paroquias/cidades/itu/paroquia-senhor-do-horto-e-sao-lazaro/
http://dj.org.br/novo/paroquias/cidades/itu/paroquia-senhor-do-horto-e-sao-lazaro/
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FAZENDA CONCÓRDIA 

 
Fonte: https://prazeresdeitu.files.wordpress.com/2014/01/recantos-da-fazenda-002.jpg 

A Fazenda Concórdia é uma das mais antigas fazendas do município de Itu. 

Embora haja uma lamentável lacuna no tempo, alguns documentos relatam a sua 

presença em 1595, servindo assim como ponto estratégico e dando o devido apoio e 

pousada das frequentes bandeiras saídas da vila de São Paulo de Piratininga com 

destino ao interior, desbravando e alongando as fronteiras de nosso País. A fazenda 

passou por diversos ciclos econômicos: cana, café, pecuária e atualmente o turismo. 

Sua casa sede tem características bem marcantes, como paredes de taipa de 

pilão. No salão principal podemos ver as duas fases de sua construção, sendo a 

primeira com seu telhado arrendado (marcas visíveis na parede) e a segunda com a 

vinda dos escravos negros, se pode ver o aumento do pé direito e a construção do 

telhado com as telhas moldadas nas coxas das negras da época. 

A Fazenda conserva ainda hoje a senzala e a tulha de café. Com a vinda dos 

italianos foram construídas novas casas de tijolos confeccionados pelos próprios 

imigrantes que também trouxeram a tecnologia industrial da época: moinhos de fubá, 

esteiras de correias, conchas movidas à água e também uma turbina que gerava 

https://prazeresdeitu.files.wordpress.com/2014/01/recantos-da-fazenda-002.jpg
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eletricidade. O terreiro de café foi todo calçado de tijolos para facilitar a secagem do 

produto. Atualmente a Fazenda Concórdia está aberta ao público para visitação e 

recepção com refeições típicas. 

Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 9.6488-4095 e 9.9548-7267. 
Endereço: Rodovia Dom Gabriel Bueno Paulino Couto, Km 85 - Estrada da Concórdia 
Km 6 - Bairro Pedregulho. 
Funcionamento: Visitas somente com agendamento. 
Site:  www.fazendaconcordiaitu.com.br 
 

 
 

Partindo da Rodoviária, vire à direita em direção à Rua São Paulo, vire à 

esquerda na Rua Madre Maria Theodora, vire à esquerda na Avenida Doutor Otaviano 

Pereira Mendes, faça uma curva à esquerda e entre na Avenida Doutor Ermelindo 

Maffei, na rotatória siga em frente na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 

pegue a saída 86 e entre na Estrada da Concórdia, siga por 6 km até o destino. 

Distância Tempo 

27,8 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

37 minutos 5 horas 40 min 1 hora e 53 min 

  

http://www.fazendaconcordiaitu.com.br/
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CENTRO DE EXPERIMENTOS FLORESTAIS SOS MATA 
ATLÂNTICA – HEINEKEN BRASIL 

 
Fonte: https://www.sosma.org.br/projeto/centro-de-experimentos-florestais/ 

O Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica – HEINEKEN Brasil 

nasceu em 2007, numa antiga fazenda de café cedida pela HEINEKEN Brasil, em Itu, 

para se tornar uma referência na área da restauração florestal. 

As atividades do Centro mostram que conservar os recursos naturais e 

restaurar os ecossistemas da Mata Atlântica é algo possível e contam com a 

participação de um amplo corpo de funcionários, como engenheiros florestais, 

biólogos, educadores e viveiristas. 

Lá funciona um viveiro com capacidade de produzir 750 mil mudas, de 110 

espécies nativas da Mata Atlântica, por ano que são implantadas em projetos na 

região e dentro da própria fazenda. 

O Centro é referência em trabalhos de restauração e conservação dos recursos 

florestais, atuando nas seguintes linhas: 1. Restauração Florestal e Conservação de 

recursos naturais; 2. Pesquisa e Experimentação; 3. Capacitação e Formação; 4. 

Educação Ambiental e Mobilização. 

https://www.sosma.org.br/projeto/centro-de-experimentos-florestais/
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Lá funciona a coordenação dos dois programas de restauração florestal da 

Fundação, Clickarvore e Florestas do Futuro que juntos já somam mais de 30 milhões 

de mudas doadas ou patrocinadas para a restauração da Mata Atlântica. 

Já o trabalho de sensibilização e educação ambiental envolvem o público em 

geral por meio de atividades de visitação e do projeto “Aprendendo com a Mata 

Atlântica”, que conta com o apoio da Bradesco Capitalização e Microtur. 

Diferentes conhecimentos e metodologias na área da restauração e 

conservação também são testados no Centro, incluindo a capacitação em produção 

de mudas, coleta e beneficiamento de sementes, e implantação de projetos de 

restauração florestal.  
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4013-2551 
Endereço: Rodovia Marechal Rondon, km 118. 
Funcionamento: Visitas somente com agendamento. 
Site: https://www.sosma.org.br/projeto/centro-de-experimentos-florestais/ 

 

 
Partindo da Rodoviária, siga na direção noroeste na Avenida Doutor Otaviano 

Pereira Mendes, vire à direita e acesse a Avenida da Saudade, continue pela Avenida 

Nove de Julho e siga na Rodovia Marechal Rondon, faça o retorno no km 119, o 

destino está no Km 118. 

Distância Tempo 

14,3 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

15 minutos 2 horas 29 min 55 minutos 

 

  

https://www.sosma.org.br/projeto/centro-de-experimentos-florestais/
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INSTITUTO BORGES DE ARTES E OFÍCIOS (IBAO) 

 
Fonte: http://ituemdestaque.com.br/wp-content/uploads/2016/11/IBAO2016-680x365_c.jpg 

 

Num amplo terreno arborizado, ergue-se o Instituto Borges de Artes e Ofícios, 

que foi construído com projeto de Ramos de Azevedo. Inaugurado em 1924, o Instituto 

surgiu devido à herança deixada por Joaquim Bernardes Borges, falecido em Portugal, 

depois de ter residido por vários anos em Itu. 

O IBAO sempre se dedicou gratuitamente ao ensino técnico de jovens e adultos 

de Itu e região. Com isso, além da assistência na área da saúde, a Irmandade passou 

a desempenhar um importante papel no ensino técnico formando, de maneira 

inteiramente gratuita, gerações de estudantes e profissionais que, desde então, 

contribuem para o desenvolvimento do Estado e do País. 

A missão do IBAO, como Instituição Escolar, é manter vivos valores éticos 

educacionais, buscar o conhecimento, promover a cidadania e o respeito, incentivar a 

amizade e traduzir em realidade o espírito humanista e batalhador do seu Patrono 

Joaquim Bernardes Borges.  

http://ituemdestaque.com.br/wp-content/uploads/2016/11/IBAO2016-680x365_c.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4022-4761 e 4022-3810 
Endereço: Praça Conde de Parnaíba, 83 – Centro. 
Funcionamento: Visitas somente com agendamento. 
Site: http://iscmitu.org.br 

 

 
 

Partindo da Rodoviária, vire à direita na Rua São Paulo, vire à esquerda na Rua 

Madre Maria Teodora, vire à esquerda na Avenida Doutor Otaviano Pereira Mendes, 

vire à direita na Rua Doutor Valdomiro Fernandes Ferreira, vire à esquerda na Rua 

Santa Rita, vire à direita na Rua Pedro de Paula Leite, vire à direita na Rua Floriano 

Peixoto, o destino estará a sua direita. 

Distância Tempo 

1,8 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

7 minutos 16 minutos 7 minutos 

 

  

http://iscmitu.org.br/
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MOSTEIRO DA IMACULADA CONCEIÇÃO DAS IRMÃS 
REDENTORISTAS 

 
Fonte: http://www.arquigrafia.org.br/arquigrafia-images/5461_view.jpg 

 

A Ordem do Santíssimo Redentor foi fundada na Itália em 1731. No Brasil, esta 

ordem monástica mantém dois mosteiros, um no estado de São Paulo, o Mosteiro da 

Imaculada Conceição em Itu fundado em 1924, e outro no estado do Rio de Janeiro, 

o Mosteiro Santa Face e Puríssimo e Doloroso Coração de Maria em São Fidélis. 

Em Itu, as monjas são conhecidas por produzirem hóstias que atendem à 

demanda de todas as igrejas da região. Por viverem em clausura podem manter 

contato com o exterior em raros momentos, como nas missas. 

  

http://www.arquigrafia.org.br/arquigrafia-images/5461_view.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4022-3823 
Endereço: Rua Capitão Silvio Fleming, 146 Centro. 
Funcionamento: Visitas somente com agendamento. 
Site: https://asmonjasredentoristas.blogspot.com.br 

 

 
Partindo da Rodoviária, vire à direita na Rua São Paulo, vire à esquerda na Rua 

Madre Maria Theodora, vire à esquerda na Avenida Dr. Otaviano Pereira Mendes, vire 

à direita na Rua Doutor Valdomiro Fernandes Ferreira, vire à esquerda na Rua Santa 

Rita, vire à direita na Rua Pedro de Paula Leite, vire à esquerda na Rua Capitão Silvio 

Fleming. 

Distância Tempo 

1,9 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

8 minutos 18 minutos 7 minutos 

 

  

https://asmonjasredentoristas.blogspot.com.br/
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CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO 

 
Fonte: https://c1.staticflickr.com/3/2558/3905061378_4e4aeb8c4c_b.jpg 

 

No antigo largo de São Francisco, atual Praça Dom Pedro I, um cruzeiro erguido 

em cantaria trabalho atribuído a Frei Antônio de Pádua, é a única memória que resta 

do imponente conjunto formado pelas edificações da Igreja São Luis de Tolosa, do 

Convento e da Igreja de São Francisco da Ordem Terceira, erguido pela Ordem 

Franciscana entre os séculos XVII e XVIII. 

Dentre os registros iconográficos deste Convento, destaca-se uma excelente 

aquarela executada pelo artista ituano Miguelzinho Dutra. Muitas imagens sacras 

originárias deste antigo convento atualmente podem ser visitadas na Igreja Matriz 

Nossa Senhora da Candelária e Igreja de São Benedito. 

  

https://c1.staticflickr.com/3/2558/3905061378_4e4aeb8c4c_b.jpg
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Localização e Vias de Acesso 
Endereço: Praça Dom Pedro I – Centro. 
Site: www.itu.sp.gov.br 

 

 
 

Partindo da Rodoviária, siga na direção noroeste na Avenida Doutor Otaviano 

Pereira Mendes, na rotatória, pegue a 3ª saída para a Rua Vinte de Janeiro, vire à 

esquerda na Rua Paula Souza, vire à direita na Praça Dom Pedro I. 

Distância Tempo 

1,4 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

4 minutos 12 minutos 5 minutos 

 

  

http://www.itu.sp.gov.br/


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

172 

GRUPO ESCOLAR CONVENÇÃO DE ITU 

 
Fonte: http://www.arquigrafia.org.br/arquigrafia-images/5459_view.jpg 

 

O Grupo Escolar Convenção de Itu é um importante patrimônio da cidade e fez 

parte da formação de muitos ituanos. Fundada em 25 de setembro de 1916, a escola 

funcionou originalmente num prédio na Rua dos Andradas, seu primeiro diretor foi o 

professor Firmino Teixeira. 

O atual prédio da Praça Conde de Parnaíba foi inaugurado em 1927, num 

terreno doado pelo município em 1925. Dentre as grandes realizações da escola está 

a criação de uma Banda de Clarins, a criação do primeiro grupo de escoteiros de Itu, 

além do primeiro time de basquete da cidade. 

Em julho de 2010, a escola passou a funcionar em um novo endereço. O antigo 

prédio está fechado aguardando sua restauração. 

  

http://www.arquigrafia.org.br/arquigrafia-images/5459_view.jpg


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

173 

Localização e Vias de Acesso 
Telefone: (11) 4886-9800 
Endereço: Praça Conde de Parnaíba - Centro. 
Site: www.itu.sp.gov.br 

 

 
 

Partindo da Rodoviária, vire à direita na Rua São Paulo, vire à esquerda na Rua 

Madre Maria Teodora, vire à esquerda na Avenida Doutor Otaviano Pereira Mendes, 

vire à direita na Rua Doutor Valdomiro Fernandes Ferreira, vire à esquerda na Rua 

Santa Rita, vire à direita na Rua Pedro de Paula Leite, vire à direita na Rua Floriano 

Peixoto, o destino estará a sua esquerda. 

Distância Tempo 

1,8 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

7 minutos 16 minutos 7 minutos 

 
  

http://www.itu.sp.gov.br/
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2.5 Serviço Médico Emergencial e Infraestrutura Turística  

2.5.1 Serviço Médico Emergencial 

Na área de saúde, a Estância Turística de Itu conta com dispositivos de saúde 

para atendimento da cidade e também do fluxo turístico que recebe. 

A cidade mantém disponível em seu site: https://www.itu.sp.gov.br/saude/  

todas as informações de serviços de saúde, tais como: pronto atendimento, serviço 

ambulatorial, odontológico, fonoaudiologia entre outros. 

Em 2017, houve uma reforma e a instalação de equipamentos no PAM Vila 

Martins de Itu (região do Pirapitingui), próximo à arena de eventos Maeda. 

Por conta da regionalização da saúde, a partir do ano de 2017, houve uma 

redução significativa no número de atendimentos nas UBS, entretanto, ocorreu uma 

melhoria considerável, por conta de maior abrangência na área de atendimento e 

qualidade no atendimento, o que reduz o tempo de espera para triagens e consultas. 

A frota de veículos para os atendimentos de urgência e emergência foi 

renovada com a compra de novas ambulâncias, sendo que uma já está em plena 

utilização, aguardando a chegada das demais. 

A UPA Nossa Senhora Aparecida, localizada em ponto privilegiado do 

município (uma das principais entradas e saídas da cidade) foi totalmente equipada 

com modernos equipamentos, tornando-se uma referência na região e aberta ao 

atendimento público, contando com a parte de urgência e emergência para 

odontologia e ortopedia para traumas. 

A Estância Turística de Itu atende hoje, com suas mais de 20 unidades, outras 

cidades da região, com destaque para os municípios de Mairinque, Sorocaba, Salto, 

São Paulo e Porto Feliz. Com a inauguração do Hospital Municipal, prevista para este 

ano, a cidade contará com 40 leitos hospitalares. 

São 16 UBS, 05 Ambulatórios, 09 Unidades Odontológicas, 02 Unidades de 

Pronto Atendimento, 01 Unidade de Atendimento de Fonoaudiologia, 01 UPA 24h, 02 

Farmácias, 04 Unidades de Fisioterapias, 02 CAPS e 02 Pronto Atendimentos. 

 

https://www.itu.sp.gov.br/saude/
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2.5.2 Leitos Hospitalares 

Tabela 6 – Leitos hospitalares 

Tipo  

SUS 391 

Particulares 225 

Total 616 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/itu/pesquisa/32/28163?indicador=28186  

 

2.5.3 Atendimento de Emergência – Por especialidade Médica 

Tabela 7 – Postos de atendimento de emergência por especialidade 

Atendimentos Nº de Estabelecimentos 

Cirurgia Bucomaxilofacial 02 

Clínica Médica 07 

Neurocirurgia 02 

Obstetrícia 05 

Pediatria 05 

Psiquiatria 04 

Traumato-ortopedia 03 

Outras especialidades cirúrgicas 02 

Outros 01 

Total 31 
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/itu/pesquisa/32/28163?indicador=28186  

 

2.5.4 Profissionais da área de saúde registrados nos Conselhos Regionais, 
atuantes na Estância Turística de Itu 

Tabela 8 – Profissionais da área de Saúde 

Segmento Profissional Nº de profissionais 

Auxiliares de enfermagem registrados no COREN/SP 481 

Dentistas registrados no CRO/SP 247 

Enfermeiros registrados no COREN/SP  231 

Fonoaudiólogos registrados no CRFa/SP 46 

Médicos registrados no CRM/SP 313 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/itu/pesquisa/32/28163?indicador=28186
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/itu/pesquisa/32/28163?indicador=28186
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Segmento Profissional Nº de profissionais 

Técnicos em enfermagem registrados no COREN/SP 397 

Técnicos de prótese dental registrados no CRO/SP 25 

Total 1.740 
Fonte: http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas 

 

2.5.5 Unidades Básicas de Saúde - UBS 

UBS 01 – “Dr. Carlos Vasconcelos Prado” – Alberto Gomes   
Endereço: Rua Naor Leite Gomes 330 
Jardim Convenção   
CEP 13311-200 
Fone:  4013-3441 

 
UBS 02 – “José Maria Vicente” - Jardim União    
Endereço: Rua Fiovo de Bernardini, s/nº, Jardim União 
CEP 13308-183 
Fone: 4019-0550 / 4019-0556 

 
UBS 03 – “Maria Cecília Meneghini” - São Judas Tadeu  
Endereço: Avenida Dr. Ulisses de Moraes, s/nº, Bairro São Judas Tadeu 
CEP 13304-770 
Fone: 4025-5990 

 
UBS 04 – “Dr. Alcides Rodrigues” - Jardim das Rosas   
Endereço: Rua Jasmim, 59, Jardim das Rosas 
CEP 13309-490 
Fone: 4025-5044 

 
UBS 05 – “Tristão Bauer” - Rancho Grande    
Endereço: Avenida Francisco Ernesto Fávero, s/nº, Jardim do Estádio 
CEP 13309-290 
Fone:  4025-0440  

 
UBS 06 – “Agostinho Netto” - Bairro Padre Bento    
Endereço: Rua Monsenhor Ezequias Galvão, 485, Jardim Padre Bento 
CEP 13313-113 
Fone: 4013-3544 
 
UBS 07 – “Dr. Sebastião de Moraes” - Bairro Santa Terezinha   
Endereço: Rua Antônio Faustino Filho, 82, Bairro Cruz das Almas 
CEP 13310-400 
Fone:  4013-2749 

 
UBS 08 – “Dr. Cid Ferraz do Amaral” - Rodoviária de Itu    
Endereço: Avenida Goias 180, Bairro Brasil 
CEP 13301-370 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas
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Fone: 4013-2256 
 

UBS 09 – “Maria de Lourdes Pinheiro Passos”-  Bairro São Luis     
Endereço: Rua Juvenal Emanoeli, s/nº, Bairro São Luís  
CEP 13304-260 
Fone: 4024-4740  

 
UBS 10 –  “Dr. Alberto Sabin”- Vila Progresso      
Endereço: Rua Luis Bruno, s/nº, Vila Progresso 
CEP 13304-170 
Fone: 4013-0229  
 
UBS 11 – “Frei Pascácio Hettler” - Bairro Cidade Nova    
Endereço: Rua Osasco, s/nº, Bairro Cidade Nova I 
CEP 13308-093 
Fone: 4019-1192 

 
UBS 12 – “Dr. Emílio Chierighini” - Bairro Novo Mundo  
Endereço: Avenida Sol., s/nº, Jardim Novo Mundo 
CEP 13308-430 
Fone: 4019-1438 

 
UBS 13 – “Dr. Cláudio Fruet” - Bairro Portal do Éden  
Endereço: Rua Genecey Cabreira s/n, Bairro Portal do Éden 
CEP 13308-500 
Fone: 4019-3118  

 
UBS 14 –  “Cabo Santo” -  Jardim Aeroporto  
Endereço: Rua Professor Alfredo Gomes, 11, Jardim Aeroporto 
CEP 13304-730 
Fone: 4813-3520 

 
UBS 15 –  “ Dr. Hélio Chierighini” – Potiguara    
Endereço: Rua Armênia, nº222, Pq. Residencial Potiguara 
CEP 13312-733 
Fone: 4013-4460 

 
UBS 16 –  São Camilo   
Endereço: Rua Benedito Ramos da Silva s/n, Residencial Parque São Camilo 
CEP 13309-815 

 

2.5.6 Ambulatórios 

Ambulatório de Especialidades Médicas- A.E.M. - “Dr. Virgílio Pereira Souza 
Lima” 
Endereço: Avenida Dr. Otaviano Pereira Mendes, 502 (Vizinho da Rodoviária) 
CEP 13301-903 
Fone: 4022-7887 / 4013-3444  
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Projeto Nana Nenê -  Anexo ao A.E.M.   
Endereço: Avenida Dr. Otaviano Pereira Mendes, 502 (Vizinho da Rodoviária) 
Fone:  4013-0961 

 
P. I. D.   -  Programa de Internação Domiciliar “Roberto do Amaral Gurgel” 
(Hospital em Casa)    
Endereço: Madre Maria Theodora ,502, Jardim Corazza 
CEP 13301-260 
Fone:  4024-1940 / 4022-6332    

 
Ambulatório de Especialidades Médicas II – “Dr. Sebastião Erb de Freitas” 
(Urologia) 
Endereço: Rua Convenção 503 - Vila Nova 
CEP 13309-000 
Fone: 4024-5267  

 

2.5.7 Unidades Odontológicas Municipais 

CEO – “Dr. Waldomiro Fernandes Ferreira”     
Endereço: Rua João Tibiriçá, 464, Vila Nova 
CEP: 13309-100 
Fone: 4025-2519 

 
SOM - Serviço Odontológico Municipal (Prótese) 
Endereço: Rua João Tibiriçá, 464, Vila Nova 
CEP: 13309-100 
Fone: 4024-6696 

 
Odonto Bebê Clinica – “Rafael Rodrigues Cardoso”  
Endereço:  Rua Jasmim, 59, Jardim das Rosas   
CEP  13309-490 
Fone: 4025-2220 

 
Unidade Odontológica São Judas – Jd São Judas Tadeu – UBS 03     
“Mário Zeppini” 
Endereço: Rua Ulisses de Moraes, s/nº     São Judas 
CEP  13304-770 
Fone: 4025-5990  

 
Unidade Odontológico Jardim das Rosas - UBS 04 
Endereço: Rua Jasmim, 59, Jardim das Rosas 
CEP 13309-490 
Fone: 4025-5044 

 
Unidade Odontológica Padre Bento - “Agostinho Neto” – UBS 06        
Endereço: Rua Monsenhor Ezequias Galvão, 485, Bairro Padre Bento 
CEP 13313-113 
Fone: 4023-3314  
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Unidade Odontológica Vila Progresso – UBS  10        
“Tenente Fiori Marcelo Amantéa” 
Endereço: Avenida Luiz Bruni, s/nº - Vila Progresso 
CEP 13313520 
Fone:  4013-0229  

 
Unidade Odontológica Portal do Éden – UBS  13      
“Dr. Cláudio Fruet” 
Endereço: Rua Genecey Cabreira s/n 
CEP 13308-500 
Fone:  4019-3118 

  
Unidade Odontológica Potiguara– UBS 15 
Endereço: Rua Armênia, nº222, Pq. Residencial Potiguara 
CEP 13312-733 
Fone: 4013-4460 

 

2.5.8 Pronto Atendimento 

Pronto Atendimento Municipal II – “Mario Moraes Bourguignon” Vila Martins  
Endereço: Itagiba Vilassa, S/N, Vila Martins 
CEP 13308-230 
Fone:  4019-1354 / 4019-6422 

 
Pronto Atendimento Municipal III – “Farmacêutico Amélio Soncine” Parque 
Industrial 
Endereço: Avenida Tiradentes, 980, Parque Industrial  
CEP   13309-640 
Fone: 4024-3192  

 
Central 192 (Anexo ao PAM Parque) 
Tel: 4024-5995 

 

2.5.9 Demais Serviços de Atendimento 

UPA - 24 horas – Unidade de Pronto Atendimento - “ DR Plinio Menezes da Silva” 
Avenida 9 de julho, 691 – Vl. Padre Bento 
Bairro: Nossa Senhora Aparecida 
CEP: 13313-100  
Fone: 4013-2376/4013-0949/4013-2714 
 
Setor de Fonoaudiologia – “Amábile Trettel Salvador” 
Endereço: Rua Adelino Xavier da Silveira, 105 Jd. Santa Rosa 
CEP 13309-030 
Fone: 4013-3252 
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Unidade de Fisioterapia “Kindú” –  “Reolando de Arruda Carneiro”  
Endereço: Rua Adelino Xavier da Silveira, 105 – Jd. Santa Rosa 
CEP 13309-030 
Fone: 4025-0500 / 4024-0774 

 
Unidade de Fisioterapia “Fátima de Lourdes Santos Francisco”  
Endereço: Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo, nº 14 - Cidade Nova 
CEP 13308-200 
Fone: 4019-9721 

 
Saúde Escolar e do Adolescente 
Endereço: Rua Dr. Benedito Galvão, s/nº - Vila Leis 
CEP 13309-090 
Fone:  4025-0364 

 
CTA – “Olavo Gregório Gonçales”    
Endereço:  Rua Santa Rita, 1575 - Centro 
CEP  13300-065 
Fone: 4013-0829 

 
Farmácia Regional do Pirapitingui – Cidade Nova      
Endereço: Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo, nº 14  
Centro Administrativo – Regional do Pirapitingui –  “Maria das Dores Tasca Mendes” 
CEP 13308-200 
Fone: 4886-1156 

 
Farmácia Central 
Endereço: Dr. Octaviano Pereira Mendes, nº 663 – Centro 
CEP 13301-903 
Fone: 4023-2845 
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Figura 22 – Tela do Sistema de Informações de Saúde 

 
Figura 23 - Tela do Sistema de Informações de Saúde 
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Figura 24 - Tela do Sistema de Informações de Saúde 
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Figura 25 - Tela do Sistema de Informações de Saúde 
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Figura 26 - Tela do Sistema de Informações de Saúde 
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Figura 27 - Tela do Sistema de Informações de Saúde 
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2.6 Serviço de Infraestrutura - abastecimento de água potável, tratamento de 
esgoto e resíduos sólidos  

O município de Itu está inserido na Unidade de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos (UGRHI) n° 10, denominada Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio 

Tietê, que ocupa uma área de 12.099 Km² dividida em 05 sub-bacias hidrográficas: 

 Médio Tietê Superior; 

 Médio Tietê Inferior; 

 Alto Sorocaba; 

 Sorocaba/Pirajibu; 

 Baixo Sorocaba-Sarapuí/Pirapora-Tatuí.  

Localiza-se integralmente na Sub-bacia do Rio Sorocaba/ Pirajibu, cuja área é 

de 1.309 Km². A principal drenagem presente na área municipal de Itu é o Rio Tietê, 

que além de cortar parte do município faz divisa com outros. 

Os mananciais mais importantes que são afluentes do Rio Tietê são os 

córregos do Taquaral, Pirapitingui, Braiaiá, Gomes, Itaim Guaçu, São José, Pau 

D’Alho e Mombaça, os dois últimos recém-incluídos no sistema público. 

Há ainda o córrego do Varejão, afluente do Rio Pirajibu que abastece a região 

do Distrito do Pirapitingui e também o ribeirão Piraí afluente do rio Jundiaí, onde existe 

um projeto de construção de uma barragem via consórcio intermunicipal que atenderá 

no futuro os municípios de Itu, Salto, Indaiatuba e Cabreúva. 

Com relação a água subterrânea, o Município de Itu apresenta basicamente 

dois tipos de aquíferos: um Sedimentar (poroso) e um Fissural (falhas, fraturas). 

A circulação das águas subterrâneas do Sistema Aqüífero Sedimentar, no 

município, mostra uma similaridade das curvas isopotênciais com a topografia da 

área. As zonas de recarga localizam-se nas maiores cotas e as zonas de descarga, 

em topografia mais baixa, onde se encaixam as drenagens. 

2.6.1 População 

Segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o 

número total de habitantes no município para o ano de 2017, é de cerca de 170 mil 
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habitantes. O número maior de habitantes situa-se na área urbana, aproximadamente 

162 mil, o equivalente a 95,56%. 

2.6.2 Abastecimento de Água 

Considerando somente a área urbana do município, o índice de cobertura com 

abastecimento público de água é de 100%, ou seja, existe disponibilidade de água 

tratada via rede de distribuição em toda área urbana. Em se tratando da população 

total (urbana + rural) esse percentual chega a 93,59%. 

A população não contemplada utiliza-se de sistemas alternativos; embora uma 

pequena parcela dessa população (menor que 1%) seja atendida com caminhões pipa 

oferecidos pelo prestador. A volume de água disponibilizado a população é produzido 

em 4 (quatro) estações de tratamento, e está detalhado nas tabelas a seguir: 

Tabela 9 – Dados de cobertura das ETAs 

Sistema Produtor Área de Influência 

ETA 1 66% 

ETA 7 17% 

ETA 8 12% 

ETA 3 5% 

 

Tabela 10- Dados de produção das ETAs 

Manancial Vazão Captada 
(m3/h) 

Sistema 
Produtor 

Volume Mensal 
Produzido (m3)* 

Pirapitingui/Taquaral 864 ETA 1 

1.231.176 

Braiaiá 396 ETA 1 

São José 180 ETA 1 

Gomes 180 ETA 1 

Pau D’Alho 162 ETA 1 

Mombaça 792 ETA 1 

Itaim Guaçu 378 ETA 7 292.017 

São Miguel 302 ETA 8 210.873 

Varejão 126 ETA 3 83.720 

TOTAL 3380  1.817.787 
*Média diária trabalhada de cada ETA é de 22,5 horas. 
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Figura 28 - ETA 1 (Rancho Grande) - Principal sistema produtor responsável pelo 
abastecimento de 66% do município 

 

Figura 29 - ETA 7 (Itaim) – Responsável pelo abastecimento de 17% do município 
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Figura 30 - ETA 8 (Pirapitingui) – Responsável pelo abastecimento de 12% do município 

 

Figura 31 - ETA 3 (Portal do Éden) – Responsável por 5% do abastecimento do município. 

 

A extensão total da rede de água do município é de 794 km e o sistema de 

tratamento utilizado em todas as estações é o tradicional (floculação, decantação, 

filtração, desinfecção, fluoretação e correção do PH). 
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A qualidade da água é analisada e certificada por laboratório próprio e 

independentes e todos os parâmetros estão em conformidade com a Portaria 2914 do 

Ministério da Saúde. Na tabela abaixo está a demonstração dos indicadores da 

qualidade da água referentes as análises realizadas em todos os sistemas produtores 

no mês de outubro/17: 

Tabela 11 – Exemplo de Relatório de análise clínica 

 

2.6.3 Coleta e Tratamento de Esgoto 

Com relação à coleta de esgoto, o índice de cobertura pela rede pública 
contempla 96,23% da população residente na área urbana. Este índice não atinge 

sua totalidade devido a algumas localidades mais afastadas, que embora estejam 

incluídas no perímetro urbano, ainda não são contempladas por razões de 

inviabilidade técnica utilizando, portanto, sistemas alternativos (fossas sépticas). 

Quanto ao tratamento, o município possui uma Estação de Tratamento, 

denominada “ETE Canjica”, responsável pelo tratamento dos esgotos gerados e 

coletados de cerca de 81,14 % da população urbana. 

Possui capacidade de tratamento instalada de 450 litros/segundo com 
vazão média diária tratada de 330 litros/segundo.  A carga orgânica afluente média 

diária é de 570 ml/g e a carga orgânica efluente média é de 170 ml/g.  

 

 

 

Heterotróficas 26 0 8 0 10 0 9 0 4 0 5 0 62 0
Colif. Total 97 0 20 0 45 0 35 0 10 0 13 0 220 0

Colif. Termotolerantes 97 0 20 0 45 0 35 0 10 0 13 0 220 0
Cloro 97 0 20 0 45 0 35 0 10 0 13 0 220 0
Cor 41 0 10 0 21 1 13 0 8 0 6 0 99 1
pH 41 0 10 0 21 0 13 0 8 0 6 0 99 0

Turbidez 97 1 20 0 45 2 35 0 10 0 13 1 220 4
Flúor 37 1 10 0 21 1 13 0 0 0 6 0 87 2

Relatório Mensal dos Sistemas de Abastecimento de Água - Outubro 2017

GRUPO Rancho Grande Portal do Éden Itaim Pirapitingüi Emicol Potiguara Total - Sistemas

13 220

Parâmetros Parâmetros 
Analisados

Parâmetros 
Insat isfatórios

Parâmetros 
Analisados

Parâmetros 
Insat isfatórios

Parâmetros 
Analisados

Parâmetros 
Insat isfatórios

Parâmetros 
Analisados

Amostras Coletadas 97 20 45 35 10

Parâmetros 
Insat isfatórios

Parâmetros 
Insat isfatórios

Parâmetros 
Analisados

Parâmetros 
Insat isfatórios

Parâmetros 
Analisados

Parâmetros 
Insat isfatórios

Parâmetros 
Analisados
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Figura 32 - ETE Canjica – Em operação desde 1998 

 

Foi construída uma nova estação de tratamento na região do Pirapitingui  

(responsável pela geração do esgoto de 18,86% da população urbana) denominada 

“ETE Pirajibú”, com previsão de início operacional para fevereiro de 2018. 

Possui capacidade de tratamento instalada de 140 litros/segundo e tratará uma 

vazão média diária inicial de 90 litros/segundo. Após iniciar seu funcionamento, o 

município passará a tratar 100% do esgoto coletado. 

  



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

192 

 

Figura 33 - ETE Pirajibu – Prevista para operar a partir de Fev 2018 

 

Os principais corpos receptores dos esgotos gerado no município são o 

Ribeirão Guaraú, que recebe 81,14% do efluente após o tratamento na ETE Canjica 

e os córregos do Varejão e Tapera Grande, que recebem 18,86%, sem tratamento até 

que a ETE Pirajibú inicie seu funcionamento.  

O total das redes de esgoto do município possui 588 km de extensão e o 

sistema de tratamento é o de lodos ativados por poço profundo do tipo “Deep Shaft”, 

depois de completo o processo, a qualidade do efluente encontra-se dentro das 

normas legais e suas características são analisadas regularmente pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. 

No quadro abaixo estão demonstrados os indicadores da remoção da DQO E 

DBO referentes ao mês de outubro obtidos através de análises realizadas no 

laboratório da ETE Canjica. Estes indicadores comprovam a eficiência da estação: 
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Tabela 12 – Exemplo de Relatório de Análises realizadas 

 

  

     oleos/graxas mg/L                    Ph  sol. Sediment. ml/L
oxigenio 

dissolvido
                        DQO mg/L DBO mg/L

Entrada     

150 mg

Saida                 

100 mg
entrada saida

entrada           

< 20 ml/l

saida                   

< 1 ml/l

saida             

>3 mg/l
Entrada Saida Redução Entrada

Saida                 

< 60 mg/l

Redução              

> 80%

1 0,0 0,0

2 7.30 7.14 1 <01 4.92 596 149 75,0 335 30 91,0

3 199 326 7.40 7.11 348 147 57,8 145 33 77,2

4 1 <01 4.07 0,0 0,0

5 465 556 7.26 7.13 682 210 69,2 256 60 76,6

6 7.25 7.27 3 <01 3.65 593 125 78,9 255 36 85,9

7 627 832 0,0 0,0

8 1 <01 4.12 0,0 0,0

9 7.20 7.11 557 134 75,9 249 40 83,9

10 289 417 1 <01 4.41 0,0 0,0

11 7.20 7.14 576 127 78,0 255 35 86,3

12 1 <01 4.16 0,0 0,0

13 7.15 7.14 1173 202 82,8 398 40 89,9

14 484 581 2 <01 4.25 0,0 0,0

15 0,0 0,0

16 7.27 7.15 2 <01 4.52 412 104 74,8 182 35 80,8

17 261 238 0,0 0,0

18 7.24 7.19 2 <01 4.51 672 198 70,5 299 34 88,6

19 316 344 7.28 7.20 328 113 65,5 134 35 73,9

20 7.21 7.13 513 161 68,6 230 35 84,8

21 608 884 0,0 0,0

22 0,0 0,0

23 7.24 7.16 643 277 56,9 272 46 83,1

24 1702 581 3 <01 4.63 0,0 0,0

25 7.49 7.19 519 239 53,9 231 38 83,5

26 460 535 7.44 7.33 1 <01 4.71 195 48 75,4 103 34 67,0

27 7.50 7.21 514 45 91,2 218 31 85,8

28 926 941 1 <01 4.03 0,0 0,0

29 0,0 0,0

30 7.32 7.25 1 <01 4.26 533 153 71,3 234 34 85,5

31 285 252 7.37 7.19 396 143 63,9 187 35 81,3

RELATORIO DAS ANALISES REALIZADAS NO LABORATORIO DA ETE CANJICA - OUTUBRO 2017

data
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2.6.4 Ações e iniciativas desenvolvidas - Melhoria Contínua 

Abastecimento de Água 

Realizadas A realizar 

 Operacionalização do Sistema 
Mombaça Pau D’Alho; 

 Recuperação do Sistema São José; 
 Recuperação de poços desativados; 
 Substituição da Linha de Adução do 

Reservatório Elevado das Terras; 
 Conclusão do projeto executivo do 

Sistema Cajuru – Previsão do início das 
obras 1º Trimestre de 2018; 

 Aprovação de novos empreendimentos 
condicionada a contrapartidas voltadas a 
melhoria do sistema;  

 Monitoramento dos mananciais através 
da instalação de estações 
hidrometeorológicas (recursos já 
pleiteados junto ao FEHIDRO); 

 Projeto executivo do sistema de adução 
do Ribeirão Piraí; 

 Implantação do Plano de Combate as 
Perdas de Água; 

 Atualização dos Planos Diretores de 
Água e Esgoto; 

 Elaboração de Cadastro Técnico 
Georreferenciado de Água e Esgoto; 

 Implantação de aplicativo de modelagem 
hidráulica do tipo “standalone” 
(autossuficiente);   

 

Coleta e Tratamento de Esgoto 

Realizadas A realizar 

 Monitoramento em tempo real da 
qualidade do efluente através de 
laboratório físico químico próprio; 

 Manutenção preventiva de limpeza nas 
redes e instalações eletromecânicas das 
Estações Elevatórias e Estações de 
Tratamento;  

 Início de Operação da ETE Pirajibu 
(Previsão Fevereiro 2018) 

 Execução da Obra do Interceptor Itaim-
Mirim – com 9 km de extensão – com 
isso haverá a desativação de 15 
Estações Elevatórias melhorando a 
eficiência energética. 

 

Coleta e Tratamento de Esgoto 

Realizadas A realizar 

 Monitoramento em tempo real da 
qualidade do efluente através de 
laboratório físico químico próprio; 

 Manutenção preventiva de limpeza nas 
redes e instalações eletromecânicas das 
Estações Elevatórias e Estações de 
Tratamento;  

 Início de Operação da ETE Pirajibu 
(Previsão Fevereiro 2018) 

 Execução da Obra do Interceptor Itaim-
Mirim – com 9 km de extensão – com 
isso haverá a desativação de 15 
Estações Elevatórias melhorando a 
eficiência energética. 
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3 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 

3.1  Meios de Hospedagem 

Beni (2003) aponta como metodologia possível para estudar a oferta através 

do inventário turístico completo, cujas informações sejam descritivas e detalhadas, 

sendo este alimentado por dados pertinentes a: 

 Atrativos turísticos são "todo o lugar, objeto ou acontecimento de 

interesse turístico que motiva o deslocamento de grupos humanos para 

conhecê-los" (EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO, 1984, p.8).  Os 

atrativos turísticos divididos em: naturais; histórico-culturais; 

manifestações e usos tradicionais e populares; realizações técnicas e 

científicas contemporâneas; e acontecimentos programados.  

 Equipamentos e serviços turísticos são o "conjunto de edificações, de 

instalações e serviços indispensáveis ao desenvolvimento da atividade 

turística. Compreendem os meios de hospedagem, serviços de 

alimentação, de entretenimento, de agenciamento, de informação e 

outros serviços" (EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO, 1984, p.8) /  

Podem divididos em: meios de hospedagens; serviços de alimentação; 

recreação e entretenimento; e outros serviços turísticos (agência de 

viagens e turismo; transportadoras turísticas; informações turísticas; 

locadoras de imóveis; locadoras de veículos; atendimento a veículos; 

comércio turístico; oportunidades especiais de compras; casas de 

câmbio; instituições bancárias; locais de convenções e exposições; 

cerimônias e ritos de religião, cultos e seitas; e representações 

diplomáticas); e complexos turísticos. (EMPRESA BRASILEIRA DE 

TURISMO, 1984, p.8). 

Neste plano diretor, foi realizado o levantamento de dados quantitativos e 

qualitativos dos meios de hospedagem, serviços de alimentação, serviços de 

informação turística e outros serviços tais como: agências de turismos e empresas e 

equipamentos de eventos.  
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3.2 Estabelecimentos de Hospedagem 

Abaixo apresentamos a oferta dos principais meios de hospedagem da 

Estância Turística de Itu, quantitativa e qualitativa, de acordo com os dados 

atualizados a partir do Inventário Turístico do município. 

Tabela 13 – Estabelecimentos de Hospedagem 

Tipo de Hospedagem 
ITU 

Quantidade Nº de Leitos 

Hotel 12 2146 
Camping 09 941 
Pousada 01 586 
Resort 00 00 
Spa 01 60 
Motel 03 256 
Outros 08 964 
Total 34 4.953 

 

A Estância Turística de Itu oferece excelentes opções de hospedagem, 

contando com 34 estabelecimentos em ótimas condições para atendimento a turistas 

e um total de 4.953 leitos com destaque para os hotéis, campings e pousadas. 

Obs.: as quantidades informadas, referem-se aos estabelecimentos que 

responderam a atualização de dados do inventário, durante a elaboração deste Plano 

Diretor de Turismo. 
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No âmbito dos meios de hospedagem, destaca-se o segmento de Hotéis que 

respondem por 35% da oferta existente na cidade e em seguida há forte oferta em 

Campings com 26%. 

O segmento Outros registra 24% de participação na oferta de hospedagem da 

Estância Turística de Itu, neste campo estão inseridos outros serviços que não se 

encaixam em outros segmentos como empreendimento enquadrados em mais de uma 

categoria ex: Resort e Spa. 

Os demais segmentos oferecem suporte, como é o caso dos motéis com 09% 

de participação na oferta de meios de hospedagem, seguido dos Spas e Pousadas 

com 3%, respectivamente. 

Diante deste cenário, verifica-se uma oferta condizente e qualitativa deste 

serviço na Estância Turística de Itu, atendendo a demanda vigente e com ótimas 

condições de suprir eventuais aumentos de fluxo turístico, em especiais os pontuais 

gerados por eventos e congêneres.  

35%

26%

3%
0%

3%

9%

24%

Meios de Hospedagem
(Por Tipo)

Hotel

Camping

Pousada

Resort

Spa

Motel

Outros



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

198 

 
 
Quando observamos os Meios de Hospedagem pelo prisma dos 4.953 leitos 

existentes, os Hotéis se destacam com 43% de participação nesta oferta e os 

Campings representam 19%. 

O segmento Outros, onde estão registrados serviços que não seguem a 

categoria vigente, como hostels, registra 20% na oferta de leitos. Vale destacar 

também a presença das Pousadas que responde por 12% da oferta de leitos 

existente. 

Motéis e Spas responde, respectivamente, por 5% e 1% dos leitos existentes, 

servindo de suporte no setor de Meios de Hospedagem. A oferta em Itu atente 

qualitativamente a demanda turística vigente e se mostra com potencial de expansão, 

em especial, com o trabalho desenvolvido pela Estância Turística no cerne de 

captação e realização de grandes eventos, a exemplo do Tomorrow Land entre outros. 

  

43%

19%

12%

0%

1%

5%

20%

Meios de Hospedagem
(Por nº de Leitos)

Hotel

Camping

Pousada

Resort

Spa

Motel

Outros
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3.3 Meios de hospedagem: destaques 

Categoria: Hotéis 
 

Itu Plaza Hotel 
Cadastur: 26.042307.20.0001-8 
Endereço: Alameda das Amoreiras,81 – Jardim Paraíso II 
Telefone: (11) 4023-8000 
Site: http://www.ituplazahotel.com.br 
E-mail: gerencia.adm@ituplazahotel.com.br    

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

96 220 

 
Fonte: Trip Advisor 

 

 

 

Novotel 
Endereço: Corporação Musical União dos Artistas, sn – Cond. 
Terras de São José – Alameda São Paulo nº 1000 
Telefone: (11) 7841-7718 
Site: https://www.facebook.com/Novotel-ITU 
“Inauguração prevista para Abril 2018” 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

343 860 

 
Fonte: https://www.facebook.com/events/390202681111111/ 

 

mailto:gerencia.adm@ituplazahotel.com.br
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Ibis Itu 
Cadastur: 26.049933.20.0002-0 
Endereço: Av. Wolko Orni Yedlin,1.251 – Jardim Paraíso II 
Telefone: (11) 3414-3454 – (11) 3414-3461 
Site: http://www.ibis.com 
E-mail: h8138-re@accor.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

126 266 

 

 
Fonte: http://www.guiadoturismobrasil.com/up/img/268911.jpg 

 

Hotel Colonial Plaza 
Cadastur: 26.080265.20.0001-1 
Endereço: Rua Maestro José Victório,333 - Centro 
Telefone: (11) 4022-3333 
Site: http://www.hotelcolonialplaza.com.br  
E-mail: reservas@hotelcolonialplaza.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

49 92 

 

 
Fonte: http://www.hotelcolonialplaza.com.br/ 

  

mailto:h8138-re@accor.com.br
http://www.guiadoturismobrasil.com/up/img/268911.jpg
http://www.hotelcolonialplaza.com.br/
mailto:reservas@hotelcolonialplaza.com.br
http://www.hotelcolonialplaza.com.br/
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Aldebarã Hotel 
Endereço: Rua Santa Cruz, 1019 - Centro 
Telefone: (11) 4023-0107 ou (11) 4022-0802 
Site: http://www.aldebarahotel.com.br  
E-mail: informações@aldebarahotel.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

59 150 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal - Camila Melo 

 

Hotel Internacional 
Endereço: Rua Barão de Itaim,93 - Centro 
Telefone: (11) 4022-4577 (11) 4023-9595 
Site: http://www.hotelinternacionalitu.com.br 
E-mail: reserva@hotelinternacionalitu.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

25 69 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal - Camila Melo 
  

http://www.aldebarahotel.com.br/
mailto:reserva@hotelinternacionalitu.com.br


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

202 

Gandini Hotel 
Endereço: Rua Argemiro S. D’Elboux, 120 – Altos da Vila 
Novas 
Telefone: (11) 4024-9700 
Site: http://www.gandinihotel.com.br  
E-mail: reservas@gandinihotel.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

95 65 

 

 
Fonte: www.gandinihotel.com.br 

 

 

Hotel Santa Rita 
Endereço: Domingos Fernandes, 94 - Centro 
Telefone: (11) 4022-1972 ou (11) 4023-0306 
Site: http://www.hotelsantarita.com.br  
E-mail: hotelsantarita.itu@gmail.com ou 
itu@hotelsantarita.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

32 117 

 

 
Fonte: Trip Adivisor 

  

http://www.gandinihotel.com.br/
mailto:reservas@gandinihotel.com.br
http://www.gandinihotel.com.br/
http://www.hotelsantarita.com.br/
mailto:hotelsantarita.itu@gmail.com
mailto:itu@hotelsantarita.com.br


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

203 

Hotel São João 
Endereço: Rua Convenção,458 – Vila Nova 
Telefone: (11) 4024-0655 
Site: http://www.hotelsantarita.com.br  
E-mail: hotelsaojoao.itu@gmail.com 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

50 80 

 

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

 

 

Hotel KK 
Endereço: Rua Presidente Kennedy, 48 - Centro 
Telefone: (11) 4013-9000 
Site: www.hotelkk.com.br 
E-mail: hotelkk@hotelkk.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

72 160 

 

 
Fonte: http://hotelkk.com.br/images/galerias/hotel/hotel_kk-1.jpg 

 

 

 

 

http://www.hotelsantarita.com.br/
http://www.hotelsantarita.com.br/itu/
http://hotelkk.com.br/images/galerias/hotel/hotel_kk-1.jpg
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Hotel Vila do Conde 
Endereço: Dr. José de Paula Leite Barros,164 - Centro 
Telefone: (11) 4022-2858 
Site: http://www.viladoconde.com.br 
E-mail: hotel@viladoconde.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

34 50 

 

 
Fonte: Booking.com 

 

Hotel Sabará 
Endereço: Praça Padre Miguel 
Telefone: (11) 4023-7300 
Site: ---- 
E-mail: hotelsabara@terra.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

17 17 

 

 
Fonte: Acervo Pessoal - Camila Mello 
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Categoria: Campings 
 

Camping Fazenda das Pedras 
Cadastur: 26.034737.35.0001-8 
Endereço: Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 98 
Telefone: (11) 4023-1993 
Site: http://www.fazendadaspedrasitu.com.br  
E-mail: comercial@fazendadaspedrasitu.com.br ou 
rita.pedras@terra.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

68 192 

 

 
Fonte: http://www.fazendadaspedrasitu.com.br/fazenda/ 

 

Camping Chapéu de Sol 
Cadastur: 26.035205.35.0001-1 
Endereço: Estrada da Fazenda Jurumirim, sn 
Telefone: (11) 4023-0127  
Site: http://www.campingchapeudesol.com.br  
E-mail: contato@campingchapeudesol.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

40 184 

 

 
Fonte: http://campingchapeudesol.com.br/ 

  

http://www.fazendadaspedrasitu.com.br/
mailto:comercial@fazendadaspedrasitu.com.br
mailto:rita.pedras@terra.com.br
http://www.fazendadaspedrasitu.com.br/fazenda/
http://www.campingchapeudesol.com.br/
mailto:contato@campingchapeudesol.com.br
http://campingchapeudesol.com.br/
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Camping Quedas D’ Água  
Endereço: Rod. Castelo Branco km 63 – Estrada Municipal 
Octavio Navarro Sanches sn 
Telefone: (11) 4026-1155 ou (11) 4026-1345 
Site: http://www.quedasdagua.com.br 
E-mail: Palmira@quedasdagua.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

39 63 

 

 

Fonte: http://www.quedasdagua.com.br/ 
 

Camping Carrion  
Endereço: Av. Dr. Lauro de Souza Lima, 1300 – Vila Martins 
Telefone: (11) 4886-9019 
Site: http://www.campingcarrion.com.br 
E-mail: Beth@campingcarrion.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

37 116 

 

 

Fonte:http://macamp.com.br/guia/wp-
content/uploads//arquivos/guia/arquivos/74/imagens/DSC_4218.jpg 

  

http://www.quedasdagua.com.br/
mailto:Beth@campingcarrion.com.br
http://macamp.com.br/guia/wp-content/uploads/arquivos/guia/arquivos/74/imagens/DSC_4218.jpg
http://macamp.com.br/guia/wp-content/uploads/arquivos/guia/arquivos/74/imagens/DSC_4218.jpg
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Camping Casarão  
Endereço: Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 95 
Telefone: (11) 4023-1546 ou (11) 4022-8202 
Site: http://www.campingcasarao.com.br 
E-mail: atendimento@campingcasarao.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

30 116 

 

 

Fonte: http://www.campingcasarao.com.br/imgs/c_piscina.jpg  
 

 

 

 

Camping Paineiras 
Endereço: Rod. Marechal Rondon, Km 115 – Itaim. 
Telefone: (11) 4022-3000 ou 4022-3355 
Site: http://www.campingpaineiras.com.br 
E-mail: fazenda@campingpaineiras.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

29 74 

 

 

Fonte: http://www.campingpaineiras.com.br/o-camping-fazenda-paineiras/ 
 

 

  

http://www.campingcasarao.com.br/imgs/c_piscina.jpg
http://www.campingpaineiras.com.br/o-camping-fazenda-paineiras/
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Camping Alemão  
Endereço: Estrada Parque (SP-312), Km 90 – Bairro 
Pedregulho. 
Telefone: (11) 4013-2498, (11) 97274-7272 ou (11) 97626-9910 
Site: http://www.campingdoalemao.com.br  
E-mail: reservascampingalemão@gmail.com ou 
balbina@gmail.com  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

26 174 

 

 

Fonte: http://www.campingdoalemao.com.br/?go=estrutura 

 

Shamballa 
Endereço: Rod. Castelo Branco, Km 72 
Telefone: (11) 4026-5034 
Site: www.campingshamballa.com.br 
E-mail: campingshamballa@gamil.com 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

68 --- 

 

 

Fonte: http://www.campingshamballa.com.br/ 

 

http://www.campingdoalemao.com.br/
mailto:reservascampingalemão@gmail.com
mailto:balbina@gmail.com
http://www.campingdoalemao.com.br/?go=estrutura
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Camping Pé da Serra 
Endereço: Rod. Castelo Branco, Km 75, Sn – Zona Rural 
Telefone: (11) 999959-8511 
Site: www.fazendapedaserra.com.br 
E-mail: ricardoaranhaitu@gmail.com / 
ricardo@fazendapedaserra.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

05 22 

 

 

Fonte: http://www.campingshamballa.com.br/ 
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Categoria: Pousada 
 

Pousada Maeda  
Endereço: Rod. Archimedes Lammoglia (SP 75), Km 18 - sn 
Telefone: (11) 2118-6200 
Site: http://www.parquemaeda.com.br 
E-mail: pousada@parquemaeda.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

127 586 

 

 

Fonte: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0f/be/16/54/entrada.jpg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0f/be/16/54/entrada.jpg
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Categoria: SPA 
 

Itu Garden Spa 
Endereço: Rod. Archimedes Lammoglia (SP 75), Km 18 - sn 
Telefone: (11) 97422-0893 
Site: http://www.itugardenspa.com.br/  
E-mail: reservas@itugardenspa.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

24 60 

 

 

Fonte: www.itugardenspa.com.br  
 

 

  

http://www.itugardenspa.com.br/
mailto:reservas@itugardenspa.com.br
http://www.itugardenspa.com.br/
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Categoria: Motéis 
 

Ápice Motel 
Endereço: Estrada Municipal do Jacu1780, Pq N. Sra. da 
Candelária, Itu - SP 
Telefone: (11) 4022-7180 
Site: http://www.motelapice.com.br/  
E-mail: contato@motelapice.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

50 100 

 

 

Fonte: http://www.motelapice.com.br/omotel 

 
 

  

http://www.motelapice.com.br/
http://www.motelapice.com.br/omotel
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Minuty Motel 
Endereço: Rod. Deputado Archimedes Lammoglia sn – Km 
16, Varejão - Itu 
Telefone: (11) 4019-1133 
Site: http://www.motelminuty.com.br/ 
E-mail: gerenciaitu@motelminuty.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

52 104 

 

 

Fonte: https://www.guiademoteis.com.br 

 
Splendour Motel 
Endereço: Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo,sn – Vila 
Martins - Itu 
Telefone: (11) 4024-6891  
Site: https://www.splendourmotel.com.br/ 
E-mail:  contato@motelsplendour.com.br   

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

26 52 

 

 

Fonte: Trip Advisor  

  

https://www.guiademoteis.com.br/
mailto:contato@motelsplendour.com.br
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Categoria: Outros 
 

Fazenda Capoava 
Endereço: Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 89,9 
(Estrada Pedregulho, sn – Bairro Pedregulho) 
Telefone: (11) 2118-4100 ou (11) 2118-4171 
Site: http://www.fazendacapoava.com.br/ 
E-mail: info@fazendacapoava.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

36 110 

 

 

Fonte: http://www.fazendacapoava.com.br/  
 

 

San Raphael Country Hotel 
Endereço: Av. Tiradentes, 2223 – Parque Industrial 
Telefone: (11) 4313-8877 
Site: http://www.sanraphaelcountry.com.br/   
E-mail: everton@srch.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

84 206 

 

 

Fonte: http://www.sanraphaelcountry.com.br/galeria-de-fotos/  
 

  

http://www.fazendacapoava.com.br/
http://www.sanraphaelcountry.com.br/
http://www.sanraphaelcountry.com.br/galeria-de-fotos/
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Fazenda Cana Verde 
Endereço: Bairro Pedregulho - itu 
Telefone: (11) 4023-1260 
Site: http://www.fazendacanaverde.com.br 
E-mail: reservas@fazendacanaverde.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

23 60 

 

 

Fonte: https://cdn.zarpo.com.br  
 

 

Otho Hotel Convention e Spa 
Cadastur: 26.076910.20.0001-5 
Endereço: Estrada Municipal Santa Inês, 5000 
Telefone: (11) 4022-3592  
Site: http://www.otho.com.br/  
E-mail: Andre@otho.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

117 350 

 

 

Fonte: http://www.otho.com.br/ 
  

https://cdn.zarpo.com.br/
http://www.otho.com.br/
http://www.otho.com.br/
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Fazenda Tucumán 
Endereço: Rodovia Castelo Branco, Km 72, sn - Varejão 
Telefone: (11) 4026-5081 
Site: (em manutenção) 
E-mail: adm@tucumanhotel.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

46 130 

 

 

Fonte: https://www.detectahotel.com.br 

 

  

mailto:adm@tucumanhotel.com.br
https://www.detectahotel.com.br/
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Chácara da Felicidade 
Endereço: Rua Paula Donaio Schincariol, n 200 – Km 110 
Agrícolas Bandeirantes 
Telefone: (11) 4013- 4583 
Site:  
E-mail: pousada@chalesdafelicidade.com.br 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

10 20 

 

 

Fonte: http://www.tripadvisor.com  

 

Acampamento Corujas 
Endereço: Rodovia Castelo Branco, 85 
Telefone: (11) 98805-0770, (11) 4111-1079 ou (11) 3873-7826 
Site: http://www.portalcorujas.com.br/ 
E-mail:  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

10 60 

 

 

Fonte: http://www.portalcorujas.com.br/ 
 

   

http://www.tripadvisor.com/
http://www.portalcorujas.com.br/
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Fazenda Montedoro 
Endereço: Estrada Municipal de Pinheiros 
Telefone: (11) 99505-4615 
Site: http://www.fazendamontedoro.com/  
E-mail: fazendamontedoro@gmail.com 

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 
Leitos 

02 28 

 

 

Fonte: http://www.fazendamontedoro.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fazendamontedoro.com/
http://www.fazendamontedoro.com/
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3.4 Serviços Alimentação e Equipamentos Gastronômicos 

A Estância Turística de Itu possui uma grande variedade de serviços de 

alimentação aos turistas, contando com 1511 estabelecimentos que, somados, 
possuem uma capacidade de atendimento de 9.597 lugares. No levantamento 

foram considerados apenas estabelecimentos que tem relevância para o atendimento 

a turistas. 

Entre as categorias de alimentos e bebidas, consideramos: Bares, 

Restaurantes, Sorveterias, Lanchonetes, Quiosques, Cafeterias, Docerias. 

Abaixo apresentamos informações quantitativas por tipo de serviços de 

alimentação e informações qualitativas sobre a Gastronomia Regional. 

Abaixo as quantidades totais de estabelecimento por categoria: 

Tabela 14 – Estabelecimentos de alimentação 

Serviços de Alimentação 
ITU 

Quantidade Capacidade 

Restaurante 39 3959 

Lanchonete 19 510 

Churrascaria 06 1490 

Bares 14 1014 

Doceria 08 165 

Padaria 18 1118 

Cervejaria / Choperia 02 70 

Cadeia de Fast Food 09 327 

Sorveteria 14 325 

Cafeteria 06 153 

Pastelaria 02 85 

Outros 14 381 

TOTAL 151 9.597 
Obs.: as quantidades informadas, referem-se aos estabelecimentos que 

responderam a atualização de dados do inventário, durante a elaboração deste Plano 

Diretor de Turismo. 
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A Estância Turística de Itu oferece ampla oferta no que tange ao serviço de 

alimentação, a cidade é tradicionalmente conhecida pela qualidade e variedade neste 

quesito. O segmento Restaurante é altamente expressivo em Itu, representando 26% 

da oferta de alimentação, seguido de Lanchonete com 13%. 

No segmento Outros estão presentes os restaurantes especializados de 

culinária japonesa, mexicana, alemã e congêneres e representam 12% da oferta de 

alimentação do município. Vale ressaltar que este segmento exerce grande influência 

no fluxo turístico da cidade. 

Os demais segmentos mostram equilibrados entre si e, no cenário 

gastronômico da cidade, possuem condições de expansão e podem se fortalecer 

conforme a Estância Turística de Itu mantiver sua proposta de crescimento como 

Destino Turístico. 
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No que tange a capacidade de atendimento o segmento de Restaurante se 

destaca respondendo por 41% da oferta. As Churrascarias vêm logo em seguida com 

15% do volume de atendimento. 

Vale destacar que os Bares representam 11% da oferta e as Padarias se 

posicionam neste cenário com 12%. Os demais segmentos se mostram equilibrados 

e reforçam de forma qualitativa a capacidade de atendimento dos serviços de 

alimentação da cidade. 

Os segmentos com menor impacto, a partir de estratégias de integração, 

podem ganhar fôlego e crescer nos próximos anos, tendo em vista que o segmento 

de alimentação possui grande apelo junto aos turistas. 
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3.4.1 Serviços de Alimentação – Principais Destaques 

Tabela 15 – Destaques nos serviços de alimentação 

Empreendimento Tipo Endereço 
Completo Capacidade Destaques 

Steak House Boutique de 
Carnes 

Av. Dr. Prudente 
de Moraes, Nº 
101, Vila Nova 

90 Cortes Diferenciados de 
Carne 

Churrascaria 
Ituana Churrascaria 

Av.  9 de Julho, 
600, bairro Padre 
Bento 

300 Churrasco e Pizza 

Grill hall Bife de 
Tira Churrascaria Rod. Archimedes 

Lamoglia, Km 26 200 Churrasco e Pizza 

Grill hall 
Paineiras Churrascaria 

Av. Dr. Ermelindo 
Maffei,, 734, São 
Luis 

200 Churrasco e Pizza 

Rancho da 
Picanha Churrascaria 

Rod. Waldomiro 
Corrêa de 
Camargo, s/n, Itu 
- SP 

410 Churrasco 

Restaurante 
Meninos Churrascaria 

Praça da 
Independência, 
224,  Centro 
Próximo a Igreja 
do Carmo. 

178 Filé à Parmegiana 

Chácara 
Restaurante 

Comida 
Brasileira 

R. Graciano 
Geribelo, 157, 
Bairro Alto 

290 Comida Caseira 

Via Brasil Comida 
Brasileira 

Av. Prudente de 
Moraes, 221 - Vila 
Nova, Itu 

120 Filé à Parmegiana 

Queima do Alho Comida 
Caipira 

Estrada Itu – 
Porto Feliz, Km 
114. 

 

180 
Jiló Frito 

Restaurante das 
Pedras 

Comida 
Caipira 

Rod. D. Gabriel 
Paulino B. Couto 
Km 98 – Bairro 
Pedregulho 

150 Cardápio caipira/rural 

Fazenda 
Capoava 

Comida 
Típica 

Brasileira 

Estrada do 
Pedregulho S/Nº - 
Bairro Pedregulho 

120 Cardápio brasileiro 

Hoka Hoka Japonesa 

Rua Dr. 
Herculano de 
Godoy Passos, 
345, São Luiz 

70 Comida Japonesa 

Restaurante 
Tonilu Lanchonete 

Rua Sete de 
Setembro, 49, 
Centro 

164 

 Filé à 
parmegiana; 
 Café passado no 
coador de pano; 

Steiner - Bar do 
Alemão 

Restaurante 
/ Cervejaria 

Rua Paula Souza, 
575, Centro - Itu - 
SP 

320 Filé à parmegiana 
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Figura 34 - Bar do Alemão 

Crédito: César Waldemarim - (Sec.Turismo Lazer e Eventos) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 35 - Bar do Alemão 
Crédito: www.bardoalemaodeitu.com.br 
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Figura 36 - Fazenda Capoava 

Crédito: www.fazendacapoava.com.br 

 

 
Figura 37 - Buffet - Fazenda Capoava 

Crédito: www.fazendacapoava.com.br 

 

3.4.2 Gastronomia Regional – Sabores Tradicionais 

A gastronomia está cada vez mais presente no turismo brasileiro e exerce forte 

influência no deslocamento e/ou na intenção de permanência do viajante em um 

destino. Num contexto regional, a presença de sabores que atraiam o turista é um 

fator importante. 
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Figura 38 - Comida regional  
Fonte: http://www.saboravida.com.br/wp-content/uploads/2017/05/rancho-da-picanha-itu-sao-paulo.jpg  

 

Seja no contexto Estadual ou na Região Turística Roteiro dos Bandeirantes, a 

Estância Turística de Itu não apenas se posiciona no cerne do volume de oferta de 

serviços de alimentação, mas como um destino atraente aqueles apreciam sabores 

locais. Abaixo se apresentam três destaques da presença Ituana na gastronomia 

regional. 

  

http://www.saboravida.com.br/wp-content/uploads/2017/05/rancho-da-picanha-itu-sao-paulo.jpg
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Tabela 16 – Destaques na culinária regional 

 

  

PRODUTO BREVE DESCRIÇÃO 

 

Filé à 
Parmegiana 

Bife frito de filé mignon, contrafilé ou alcatra 
empanado, coberto por molho de tomate com 
queijo mozarela e salpicado de queijo parmesão. 
Este prato começou a ser servido em um 
tradicional restaurante da cidade na década de 
60, atraindo turistas do Brasil e do mundo. Hoje 
é um prato famoso e carro chefe de vários 
restaurantes da Estância Turística de Itu.   

 

 

Sorvetão de 
Itu 

Picolé Gigante com vários sabores que é vendido 
na cidade desde a década de 70, quando Itu 
passou a ser conhecida como a Cidade dos 
Exageros, graças ao comediante Francisco 
Flaviano de Almeida que fazia o personagem 
Simplício no programa de televisão “A Praça da 
Alegria”. A partir de então os  comerciantes 
começaram a vender souvenir e alimentos 
gigantes. 

 

 

 
 

 

Chocolates 

A cidade abriga uma fábrica de chocolate 
tradicional, conhecida como Chocolate da 
Fazenda, situada na Fazenda da Serra ou, como 
é mais conhecida, Fazenda do Chocolate, na 
Estrada dos Romeiros, km 90, onde produz 
chocolates variados a mais de 30 anos. 

 

 
 

Café 
Gamela 

Inaugurado em junho de 2001, tornou-se parada 
obrigatória no centro histórico de Itu. O café 
expresso é oriundo da Fazenda Santo Antônio da 
Bela Vista, direto do produtor, em grãos ou moído 
na hora, acompanhado dos doces e compotas 
caseiras. Algumas receitas de biscoitinhos e as 
deliciosas balas de café são tradições da família, 
fabricadas pela proprietária, Dona Maria Ignes. 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

227 

3.4.3 Gastronomia Regional – Produtos Potenciais 

A gastronomia, enquanto segmento do turismo cultural, tem a capacidade de 

colaborar com o resgate de antigas tradições que, ou estão em adormecidas pela falta 

de notoriedade, ou por estarem prestes a desaparecer. 

O processo gastronômico, quando trabalhado num escopo de produto turístico, 

pode gerar benefícios ao produtor, salvaguardar uma prática tradicional e, 

concomitantemente, contribuir para a diversificação e potencialização da vocação 

turística de uma localidade. 

Abaixo estão alguns elementos que estão presentes no cotidiano da cidade, 

contudo, ainda estão em fase de amadurecimento e/ou necessitam de um suporte 

maior para sua projeção, contudo, poderão em breve ser inseridos no casting de 

produtos turísticos ituanos: 

 
 

  

PRODUTO BREVE DESCRIÇÃO 

 

 

Licor das 
Monjas 

No Convento da Igreja de Nossa 
Senhora das Mercês é preparado o 
famoso Licor das Monjas, trazido pela 
madre Gema, há 55 anos. Com o ajuda 
do médico Archimedes Lammoglia, as 
irmãs recebiam doações das frutas que 
não plantavam para o preparo dos 
licores. As receitas artesanais, de 
laranja, abacaxi, jenipapo, entre outras, 
são passadas através do antigo livro de 
receitas. Todos os produtos são 
vendidos na lojinha do convento, 
inclusive noz nacional ou pecã, 
provenientes das árvores do convento. 
Os licores seguem uma receita 
tradicional há 55 anos. 
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3.5 Serviços de Informação Turística 

Para o visitante que chega a Itu, a Secretaria de turismo, na antiga sede do 

Ituano Clube, e o trailer da PROTUR, ambos localizados na Praça da Matriz, fazem o 

papel de orientá-lo, além dos displays e folhetaria dos associados da PROTUR 

instalados em mais de trinta locais.  

Para quem ainda não tomou a decisão de viagem, os materiais que a cidade 

utiliza para sua divulgação e dos seus eventos são os seguintes: dois sites, o da 

Prefeitura (www.itu.sp.gov.br) e o Itu.com (www.itu.com.br), o WhatsApp e a página 

do Facebook da Prefeitura, o Facebook da PROTUR -  “Protur – Destino Caipira”, 

matérias na imprensa, o mapa turístico bilíngue lançado em outubro de 2014, banners, 

faixas e outdoors em ocasiões especiais (festas e eventos) e, eventualmente, 

anúncios em televisão, jornais e revistas regionais. 

3.5.1 Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos 

A Secretaria conta com um ponto de informações turísticas na antiga sede do 

Ituano Clube, localizado na Praça da Matriz. Ali, o turista pode obter informações sobre 

os principais atrativos da cidade e retirar o mapa da cidade. A Secretaria funciona 

diariamente, das 8h00 às 17h00, com um funcionário que orienta as pessoas em suas 

dúvidas.  

 Local: Praça Gaspar Ricardo, 70, Itu – SP 
 Telefone: (11) 4023-1544 ou (11) 4013-9450 
 Site: https://www.itu.sp.gov.br/turismo/ 
 Facebook: https://www.facebook.com/pages/Secretaria-Municipal-de-

Turismo-Lazer-e-Eventos-de-Itu-SP 
  

https://www.itu.sp.gov.br/turismo/
https://www.facebook.com/pages/Secretaria-Municipal-de-Turismo-Lazer-e-Eventos-de-Itu-SP
https://www.facebook.com/pages/Secretaria-Municipal-de-Turismo-Lazer-e-Eventos-de-Itu-SP
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Figura 39 - Clube Ituano 
Fonte: http://www.itu.com.br/img/conteudo/59491-lg.jpg 

 

3.5.2 Trailer da Protur 

O trailer de informações turísticas da Associação Pró-desenvolvimento do 

Turismo Regional - PROTUR, funciona aos sábados, domingos e feriados na Praça 

da Matriz, das 11h00 às 16h00. 

Tem como objetivo auxiliar o turista na localização dos pontos e serviços da 

cidade, sendo um ponto de informações e de entrega de mapa da cidade. O trailer 

realiza há mais cinco anos, ainda, pesquisas de origem e segmentação dos turistas 

que visitam a cidade. 

Os participantes integram o Programa de Relacionamento da Associação e 

passam a receber um agradecimento pela visita e boletins periódicos de eventos 

tradicionais na cidade. 

 

http://www.itu.com.br/img/conteudo/59491-lg.jpg
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Figura 40 - Trailer de informações 

Fonte: PROTUR, 2017 

3.5.3 Displays da Protur 

A PROTUR possui um display de madeira, usado para dispor folders de todos 

os seus associados e o mapa da cidade. Os folders, padronizados, apresentam 

informações gerais sobre cada empreendimento ou atrativo, como telefone, principais 

atividades e localização.  

Os displays são um dos principais instrumentos para o turista obter informações 

sobre o local que deseja visitar, e apresenta um grande leque de opções. Além do 

objetivo principal de informar o visitante, representa o resultado de uma das ações 

exercidas pela associação, que é a de divulgar todos seus associados.  

Estão espalhados em mais de cinquenta pontos da cidade, em locais de fácil 

acesso, nos próprios estabelecimentos associados e também na Secretaria de 

Turismo, trailer e em ações de divulgação. Com a implantação dos displays, o turismo 

no município se beneficia, pois o turista pode encontrar diversas informações em 

apenas um estabelecimento visitado. 
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3.5.4 Folhetaria 

A folhetaria, que traz a maioria dos estabelecimentos turísticos associados à 

PROTUR, é exposta em conjunto em um porta-folder encontrados em hotéis, 

restaurantes e pontos turísticos do destino. 

Esses anúncios são eficientes quando o turista está na cidade e quer escolher 

opções de lazer. A folheteria é distribuída juntamente com o material do Roteiro dos 

Bandeirantes em todas as feiras e eventos que a PROTUR participa enquanto gestora 

do Roteiro. 

3.5.5  Internet 

O site da Prefeitura também apresenta dados sobre a cidade e em conjunto om 

as páginas do Facebook apresentam a agenda de eventos da cidade. 

 

Figura 41 - Site da Estância Turística de Itu 
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Figura 42 - Página da Estância Turística de Itu no Facebook 

 

A página do Facebook da PROTUR “PROTUR - Destino Caipira” divulga 

eventos da cidade, de seus associados e do Roteiro dos Bandeirantes. 

Figura 43 - Página da PROTUR no Facebook 
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Figura 44 - Site Itu.com.br 

 

Destaca-se, também, o Itu.com pela abrangência, detalhamento de 

informações e linguagem comercial, o site oficial produzido pela Prefeitura Municipal 

de Itu, que informa os atrativos, comércio, equipamentos e eventos. Por isso, o foco 

desta análise se concentra no site comercial Itu.com e as páginas de Facebook da 

Protur, da Prefeitura de Itu e da Secretaria de Turismo. 

O site Itu.com possui uma parte dedicada ao turismo, onde constam 

informações sobre os pontos turísticos, onde apresenta informações importantes, 

como acervo existente (no caso de museus), horário de funcionamento, telefone, e-

mail para contato e localização. 

O site também se destaca por apresentar opções de gastronomia, 

hospedagem, spas, campings, pesqueiros e fazendas. A parte dedicada ao turismo 

conta ainda com informações sobre eventos, principais pontos turísticos, sugestão de 

roteiros, passeios, compras e acesso.  
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3.6 Outros Serviços de Apoio ao Turista 

3.6.1 Agências de Viagem & Receptivo 

Foram identificadas na Estância Turística de Itu, 28 agências de viagens, 

conforme quadro abaixo: 

Tabela 17 – Agências de Viagem 

Agência Endereço 
Completo Telefone Site 

Abratur 
Av. Prudente de 
Moraes, 62 – Vila 
Nova 

(11) 4024-3322 www.abraturturismo.com.br 

Agilita 
Viagens 

Rua Thomaz 
Simon, 245 – 
Centro 

(11) 4013-4096 www.agilitaviagens.com.br  

Aloha Trip  
Av. Prudente de 
Moraes, 210 – Vila 
Nova - Unicenter 

(11) 2715.0558 http://www.alohatrip.com.br/  

Bahrein 
Viagens 

Rua Rio Amazonas, 
n.° 73 - Liberdade (11) 4025-3552 http://www.bahreinviagens.com.br/  

Beneton Rua das Orquídeas, 
114 – Jd das Rosas 

(11) 3413-2946  
(11) 99918-3392 

Não tem  

Bruna 
Rossi Mota 
Carrion 
Boggian 

Av. José Augusto 
Pickardt, 253 – sala 
01 – Novo Centro 

(11) 2429-9070 www.ci.com.br  

Cleide 
Viagens 

Alameda dos Bem 
Te Vi, 111 QD 22 
lote 03 – City 
Castelo 

(11) 4152-4293 
(11) 99748-9551 

Não tem 

CVC Itu 
Av. Doutor 
Ermelindo Maffei, 
1199 – São Luiz 

(11) 4013-6780 
(11) 93009-6780  

http://lojas.cvc.com.br/?dir-item=cvc-
shopping-itu  

Duemondi 
Rua Capitão Silvio 
Fleming, 463 – Vila 
Nova 

(11) 4013-6433 www.duemondi.tur.br  

Flytour 
Rua Domingues 
Fernandes, 74 – 
Centro 

(11) 4022-2767 www.flytour.com.br-itu  

G Tour Rua da Convenção, 
525 – Vila Nova (11) 4025-3030 www.gtourviagens.com.br  

Global 
Turismo 

Rua Santa Rita, 689 
- Centro 

(11) 2715-2332 
(11) 4024-1367 

www.global.turismoitu.com.br 

GVTN 
Av. Antonio 
Gazzola, 1001 – 
Jardim Corazza – 3º 
Andar, sala 4B 

(11) 4022-7100 www.gvtn.com.br  

http://www.abraturturismo.com.br/
http://www.agilitaviagens.com.br/
http://www.alohatrip.com.br/
http://www.bahreinviagens.com.br/
http://www.ci.com.br/
http://lojas.cvc.com.br/?dir-item=cvc-shopping-itu
http://lojas.cvc.com.br/?dir-item=cvc-shopping-itu
http://www.duemondi.tur.br/
http://www.flytour.com.br-itu/
http://www.gtourviagens.com.br/
http://www.global.turismoitu.com.br/
http://www.gvtn.com.br/
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Agência Endereço 
Completo Telefone Site 

Itu Afora 
Turismo 

Av. Rachel de 
Queiroz, 723 – 
Condomínio 
Campos de Santo 
Antonio  

(11) 4024-5957 
(11) 99967-8115 

https://www.facebook.com/ituaforaturismo  

LATAM 
Viagens 

Av. Plaza, 70 – Jd. 
Paraíso 

(11) 2715-1935 
(11) 2715-1934 

www.latamtravel.com 

MA 
Turismo 
Itu 

Rua Edson 
Campos, 81 - 
Potiguara 

(11) 98271-3735  
(11) 94192-5958  

www.maturismoitu.com.br  

Made 
Av. Pedro Guilger 
Filho,20 – Campos 
de Santo Antônio 

(11) 4013-5513 www.bzluademel.com  

Manhattan Av.  Belo Horizonte, 
N°: 615 (11) 4013-8060  

Mary 
Lemos 
Turismo 

Rua Rio de 
Janeiro,43 – Bairro 
Brasil 

(11) 4013-2227 www.marylemos.tur.br 

Mundo 
Afora 

Rua Bartira, 25 – 
Vila Leis (11) 4813-2472 Não tem 

Open Air 
Travel 
Turismo 

Rodovia Castelo 
Branco km 72,5 - 
Varejão 

(11) 3412-0332 Não tem 

Pamplona 
Turismo 

Rua Capitão Silvio 
Fleming, 230 – Vila 
Nova 

(11) 4022-0008 www.pamplonaturismo.com.br  

Partiu 
Trips Rua do Patrocínio (11) 94491-3447 https://www.facebook.com/partiutripsItu/  

Rural Tur 
Turismo 

Rod. Convenção 
Republicana, S/n - 
Canjica, Itu - SP 

(11) 4023-0624 
(11) 996077483 

http://www.rural.tur.br/  

Tombatur Rua Santa Rita, 
1541 - Centro 

(11) 4022-0001 
(11) 9 8707-6339 

www.tombatur.com.br 

Tridimensi
onal  

Rua Joaquim B. 
Borges, 745 – sala 
01 – Vila Nova 

(11) 4024-4495 
(11) 4025-3111 

https://www.facebook.com/TRIDIMENSIO
NAL-TURISMO-288542721192/  

Turismani
a Turismo 
e Eventos 

Estrada Velha Itu-
Salto, sn – Chácara 
do Rosário 

(11) 98545-9744 
(11) 96184-9388 

https://www.facebook.com/turismania.tur/  

 

  

https://www.facebook.com/ituaforaturismo
http://www.latamtravel.com/
http://www.maturismoitu.com.br/
http://www.bzluademel.com/
http://www.marylemos.tur.br/
http://www.pamplonaturismo.com.br/
https://www.facebook.com/partiutripsItu/
http://www.rural.tur.br/
http://www.tombatur.com.br/
https://www.facebook.com/TRIDIMENSIONAL-TURISMO-288542721192/
https://www.facebook.com/TRIDIMENSIONAL-TURISMO-288542721192/
https://www.facebook.com/turismania.tur/
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Dentre as agências mapeadas na pesquisa para realização deste Plano Diretor, 

07 agências são de caráter receptivo, conforme tabela abaixo: 

Tabela 18 – Agências de viagem com receptivos 

Agência Faz 
receptivo? 

Endereço 
Completo Telefone Site 

Beneton SIM Rua das Orquídeas, 
114 – Jd das Rosas 

(11) 3413-2946 

(11) 99918-3392 
Não possui site 

G Tour SIM Rua da Convenção, 
525 – Vila Nova (11) 4025-3030 www.gtourviagens.com.br 

GVTN SIM 

Av. Antonio 
Gazzola, 1001 – 
Jardim Corazza – 3º 
Andar, sala 4B 

(11) 4022-7100 www.gvtn.com.br 

Itu Afora 
Turismo SIM 

Av. Rachel de 
Queiroz, 723 – 
Condomínio 
Campos de Santo 
Antonio  

(11) 4024-5957 

(11) 99967-8115 
https://www.facebook.com/

ituaforaturismo 

MA 
Turismo 
Itu 

SIM 
Rua Edson 
Campos, 81 - 
Potiguara 

(11) 98271-3735 

(11) 94192-5958 
www.maturismoitu.com.br 

Tombatur SIM Rua Santa Rita, 
1541 - Centro 

(11) 4022-0001 

(11) 9 8707-6339 
www.tombatur.com.br 

Turismani
a Turismo 
e Eventos 

SIM 
Estrada Velha Itu-
Salto, sn – Chácara 
do Rosário 

(11) 98545-9744 

(11) 96184-9388 
https://www.facebook.com/

turismania.tur/ 

 

  

http://www.gtourviagens.com.br/
http://www.gvtn.com.br/
https://www.facebook.com/ituaforaturismo
https://www.facebook.com/ituaforaturismo
http://www.maturismoitu.com.br/
http://www.tombatur.com.br/
https://www.facebook.com/turismania.tur/
https://www.facebook.com/turismania.tur/
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3.6.2 Eventos: Equipamentos e Empresas 

Um dos destaques da Estância Turística de Itu são os espaços destinados a 

eventos, sejam esportivos, gastronômicos e outros, realizados em espaços públicos 

ou privados.  

Tabela 19 – Equipamentos e empresas de turismo 

Nome do Equipamento Telefone Endereço Capacidade 
(pax) 

Auditório da Prefeitura da 
Estância Turística de Itu (11) 4886-9600 Av. Itu 400 Anos, 111 

- Itu Novo Centro 380 

Centro Cultural, Esportivo e de 
Lazer José Piunti “TiTi” (11) 4205-0280 

Rodovia Waldomiro 
Correa de Camargo, 
s/nº – Bairro 
Pirapitingui 

450 

Centro de Lazer do Trabalhador 
Ludogero José da Silva (11) 4205-0280 Rua Angelo Gatti, 

s/nº – Vila Gatti 150 

Centro Esportivo e de Lazer 
“Profº André Franco Montoro” (11) 4205-0280 

Av. Carolina Piunti, 
s/nº – Jardim Padre 
Bento 

150 

Estádio Municipal Doutor Novelli 
Junior (11) 4024-1665 

R. Gildo Guarnieri, 
s/n - Vila Leis, Itu - 
SP, 13304-080 

18.560 

Ginásio Municipal de Esportes 
“Dirceu Cordeiro da Silva” (11) 4205-0280 Rua Mairinque, s/nº – 

Cidade Nova 100 

Ginásio Municipal de Esportes 
“Presidente Prudente de Moraes” (11) 4205-0280 Praça Washington 

Luiz, s/nº – Vila Nova 1.400 

Ginásio Municipal De Esportes 
“Primo Schincariol” (11) 4205-0280 Rua Herois da FAB, 

384 – Vila Leis 400 

Quadra Poliesportiva Ângelo 
Favaron “São Camilo” (11) 4205-0280 

Avenida Edison 
Benedito Andreazza, 
50 – Parque São 
Camilo 

750 

SAPREME (11) 4205-0280 
Rua Dr. Israel Vieira 
Ferreira, 177 – Bairro 
Presidente Médici 

350 

 
Durante o período de produção deste documento, foi identificada uma empresa 
dedicada a organização/promoção de eventos. 

 

Tabela 20 – Empresa organizadora / promotora de eventos 

Nome da Empresa Telefone Endereço E-mail 
Twenty Itu Locações e 
Serviços LTDA - EPP (15) 99825-1610 Rua Monsenhor 

Ezequias Galvão, nº 50 Licitacao3@grupo.tw 

 

mailto:Licitacao3@grupo.tw
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4 CALENDÁRIO DE EVENTOS 

Os eventos são fortes indutores para geração e atração de fluxo turístico, a 

Estância Turística de Itu possui diversos eventos com alto grau de versatilidade, 

transitando em vários segmentos como artísticos, culturais, esportivos, religiosos 

entre outros 

Abaixo está o “Calendário de Eventos da Estância Turística de Itu” e como 

critérios foram considerados apenas os eventos que forte apelo de atração junto ao 

público regional, nacional ou internacional. Os eventos foram ordenados por mês de 

realização. 

Tabela 21 – Calendário de eventos 

PERIODO NOME DO 
EVENTO TIPO PÚBLICO 

ESTIMADO BREVE DESCRIÇÃO 

Janeiro Festa Italiana 

 Shows 
Musicais / 
Comidas 
Típicas 

20.000 

Esta tradicional festa realizada em 
dois finais de semana conta com 
shows musicais da cultura italiana e 
barracas de comidas como 
macarrão, panqueca, polenta frita, 
pizza, pastel e frango à passarinho. 
Toda a arrecadação é revertida para 
o restauro da Igreja Nossa Senhora 
da Candelária. 

Fevereiro Carnaval Retrô Shows 
Musicais  16.000 

Visando reavivar a cultura do 
Carnaval de rua e resgatar o espírito 
típico do carnaval do interior 
paulista, a Estância Turística de Itu 
realiza o Carnaval Retrô de Itu, com 
a participação da comunidade e 
apoio das empresas da cidade e 
região. Tem por premissa oferecer 
atrações para pessoas de todas as 
faixas etárias e grupos sociais, com 
apresentações de bandas cantando 
as tradicionais marchinhas, bateria 
e ala das baianas das escolas de 
samba da cidade em um ambiente 
familiar, harmonioso e seguro.. 

Fevereiro Arte no Beco Festival de 
Arte 1.600 

Descritivo: Artistas, artesãos e 
profissionais ligados à arte, meio 
ambiente e educação consolidam o 
Passeio Público, mais conhecido 
como “Becão” como um ponto de 
encontro com a cultura e a arte. 
Exposições, vendas e 
apresentações musicais e teatrais 
de artistas locais fazem parte das 
atrações. 
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PERIODO NOME DO 
EVENTO TIPO PÚBLICO 

ESTIMADO BREVE DESCRIÇÃO 

Março Semana Santa 
Apresentação 
Teatral 
Religiosa 

5.000 

Esta tradicional encenação 
realizada a mais de três décadas na 
Sexta-Feira Santa, pela 
Comunidade Paroquial de Nossa 
Senhora Aparecida, no Estádio 
Municipal “Wilson Bellon”, conta 
com uma equipe de mais de 200 
pessoas, entre atores e equipe de 
apoio que refazem, de forma teatral, 
todos os passos da Vida Pública de 
Jesus. 

Abril Estouro do 
Judas 

Espetáculo 
Pirotécnico 5.000 

Em Itu, diferentemente da malhação 
que acontece em outras cidades, o 
Domingo de Páscoa é marcado pela 
explosão dos bonecos do Judas e 
do Diabo recheado de bombas, ao 
meio-dia na Praça Padre Miguel, 
tradição que continua por mais de 
um século. 

Abril 
34º Volta 
Pedestre Cidade 
de Itu 

Evento 
Esportivo 2.000 

Realizada pela Secretaria Municipal 
de Esportes, a competição é 
realizada na Avenida Galileu Bicudo 
e conta com a participação de mais 
de 2 mil pessoas. São disputadas 
provas de ACDs – atletas com 
deficiência, corrida e caminhada 
participativa. Todos os inscritos 
ganham medalha de participação e 
um squeeze. Há postos de 
abastecimento de água durante o 
percurso. 

Maio Desfile do 
Divino 

Desfile 
Religioso 8.000 

É realizado nas ruas do centro 
histórico com a participação do 
Clero da Igreja Católica, da Corte do 
Império, de violeiros, cavaleiros, 
bandas de música e carros de boi. 
As cores predominantes nesse 
desfile são o vermelho e branco, 
presentes nas vestimentas, nos 
enfeites e na decoração do Império, 
da Igreja e na Bandeira. 

Maio Corpus Christi Celebração 
Religiosa 10.000 

Corpus Christi (expressão latina 
que significa Corpo de Cristo) é uma 
festa da Igreja Católica que celebra 
a presença real e substancial de 
Cristo na Eucaristia. Em Itu, as ruas 
são ornamentadas com tapetes 
feitos de diversos tipos de materiais, 
tais como serragem e raspa de 
couro colorida, casca de ovo, borra 
de café e palha de arroz. 
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PERIODO NOME DO 
EVENTO TIPO PÚBLICO 

ESTIMADO BREVE DESCRIÇÃO 

Maio Cidade dos 
Chefs 

Evento 
Gastronômico 25.000 

Com o intuito de promover, vivenciar e 
divulgar a culinária regional e atrair 
turistas e apreciadores da gastronomia, 
renomados Chefs e cozinheiros 
elaboraram receitas criativas, onde 
o público pôde degustar e apreciar 
pratos típicos, além de receitas 
internacionais, como comida 
mexicana e japonesa. 

Maio Semana Madre 
Maria Teodora 

Celebração 
Religiosa 2.000 

Madre Maria Theodora Voiron foi 
uma grande empreendedora e 
pessoa de intensa atividade 
espiritual. Durante os 60 anos do 
seu Superiorato, sua alma generosa 
se abriu às diversas obras de 
caridade: órfãos, crianças carentes 
e abandonadas, hospitais, 
leprosários, sanatórios e colégios. 
Ela foi declarada venerável em 
fevereiro de 1989. Assim que um 
milagre for comprovado, será 
beatificada. Durante a semana, a 
igreja do Patrocínio é visitada por 
turistas, há apresentações de coral 
e celebração de missas. 

Maio Festa de Santa 
Rita 

Celebração 
Religiosa 20.000 

A Procissão de Santa Rita reúne 
milhares de pessoas todos os anos, 
numa demonstração de fé e 
devoção. Os fiéis se reúnem em 
frente à igreja e percorrem as ruas 
centrais da cidade.  Mais de 15 mil 
rosas bentas são distribuídas aos 
fiéis durante a tradicional procissão. 

Maio Procissão de 
Corpus Christi 

Celebração 
Religiosa 7.000 

Tradicionalmente, no dia 15 de 
junho é realizada em Itu a 
confecção dos tapetes, celebração 
de missa e Procissão de Corpus 
Christi. Os mesmos são feitos de 
serragem e sal colorido. As ruas 
centrais da cidade são 
ornamentadas com quilômetros de 
imagens religiosas criadas por fiéis. 
Milhares de turistas visitam a cidade 
na data para celebrar a presença 
real e substancial de Cristo na 
Eucaristia. 
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PERIODO NOME DO 
EVENTO TIPO PÚBLICO 

ESTIMADO BREVE DESCRIÇÃO 

Junho Festa Japonesa 

Shows 
Musicais / 
Comidas 
Típicas 

12.000 

Este evento é realizado em parceria 
com a Associação Cultural 
Esportiva Nikkey de Itu (Acendi), 
com barracas de comidas típicas 
como sushis, yakisoba, tempurá, 
shimeji e okonomyaki. No local são 
montados tendas com mesas e 
cadeiras para que os 
frequentadores possam almoçar, 
jantar e assistir aos shows 
confortavelmente. 

Junho Festa Junina – 
Cidade Nova Festividade 30.000 

A edição da Festa Junina de Itu no 
Centro Esportivo e de Lazer “Titi”, 
localizada no bairro Cidade Nova, 
região do Pirapitingui. Conta com 
barracas de comidas típicas 
coordenadas por paróquias locais. 

Julho Festival de Artes 

Apresentações 
Artísticas / 
Oficinas 
Culturais 

20.000 

O festival foi criado em 1993, a partir 
da ideia do Maestro Eleazar de 
Carvalho possui duração de 3 
semanas, com oficinas e 
apresentações culturais nas áreas 
de teatro, dança, música, artes 
plásticas, cinema e exposições, em 
praças, parques e igrejas.  

Julho 

Festa em 
Louvor a Nossa 
Senhora do 
Carmo 

Celebração 4.000 

O evento religioso conta com 
missas, quermesse e procissão.  A 
parte religiosa conta com a Novena 
em louvor a Nossa Senhora do 
Carmo entre os dias 7 e 15 de julho, 
sempre às 18h. É realizada a 
celebração de uma missa especial 
dedicada aos enfermos. E no dia 
litúrgico, 16 de julho, são 
promovidas duas missas, uma às 9h 
e outra às 18h. Em seguida ocorre a 
Procissão Luminosa (após a missa 
da tarde). A Quermesse oferece 
diversas barracas de comidas e 
bebidas, além de brincadeiras e 
música ao vivo.  A festa acontece 
em frente à Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo, localizada na 
Praça da Independência (Largo do 
Carmo). 

Agosto Nova Cidade 
dos Chefs 

Festival 
Gastronômico 15.000 

Esta edição acontece no Cidade Nova 
e tem por premissa promover a culinária 
regional e atrair turistas e apreciadores 
da gastronomia. 

Setembro Rodeio de Itu 

Shows 
Musicais / 
Provas de 
Montaria 

80.000 

Este evento acontece no Parque 
Maeda, com 4 dias de duração, com 
provas de montaria em touro e dos 
três tambores, e apresentações 
musicais sertanejas. 
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PERIODO NOME DO 
EVENTO TIPO PÚBLICO 

ESTIMADO BREVE DESCRIÇÃO 

Setembro 

Dia Mundial do 
Turismo e do 
Turismólogo - 
Seminário 

Seminário 300 

Mais de 300 pessoas estiveram 
presentes ao Seminário "Conheça 
uma Itu Sem Igual", no dia 29 de 
agosto de 2017, no Centro 
Administrativo Municipal. A palestra 
oferecida, enfatizou a 
potencialidade econômica do 
turismo, benefícios criados tanto 
para as cidades como para os 
cidadãos e a valorização do setor. 
No local, dezenas de expositores 
apresentaram seus produtos e 
serviços, ligados ao trade turístico, 
como agências de viagens, 
restaurantes, campings, fazendas 
históricas e hotéis, oferecendo 
folders, brindes e informações. O 
intuito do evento foi o de apresentar 
as potencialidades turísticas da 
cidade, não somente para quem é 
do setor, mas também para a 
população em geral. Alguns 
brindes, como jantares, passeios e 
cavalgadas, oferecidos pelos 
expositores foram sorteados e, os 
premiados fizeram a retirada em 
diversos pontos turísticos, 
envolvendo ainda mais os 
participantes com a cidade. Este foi 
o lançamento da primeira etapa de 
um dos projetos para o turismo em 
Itu. A segunda etapa será o 
oferecimento gratuito, em 2018, de 
cursos em parceria com a instituição 
de ensino Senac, para 1,2 mil 
pessoas, para capacitá-las e 
receberem os turistas. 

Setembro Marcha para 
Jesus 

Celebração 
Religiosa 2.000 

Promovida pela AME - Itu (Aliança 
dos Ministros Evangélicos), a 
concentração da “Marcha para 
Jesus” ocorre na Praça Conde de 
Parnaíba. De lá, os fiéis percorrem 
as principais ruas do Centro, 
acompanhados por um trio elétrico 
e, ao chegarem ao Largo do Carmo, 
desfrutam de shows de música 
gospel. 

Outubro Feira de Vinhos Feira 2000 

Esta feira que acontece anualmente 
no Espaço Fábrica São Luiz, tem a 
participação de vários expositores 
nacionais e internacionais 
apresentando e comercializando 
seus produtos, vinhos, queijos, 
pães e azeites. 
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PERIODO NOME DO 
EVENTO TIPO PÚBLICO 

ESTIMADO BREVE DESCRIÇÃO 

Outubro Festa das 
Crianças Festividade 8.000 

Para comemorar o Dia das 
Crianças, a Prefeitura de Itu realiza 
uma festa gratuita no dia 12 de 
outubro na Cidade da Criança. As 
atividades iniciam pela manhã com 
apresentações de grupos teatrais e 
de dança, brinquedos infláveis, 
shows, músicas infantis, 
personagens, contação de histórias 
e distribuição de pipoca e algodão 
doce. O tradicional corte do bolo é 
realizado ao meio dia e, além da 
programação especial, as crianças 
também divertem nos diversos 
brinquedos existentes no local. 

Outubro Festa dos 
Exageros Festividade 20.000 

Itu é conhecida nacionalmente 
como a cidade dos exageros e 
merece uma festa do mesmo 
tamanho. Os produtos 
comercializados na praça de 
alimentação são de  tamanhos e 
proporções exagerados, tais como: 
Cerveja de Itu, Pastel de Itu, Hot 
Dog de Itu, Pipoca de Itu, Churros 
de Itu, entre outros. 

Novembro Feira Orquídeas 
& Cultura Feira 3000 

Esta feira que acontece anualmente 
no Espaço Fábrica São Luiz, com 
exposição e comércio de flores, 
além de oficinas com especialistas 
que ensinam a cultiva-las. Também 
ocorrem sorteios de vasos de 
orquídeas e apresentações 
culturais. 

Novembro República do 
Blues Festividade 2.500 

Em comemoração à Proclamação 
da República, se promove no dia 15 
de novembro, o evento musical 
“República do Blues”. A edição de 
2017 contou com lançamento de CD 
do músico ituano Murillo Augustus e 
apresentação da banda 
internacional The Royal Rounds. 

Novembro Exposição de 
Presépios Exposição 2.000 

Tradicionalmente, no dia 15 de 
junho é realizada em Itu a 
confecção dos tapetes, celebração 
de missa e Procissão de Corpus 
Christi. Os mesmos são feitos de 
serragem e sal colorido. As ruas 
centrais da cidade são 
ornamentadas com quilômetros de 
imagens religiosas criadas por fiéis. 
Milhares de turistas visitam a cidade 
na data para celebrar a presença 
real e substancial de Cristo na 
Eucaristia. 
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Figura 45 - Carna Retrô 

Créditos: Juca Ferreira 

Figura 46 - Cidade dos Chefs 
Créditos: Juca Ferreira 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

245 

Figura 47 - Festa dos Exageros 
Créditos: Juca Ferreira 

 

Figura 48 - República do Blues 

Créditos: Juca Ferreira  
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5 AVALIAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS 

O turismo surpreende pela ampla variedade de atrativos de cunho cultural, 

natural ou ainda artificial. Para planejar e desenvolver a atividade é necessário que a 

localidade possua atrativos efetivos, que estejam aptos para o uso do turismo. 

Para saber se o atrativo tem estes requisitos, é preciso avaliá-lo e hierarquizá-

lo mediante métodos confiáveis, para que as informações obtidas possam ser usadas 

no planejamento, que Ruschmann e Widmer (2000, p. 66) colocam que: “consiste em 

um conjunto de atividades que envolvem a intenção de estabelecer condições 

favoráveis para alcançar objetivos propostos”.  

A avaliação e hierarquização são parte do planejamento, e devem ser 

aplicadas, já que são ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento correto do 

processo. Quanto a avaliação Ruschmann (2004, p. 142), coloca que  

a avaliação dos atrativos determina seu potencial turístico e constitui 
elemento fundamental para a tomada de decisões estratégicas para uma 
localidade”, e além disso “fornece subsídios para determinar a abrangência 
dos projetos e a quantidade e a qualidade dos equipamentos e da 
infraestrutura por instalar. 

No que tange a hierarquização, Beni (2002, p. 388) expõe que “é o processo 

que permite ordenar os atrativos de acordo com sua importância turística”, a partir 

disso se coloca em ranking as atrações, determinando qual delas merece atenção 

imediata, ou em curto, médio e longo prazo. 
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5.1 Segmentação Turística da Estância Turística de Itu 

Para atualizar a Segmentação Turística dos atrativos da Estância Turística de 

Itu, em foram relacionados os atrativos que foram citados no último Plano Diretor de 

Turismo do município, realizado no ano de 2015. 

Para desenvolver a segmentação do turismo e identificar a(s) vocação(ões) da 

atividade turística de Itu, algumas decisões foram tomadas: 

 Os segmentos foram definidos de acordo com o Ministério do Turismo, 

disponível no documento “Segmentação do Turismo e o Mercado” página 

75. 

 Acrescentamos a esse documento, a Lei Complementar nº 1261 de 29 de 

abril de 2015 que estabelece condições e requisitos para a classificação de 

Estâncias e de Municípios de Interesse Turístico e dá providências 

correlatas. Baseado nessa classificação, acrescenta-se a categoria 

“Turismo Religioso” (VER ANEXO I). 

 O segmento “Turismo de Lazer” não existe nas classificações e, estão mais 

adequados a outros tipos, conforme a modalidade. 

 De acordo com a nova segmentação, alguns itens foram reclassificados 

conforme a seguir: 
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SEGMENTAÇÃO DE TURISMO BASEADA NAS DEFINIÇÕES DO ÓRGÃO DE 
TURISMO NACIONAL 

a) Turismo Social: é a forma de conduzir e praticar a atividade turística promovendo 

a igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da 

cidadania na perspectiva da inclusão; 

b) Ecoturismo: segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de 

uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações; 

c) Turismo Cultural: compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do 

conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos 

eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da 

cultura; 

d) Turismo Religioso: configura-se pelas atividades turísticas decorrentes da busca 

espiritual e da prática religiosa em espaços e eventos relacionados às religiões 

institucionalizadas, independentemente da origem étnica ou do credo; 
e) Turismo de Estudos e Intercâmbio: constitui-se da movimentação turística 

gerada por atividades e programas de aprendizagem e vivências para fins de 

qualificação, ampliação de conhecimento e de desenvolvimento pessoal e 

profissional; 
f) Turismo de Esportes: compreende as atividades turísticas decorrentes da 

prática, envolvimento ou observação de modalidades esportivas; 
g) Turismo de Pesca: compreende as atividades turísticas decorrentes da prática da 

pesca amadora; 

h) Turismo Náutico: caracteriza-se pela utilização de embarcações náuticas com a 

finalidade da movimentação turística; 

i) Turismo de Aventura: compreende os movimentos turísticos decorrentes da 

prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo; 

j) Turismo de Sol e Praia: constitui-se das atividades turísticas relacionadas à 

recreação, entretenimento ou descanso em praias; 

k) Turismo de Negócios e Eventos: compreende o conjunto de atividades turísticas 

decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de 

caráter comercial, promocional, técnico, científico e social; 
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l) Turismo Rural: é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e 

serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade; 
m) Turismo de Saúde: constitui-se das atividades turísticas decorrentes da utilização 

de meios e serviços para fins médicos, terapêuticos e estéticos. 
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5.2 Segmentos Turísticos 

Para avaliar os segmentos turísticos do município, em um primeiro momento, 

foi levantado todos os atrativos do município e classificados de acordo com os 

segmentos contidos na página anterior. 

Tabela 22 – Atrativos por segmento turístico 

Atrativos Segmentos 

Estrada Parque / Gruta Escadaria da Glória Ecoturismo 

Parque Geológico Varvito Ecoturismo 

Casa Caselli / Antônio Francisco de Paula Souza Turismo Cultural 

Cemitério Municipal de Itu Turismo Cultural 

Centro Pró-Memória da Irmandade da Santa 
Casa de Itu / Capela São João de Deus Turismo Cultural 

Cidade da Criança Turismo Cultural 

Complexo Ferroviário Turismo Cultural 

Complexo Turístico-Cultural do Regimento 
Deodoro – 2º GAC-L Turismo Cultural 

Espaço Cultural Almeida Júnior Turismo Cultural 

Espaço Fábrica São Luiz Turismo Cultural 

Espaço Ituano de Turismo e Cultura / Museu de 
Arte e Música Sacras Padre Jesuíno do Monte 
Carmelo 

Turismo Cultural 

Grupo Escolar Convenção de Itu Turismo Cultural 

Instituto Borges de Artes e Ofícios Turismo Cultural 

Museu da Energia Turismo Cultural 

Museu da Música – Itu Turismo Cultural 

Museu Republicano - Convenção de Itu Turismo Cultural 

Praça da Independência Turismo Cultural 

Praça dos Exageros Turismo Cultural 

Praça Padre Miguel (Matriz) Turismo Cultural 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

251 

Atrativos Segmentos 

Prédio da Faculdade de Ciências Filosofia e 
Letras / Walter Toscano Turismo Cultural 

Ituano Futebol Clube / Estádio Dr. Novelli Junior Turismo de Esportes 

Heineken-Brasil – Industrial Turismo de Negócios e Eventos 

Convento N. Sra.  das Mercês Turismo Religioso 

Cruzeiro Franciscano Turismo Religioso 

Igreja do Bom Jesus / Santuário do Sagrado 
Coração Turismo Religioso 

Igreja Matriz N. Sra Candelária Turismo Religioso 

Igreja N. Sr. do Horto / São Lázaro Turismo Religioso 

Igreja N. Sra.  do Patrocínio Turismo Religioso 

Igreja Nossa Senhora do Carmo Turismo Religioso 

Mosteiro da Imaculada Conceição das Monjas 
Redentoristas Turismo Religioso 

Chácara do Rosário Turismo Rural 

Fazenda Cana Verde Turismo Rural 

Fazenda Capoava Turismo Rural 

Fazenda Chocolate Turismo Rural 

Fazenda Concórdia Turismo Rural 
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No que tange aos atrativos turísticos da Estância Turística de Itu, 44% dos 

atrativos estão no segmento Turismo Cultural, o Turismo Religioso representa 20% 

da oferta de atrativos, evidenciando duas fortes vocações do destino. 

O Turismo Rural representa 12% da oferta de atrativos do destino, Turismo de 

Intercâmbio e Estudos aparece com representatividade de 10%. A área rural de Itu é 

extensa e pode vir a apresentar novos produtos turísticos em breve, no âmbito do 

Intercâmbio e Estudos vale ressaltar a presença de instituições como ETEC, FATEC, 

FADI e CEUNSP que respondem pelo fluxo neste segmento. 

Já o Ecoturismo e Turismo de Negócios e eventos representam 5%, 

respectivamente, dos atrativos e se apresentam segmentos potentes com fortes 

possiblidades de, no médio prazo, ter sua representatividade ampliada. 

O Turismo de Esportes e o de Aventura respondem por 2%, respectivamente, 

dos atrativos existentes em Itu. Embora a participação seja modesta, é um segmento 

a ser trabalhado com perspectiva de longo prazo.  

44%

5%

20%

2%

5%

12%

2%

10%

Atrativos Turísticos
(por segmento)

Turismo Cultural

Ecoturismo

Turismo Religioso

Turismo de Esportes

Turismo de Negócios e Eventos

Turismo Rural

Turismo de Aventura

Turismo de Intercâmbio e Estudos
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5.3 Hierarquização de Atrativos Turísticos 

A presente metodologia é uma adaptação daquela utilizada pela Organização 

Mundial do Turismo (OMT) e pelo Centro Interamericano de Capacitação Turística 

(CICATUR) para a hierarquização de atrativos turísticos. A aplicação dessa 

metodologia tem como objetivo auxiliar na avaliação da importância dos atrativos 

identificados para inclusão no roteiro turístico. 

Com este instrumento são estabelecidas prioridades para determinar a escolha 

e as decisões dos governantes, administradores, gestores e empreendedores. Em 

primeiro lugar, deve-se avaliar o potencial de atratividade do elemento conforme as 

características e peculiaridades e o interesse que pode despertar nos turistas. O 

quadro a seguir estabelece uma ordem quantitativa para o desenvolvimento desse 

potencial para o turismo e atribui um valor quantitativo às suas características. 

Tabela 23 – Critérios de avaliação 

 

Em segundo lugar, avaliam-se aspectos que auxiliarão na definição dessa 

hierarquia. Esse critério permite classificar cada atrativo de acordo com uma escala 

preestabelecida. Deste modo, ele fornece subsídios para a diferenciação objetiva das 

características e dos graus de importância de cada atrativo. 
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 Grau de uso atual: permite analisar o atual volume de fluxo turístico efetivo 

e sua importância para o município. Difere do grau de interesse por 

representar a situação atual, em vez do potencial. Um alto grau de uso 

indica que o atrativo apresenta uma utilização turística efetiva. 

 Representatividade: fundamenta-se na singularidade ou raridade do 

atrativo. Quanto mais se assemelhar a outros atrativos, menos interessante 

ou prioritário. 

 Apoio local e comunitário: a partir da opinião dos líderes comunitários, 

deve-se analisar o grau de interesse da comunidade local para o 

desenvolvimento e disponibilidade ao público. 

 Estado de conservação da paisagem circundante: verificar, por 

observação in loco, o estado de conservação da paisagem que circunda o 

atrativo. Neste item é analisada a ambiência do atrativo. 

 Infraestrutura: verificar, in loco, se existe infraestrutura disponível no 

atrativo e o seu estado.  

 Acesso: verificar as vias de acesso existentes e suas condições de uso. 

Tabela 24 – Critérios de Avaliação 

 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

255 

De acordo com as especificações apresentadas nesse Quadro, deve ser 

preenchido o modelo a seguir, onde são aferidos valores para cada item dos atrativos 

que forem avaliados. 

É válido ressaltar que os itens potencial de atratividade do elemento e 

representatividade devem receber a pontuação em dobro, ou seja, ter peso dois, por 

serem mais significativos em comparação com os demais itens avaliados. 

Por exemplo, no caso de um atrativo cuja representatividade seja rara, singular, 

o valor atribuído a ele é 3 pontos, conforme a tabela anterior, multiplicado pelo número 

dois (3 x 2 = 6). O mesmo deverá ocorrer para o item potencial de atratividade. A 

seguir, é apresentado modelo de tabela a ser preenchida quando da avaliação e 

hierarquização dos atrativos turísticos. 

Tabela 25 - Grade de avaliação 
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Na constituição do primeiro Plano Diretor de Turismo, foi tomado por base a 

pesquisa realizada pelos turísmólogos Ana Paula Sbrissa e Fábio Grizoto. Da matriz 

inicial, ela foi expandida e adaptada ao momento atual a partir da metodologia da 

Organização Mundial do Turismo (OMT). 

Considerando que esta metodologia da Organização Mundial do Turismo tem 

por referência o turismo internacional, para efeito deste trabalho a análise dos 

atrativos, teve como referência a comparação com outros municípios do Estado de 

São Paulo. 

 

Figura 49 - Prática – Hierarquização de Atrativo Turístico 
Crédito – Senac Itu 
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Figura 50 - Prática – Hierarquização de Atrativo Turístico 

Crédito – Senac Itu 
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5.4 Matriz de Hierarquização  

Tabela 26 – Matriz de hierarquização 

ATRATIVO Potencial de 
Atratividade (x 2) 

Grau de Uso 
Atual 

Representatividade 
(x 2) 

Apoio Local e 
Comunitário 

Estado de 
Conservação da 

Paisagem 
Circundante 

Infraestrutura Acesso TOTAL 

Fazenda Chocolate 6 3 6 3 3 3 3 27 

Cemitério Municipal de 
Itu 6 3 6 3 3 2 3 26 

Mosteiro Concepcionista 
Nossa Senhora das 
Mercês 

6 3 6 3 3 2 3 26 

Chácara do Rosário 6 3 6 2 3 2 3 25 

Casa Caselli / Antônio 
Francisco de Paula 
Souza 

6 2 6 2 3 3 3 25 

Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras Nossa 
Senhora do Patrocínio 

6 3 6 1 3 3 3 25 

Estrada Parque / Gruta 
Escadaria da Glória 6 3 6 2 2 2 3 24 

Fazenda Capoava 6 3 6 2 3 3 1 24 

Praça Padre Miguel 
(Matriz) 6 3 6 2 2 2 3 24 

Fazenda Cana Verde 6 3 6 2 3 3 1 24 
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ATRATIVO Potencial de 
Atratividade (x 2) 

Grau de Uso 
Atual 

Representatividade 
(x 2) 

Apoio Local e 
Comunitário 

Estado de 
Conservação da 

Paisagem 
Circundante 

Infraestrutura Acesso TOTAL 

Igreja Matriz N. Sra 
Candelária 6 2 6 3 2 1 3 23 

Espaço Fábrica São Luiz 6 2 6 1 2 2 3 22 

Museu da Música - Itu 6 1 6 3 1 2 3 22 

Igreja N.Sr. do Horto / 
São Lázaro 6 1 6 3 1 2 3 22 

Espaço Cultural Almeida 
Júnior 6 1 6 3 3 0 3 22 

Fazenda Concórdia 6 2 6 2 3 1 1 21 

Centro de Exp. Florestais 
– SOS Mata Atlântica 4 2 4 1 3 3 3 20 

Museu da Energia 2 3 6 1 2 3 3 19 

Museu Republicano - 
Convenção de Itu 4 2 6 1 2 2 2 18 

Praça dos Exageros 6 1 6 1 1 2 3 20 

Igreja Nossa Senhora do 
Carmo 6 0 6 2 2 1 3 20 

Igreja do Bom Jesus 6 2 4 3 1 1 3 20 

Igreja do Patrocínio 6 1 4 2 3 1 3 20 

Instituto Borges de Artes 
e Ofícios 4 1 4 3 3 2 3 20 
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ATRATIVO Potencial de 
Atratividade (x 2) 

Grau de Uso 
Atual 

Representatividade 
(x 2) 

Apoio Local e 
Comunitário 

Estado de 
Conservação da 

Paisagem 
Circundante 

Infraestrutura Acesso TOTAL 

Parque Geológico 
Varvito 6 2 6 1 1 1 2 19 

Mosteiro da Imaculada 
Conceição das Monjas 
Redentoristas 

2 2 6 3 2 1 3 19 

Cruzeiro Franciscano 6 2 6 1 0 1 3 19 

Complexo Turístico-
Cultural do Regimento 
Deodoro – 2º GAC-L 

4 1 4 1 3 3 2 18 

Ituano Futebol Clube / 
Estádio Dr. Novelli 
Junior 

6 2 2 1 2 2 3 18 

Heineken-Brasil – 
Industrial 4 2 2 0 2 3 3 16 

Cidade da Criança 2 3 2 3 2 1 3 16 

Praça da Independência 2 2 2 2 2 2 3 15 

Igreja de São Benedito 2 0 4 1 3 2 3 15 

Grupo Escolar 
Convenção de Itu 4 0 4 1 2 1 3 15 

Complexo Ferroviário 2 1 4 1 1 1 3 13 

Mercado Municipal 2 1 4 1 1 1 3 13 
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5.4.1 Análise dos Atrativos 

Para a análise foram considerados os Pontos Fortes e Fracos de cada atrativo e posteriormente adicionado a nota de 

hierarquização de acordo com a Matriz destacada na sequência. 

Tabela 27 – Análise dos atrativos 

Nome do Atrativo Pontos Fortes Pontos Fracos 
Nota de 

Hierarquização 

Fazenda Chocolate 
(Antiga da Serra) 

 Produção de chocolate; 
 Empório dedicado a venda de produtos (ex. 

queijos, pães, massas, embutidos e etc); 
 Loja de artesanato; 
 Revenda de corais para aquários; 
 Infraestrutura; 

 Capacidade de carga comprometida em 
momentos de alto fluxo turístico (ex. 
feriados prolongados); 

27 

Cemitério Municipal de 
Itu 

 Localização; 
 Capacidade de carga para visitação; 
 Eventos comemorativos (ex: dia dos pais, dia 

das mães e finados); 
 Valor paisagístico vinculado ao conjunto de 

cerejeiras; 
 Infraestrutura; 
 Proximidade ao Velório Municipal; 
 Documentação histórica dos sepultamentos; 
 Estacionamento; 

 Valorização do espaço; 
 Organização da documentação 

histórica; 
 Acessibilidade; 

26 

Mosteiro Concepcionista 
Nossa Senhora das 
Mercês 

 A loja com os produtos artesanais 
 A preservação do conjunto arquitetônico; 
 Localização; 
 Manutenção de uso e funções do espaço; 
 Um dos três pontos de fabricação da Pílula do 

Frei Galvão; 

 Acessibilidade; 
 Sinalização; 
 Limitação de acesso a complexo; 

26 
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Nome do Atrativo Pontos Fortes Pontos Fracos 
Nota de 

Hierarquização 

Chácara do Rosário 

 Acervo expressivo e único; 
 Mantém a mesma função e uso desde sua 

constituição; 
 Promoção de eventos culturais; 
 A realização de cavalgadas; 

 Sanitários não comportam grupos 
grandes; 

 Acessibilidade na Casa Sede; 
25 

Casa Caselli / Antônio 
Francisco de Paula 
Souza 

 Preservação íntegra de todo o conjunto; 
 Singularidade de elementos decorativos da 

fachada; 
 Mantém a função de residência e é habitada; 
 Localização; 
 Contribui para a preservação do conjunto 

patrimonial da Praça Dom Pedro I (Antigo 
Largo Franciscano); 

 A “fama” de Casa Imperial; 

 Não é aberta à visitação 25 

Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras Nossa 
Senhora do Patrocínio 

 Raridade e singularidade do projeto; 
 Manutenção de uso e funções do espaço; 
 Localização; 
 Construção do valor paisagístico; 

 Ausência de sinalização; 
 Desvalorização do potencial artístico-

arquitetônico do local; 
 Fechado para visitação; 
 Sem qualificação turística; 

25 

Estrada Parque / Gruta 
Escadaria da Glória 

 Mata Atlântica preservada; 
 Localização / Acesso; 
 Várias propriedades turísticas; 

 Sanitários; 
 Acessibilidade; 
 Conservação; 

24 

Fazenda Capoava 

 Turismo com estilo brasileiro; 
 Manutenção das manifestações culturais (ex: 

folclore, festa junina, mulheres da terra e etc); 
 Micro museu – Espaço Memória; 
 Fazenda histórica adaptada aos preceitos de 

hospedagem sinalizados pelo MTur; 
 Turismo focado no contexto da experiência; 
 Gastronomia; 
 Visitação gratuita (agendamento prévio); 
 Lojas com produtos à base de café; 

 Localização; 
 Acesso; 24 
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Nome do Atrativo Pontos Fortes Pontos Fracos 
Nota de 

Hierarquização 

Praça Padre Miguel 
(Matriz) 

 Eventos Religiosos e Culturais; 
 Segurança; 
 Localização / Acesso; 
 Limpeza 

 Sanitários; 
 Acessibilidade; 
 Conservação do Piso; 

24 

Fazenda Cana Verde 

 A paisagem preservada do local; 
 Turismo de experiência como foco de 

atuação; 
 Infraestrutura completa para prática e 

campeonatos de Polo; 
 Gastronomia; 
 Passeios de caiaque; 

 Acesso; 
 Localização; 
 Ainda não está adaptada as normativas 

de acessibilidade; 

24 

Igreja Matriz N. Sra. 
Candelária 

 Localização / Acesso; 
 Preservação; 
 Capacidade de visitação; 

 Sanitários; 
 Fechado às sextas feiras; 
 Acessibilidade 

23 

Espaço Fábrica São Luiz 

 Sanitários; 
 Eventos Culturais; 
 Localização / Acesso; 
 Acessibilidade; 

 Fechado aos domingos; 
 Monitoria apenas com agendamento; 
 Preservação. 

22 

Museu da Música - Itu 

 10 mil itens de acervo (partituras, mobiliário, 
instrumentos, edifícios, túmulos e etc); 

 Espaço aberto para pesquisa; 
 Possui interface com a internet; 
 Promove concertos e resgate do patrimônio 

imaterial ituano (Ex: Ofício de Trevas, Matinas 
do Menino Deus, Sete palavras da Agonia, 
Paixão de Cristo – Segundo Itu); 

 Publicações sobre musicologia; 

 Casa do Séc. XIX não adaptada para a 
acessibilidade; 

 Só abre aos finais de semana; 
22 

Igreja N.Sr. do Horto / 
São Lázaro 

 Localização; 
 Infraestrutura; 
 A figura do Padre Bento Dias Pacheco; 
 Quermesse e Festa de Paróquia; 
 Núcleo de um bairro que leva o mesmo nome; 

 Descaracterização do conjunto original; 
 Atrativo sem sinalização; 
 Falta de divulgação; 

22 
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Nome do Atrativo Pontos Fortes Pontos Fracos 
Nota de 

Hierarquização 

Espaço Cultural Almeida 
Júnior 

 Um dos quatro sobrados remanescentes do 
Séc. XIX; 

 Localização; 
 Valor histórico e artístico da identidade ituana; 
 Biblioteca Municipal Prof. Olavo Valente; 
 Já existe projeto aprovados no Iphan e 

Condephaat 

 Atualmente fechado para restauro; 
 Estado avançado de degradação; 
 Disputa de propriedade (Governo 

Estado x Governo Municipal); 

22 

Fazenda Concórdia 

 Única maquina beneficiadora de café ainda 
em funcionamento; 

 Mantém os usos e funções originais; 
 Preservação das paisagens; 
 Gastronomia; 

 Localização; 
 Acesso; 
 Ainda não está adaptada as normativas 

de acessibilidade; 

21 

Museu da Energia 
 Sanitários; 
 Localização / Acesso; 
 Horário de funcionamento; 

 Acessibilidade; 
 Capacidade de visitação 21 

Centro de Exp. Florestais 
- SOS Mata Atlântica 

 Grau de preservação; 
 Atendimento a grupos organizados; 

 Divulgação; 
 Carece de maior integração com a 

cadeia produtiva do turismo local; 
20 

Museu Republicano - 
Convenção de Itu 

 Conservação; 
 Sanitários; 
 Localização / Acesso; 
 Horário de Funcionamento; 

 Não possui monitoria; 
 Acessibilidade; 
 Capacidade de visitação 

20 

Praça dos Exageros 
 Temática dos Exageros; 
 Localização / Acesso; 
 Acessibilidade; 

 Conservação; 
 Sinalização; 
 Falta de atividades; 

20 

Igreja Nossa Senhora do 
Carmo 

 Conservação; 
 Localização / Acesso; 
 Loja com Artigos Religiosos; 

 Sanitários; 
 Acessibilidade; 
 Fechado para Visitação 

20 

Igreja do Bom Jesus  Localização / Acesso; 
 Capacidade de Visitação 

 Conservação; 
 Sanitários; 
 Acessibilidade; 
 Horário de funcionamento; 

20 
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Nome do Atrativo Pontos Fortes Pontos Fracos 
Nota de 

Hierarquização 

Igreja do Nossa Senhora 
do Patrocínio 

 Conservação; 
 Localização / Acesso; 
 Capacidade de Visitação 

 Acessibilidade; 
 Horário de funcionamento; 20 

Instituto Borges de Artes 
e Ofícios 

 Localização; 
 Continuidade do projeto; 
 Infraestrutura; 

 Oficinas e maquinários obsoletos; 
 Ausência de cursos voltados para a 

realidade local; 
 Espaço fechado para visitação; 

20 

Parque Geológico Varvito 

 Local para estudos geológicos; 
 Anfiteatro Natural; 
 Localização / Acesso; 
 Monitoramento; 

 Dias de chuva (fechamento do parque); 
 Acessibilidade; 
 Conservação; 19 

Mosteiro da Imaculada 
Conceição das Monjas 
Redentoristas 

 Preservação do conjunto arquitetônico; 
 Localização; 
 Manutenção de uso e funções do espaço; 

 Fechada para visitação turística; 19 

Cruzeiro Franciscano 

 Um dos dois únicos exemplares íntegros no 
país; 

 Exemplar único edificado em arenito e varvito; 
 Requalificação como monumento histórico-

artístico; 
 Localização; 
 Tombado pelo Iphan e Condephaat; 
 Data e autoria comprovadas; 
 Integra o Eixo Histórico de Itu; 

 Mau estado de conservação; 
 Alto custo para projeto de restauro; 
 Entorno em mau estado de 

conservação; 

19 

Museu do Quartel - 
Regimento Deodoro 

 Conservação; 
 Sanitários; 
 Localização / Acesso; 

 Visitação durante a semana apenas com 
agendamento; 

 Acessibilidade; 
 Falta de divulgação; 

18 

Ituano Futebol Clube / 
Estádio Dr. Novelli Junior 

 Localização / acesso; 
 Capacidade da arquibancada; 
 Iluminação; 

 Sanitários. 
 Acessibilidade; 
 Estacionamento; 

18 

Heineken-Brasil – 
Industrial 

 Sanitários; 
 Localização / Acesso; 
 Degustação de produtos; 

 Fechado nos fins de semana; 
 Agendamento; 
 Divulgação 

16 
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Nome do Atrativo Pontos Fortes Pontos Fracos 
Nota de 

Hierarquização 

Cidade da Criança  Localização / Acesso; 
 Acessibilidade; 

 Conservação; 
 Sinalização; 
 Falta de atividades; 

16 

Praça da Independência 

 Eventos Religiosos e Culturais; 
 Feira de Artesanato; 
 Localização / Acesso; 
 Limpeza; 

 Sanitários; 
 Acessibilidade; 
 Conservação do Piso 

15 

Igreja de São Benedito 
 Conservação; 
 Localização / Acesso; 
 Capacidade de Visitação; 

 Acessibilidade; 
 Capacidade de visitação; 
 Horário de Funcionamento; 

15 

Grupo Escolar 
Convenção de Itu 

 Altamente vinculada a memória escolar da 
cidade; 

 Localização; 
 Valor histórico e artístico da identidade ituana; 
 Já existe projeto aprovados no Iphan e 

Condephaat; 

 Fechado para procedimentos de 
restauro; 15 

Complexo Ferroviário 

 Localização; 
 Acessibilidade; 
 Projeto Intermunicipal entre duas Estâncias 

Turísticas para implantação de trem turístico; 
 Prédio mantém funções e usos; 

 Canal de escoamento; 
 Degradação do conjunto ferroviário; 
 Área invadida próxima ao espaço do 

conjunto ferroviário; 

13 
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5.5 Identificação de rotas, circuitos ou caminhos existentes e potenciais 

Os processos de elaboração de Roteiro Turísticos podem ser divididos em 

roteiros comercias, quando estas são elaborados e comercializados por operadoras 

de viagens e agencia de viagens, ou ainda serem roteiros Institucionais que acabam 

por aglutinar serviços e atrativos turísticos para serem ofertados a determinados 

segmentos turísticos, sendo uma estratégia de divulgação de destinos locais ou 

regionais. O Ministério do Turismo entende que roteiro turístico: 

é um itinerário caracterizado por um ou mais elementos que lhe conferem 
identidade, definido e estruturado para fins de planejamento, gestão, 
promoção e comercialização turística” (BRASIL, 2010a. p. 31). 

Uma das características dos roteiros turísticos é justamente a flexibilidade na 

visitação, ou seja, o turista tem a liberdade de iniciar ou finalizar sua visitação por 

qualquer ponto, e ainda escolher os serviços e equipamentos turísticos que mais lhe 

satisfazem, de acordo com seu perfil. Um roteiro turístico permite que várias regiões 

e rotas sejam visitadas, conforme figura abaixo. 

Figura 51 - Relação entre região, rota e roteiro turístico 

Fonte: Brasil, Ministério do Turismo, 2010. 
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5.5.1 Rota dos milagres 

Rota constituída a partir de 04 locais relacionados a quatro figuras icônicas no 

processo de fé de Itu: Padre Bento, Dom Gabriel, Madre Theodora e Frei Galvão.  

Neste percurso serão visitadas às Igrejas N. Sr. do Horto/São Lázaro (Capela 

e Monumento em tributo à Padre Bento), N. Sra. do Carmo (Memorial em tributo a 

Dom Gabriel), N. Sra. do Patrocínio (Relíquia e túmulo de Madre Theodora Voiron) e 

o Mosteiro Imaculada Conceição das Monjas Redentoristas (Visita a Igreja e reduto 

das famosas pílulas de Frei Galvão). 

O Rota pode ser desenvolvida de carro ou ônibus com duração de 04 horas. 

Figura 52 - Rota dos Milagres 
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5.5.2 Aprendendo itu “origem do ensino no brasil” 

Percurso constituído a partir de espaços representativos da história da 

educação brasileira, tendo Itu como eixo norteador deste processo, do Brasil Colônia 

até a República. 

O roteiro consiste em visitação do Quartel, Instituto Borges de Artes e Ofícios 

(IBAO), Colégio Convenção de Itu, Colégio do Patrocínio e tour pelo Eixo Histórico de 

Itu (da Igreja do N.Sra. do Carmo até o Cruzeiro). 

Este percurso foi organizado para um turista com alto grau de autonomia, 

podendo também ser fruído por meio de pacote (organizado), pode ser executado a 

pé, de ônibus, van ou carro. O passeio tem duração estimada entre 03 e 06h, 

dependendo do modal adotado para fruição. 

Figura 53 - Rota Aprendendo itu “origem do ensino no brasil” 
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5.5.3 Varvito em todos os sentidos 

Este roteiro consiste na experiência em fruir um único equipamento: O Parque 

Geológico do Varvito. A proposta deste percurso é conhecer o processo histórico de 

formação deste espaço singular na geologia mundial, por meio dos sentidos. 

A proposta consiste num tour leve feito pé, onde os turistas terão os sentidos 

provocados (olfato, paladar e tato) numa perspectiva diferente de apreciar a ecologia 

e geologia. 

Este roteiro foi desenhado para atender turística, munícipes e, inclusive, 

pessoas com deficiência visual, auditiva e/ou intelectual. O percurso é para no máximo 

05 pessoas por vez e tem duração aproximada de 03 horas. 

 
Figura 54 - Rota Varvito em todos os sentidos 
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5.5.4 Conexão campo cidade 

Este roteiro prima pela criação de pontes afetivas entre a área urbana e rural 

de Itu. Neste tour é possível conhecer um pouco do panorama histórico riquíssimo que 

contempla estes dois ambientes. 

Na área urbana serão visitados pontos como a Fábrica São Luiz (Primeira 

Fábrica à vapor do Estado de São Paulo), o Quartel, a Igreja Matriz e o Museu 

Republicano. A partir destas conexões se passará ao meio rural onde serão visitadas 

as fazendas do Rosário, Cana Verde, Capoava, Concórdia e Limoeiro. 

O percurso pode ser feito de ônibus, van e micro-ônibus, foi desenhado para 

uma maior aproximação do munícipe com suas raízes, contudo, é possível se articular 

como um pacote para turista. Tem duração estimada entre 06 e 08 horas. 

Figura 55 - Rota Conexão campo cidade 
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5.5.5 Caminho suave 

Roteiro desenhado para reviver as memórias afetivas das principais instituições 

de Ensino do Estado de São Paulo. 

A proposta consiste num mergulho em temas como história militar, arte sacra, 

estilos arquitetônicos e história da saúde pública do Município e do Estado. Neste tour 

serão visitados espaços como Regimento Deodoro, IBAO, Colégio Patrocínio, Colégio 

Convenção de Itu e Centro Pró-Memória da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia. 

O percurso foi constituído como estratégia de fruição da cidade pelo munícipe, 

contudo, pode ser formatado como pacote para turistas, em especial pela 

representatividade destes espaços na memória de muitas pessoas que realizaram 

seus estudos na cidade e vieram de diversos pontos do Estado de São Paulo. 

O roteiro pode ser executado a pé o de van e tem duração aproximada de 04h. 

 
Figura 56 - Rota Caminho Suave 
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5.5.6 Itu a pequenos passos 

Roteiro criado para fruir a grandiosidade da Cidade dos Exageros, a partir de 

experiências locais únicas. O percurso contempla parte do Centro Histórico de Itu e, 

a partir da Praça do Carmo, será possível vivenciar momentos peculiares da rotina do 

Ituano. 

A proposta é um walking tour de 02 a 06 horas. A iniciativa foi prototipada para 

atender munícipes, contudo é possível sua articulação como pacote para turistas. 

Trata-se de um tour voltado para o público entre 30 e 45 anos. 

 
Figura 57 - Rota Itu a Pequenos Passos 
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6 PROGNÓSTICO 

Elaborar um o prognóstico consiste em definir diretrizes e projetos orientados 

pela análise dos diagnósticos que geram o cenário do turismo da Estância Turística 

de Itu. 

A Governança realizou o levantamento dos pontos fortes e fracos dos atrativos 

e ampliou a sua análise identificando ameaças e oportunidades, por meio da Matriz 

FOFA (Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças). 

Para o desenvolvimento desta ação, foram levadas em consideração avanços 

e sensibilidades percebidos a partir do revisitar dos Planos Diretores realizados em 

2009 e 2015, desta forma, a observação sobre o Destino se mostrou mais efetiva e o 

traçar do cenário atual mais qualitativo. 

Figura 58 - Reunião – Diagnóstico da atividade turística 
Crédito: Senac Itu 
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•Personalidades históricas;

•Personalidades culturais

•Personalidades esportivas;

•Personalidades religiosas;

•Personalidades artísticas;

•Boas vias de acesso rodoviário;

•Proximidade de grandes aeroportos;

•Localização estratégica numa das regiões mais ricas do País (São Paulo -

Sorocaba - Campinas);

•Clima agradável com predominância de dias ensolarados;

•Diversidade de Instituições de Ensino;

•Destino com alto grau de segurança;

•Destino com alto grau de limpeza;

•Destino versátil para todos os públicos;

•Boa diversidade do sistema de hospedagem;

•Oferta diversificada da gastronomia;

•Os campings de Itu oferecem infraestrutura e experiência diferenciadas;

•Bife à parmegiana e Sorvetão de Itu como destaque da gastronomia ituana;

•Diversidade na oferta de atrativos turísticos;

•Variedade de eventos promovidos;

•Manifestações artísticas autenticas;

•Rico e expressivo patrimônio histórico-cultural;

•Turismo do Exagero como exclusividade;

•Classificação como Estância Turística

•Metodologia própria para gestão e execução de eventos própríos e de 

terceiros em Itu;

PONTOS FORTES
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A Estância Turística apresenta diversos pontos fortes onde podemos destacar 

o campo das personalidades, multifacetada, representa a riqueza histórica e sua 

influência no processo de formação do Brasil e do Estado de São Paulo. Estes 

atributos fortalecem a versatilidade do destino que pode estabelecer estratégias para 

diversificação de produtos turísticos. 

O “turismo do exagero” é um elemento singular que, somada as manifestações 

artísticas locais e sua gastronomia singular, conferem ao Destino Itu diversas opções 

para geração de fluxo turístico e/ou fortalecimento das correntes já existentes. 

Vale frisar que o posicionamento do município no entroncamento rodoviário 

paulista e, consequentemente, sua inserção na Região Metropolitana de Sorocaba e 

proximidade com a Região Metropolitana de Campinas, e a de São Paulo, conferem 

a Estância Turística de Itu destaque no fluxo turístico, fortalecido pela qualidade das 

vias de acesso. 

Outro destaque importante é a proximidade com grandes aeroportos, tal 

atributo confere ao Destino a possiblidade de reter e/ou captar fluxo turístico 

promovido por estes espaços em virtude de férias, negócios e congêneres. 

Figura 59 - Exercício - Diagnóstico Turístico 

Crédito: Senac Itu   
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Durante o processo de diagnóstico da atividade turística na Estância Turística 

de Itu, foram identificados alguns pontos sensíveis que necessitam de atenção 

especial e, principalmente, ação sinérgica do Poder Público e da Iniciativa Privada. 

• Insuficiência de sanitários públicos no eixo histórico;

•Não identificação do munícipe com o procesos histórico cultural de Itu;

•Baixo conhecimento da população em relação a atividade turística em geral;

•Desconhecimento de parte do empresariado sobre o potencial turístico de Itu;

•Qualificação deficitária dos profissionais que atuam no segmento de turismo em 

geral;

•As empresas não realizam contratações qualitativas para profissionais no 

segmento de turismo;

•Não invenstimento na mão-de-obra dos profissionais contratados;

•Rodoviária não adaptada para o fluxo turístico vigente e comunicação turística;

•Falta de regulamentação do transporte turístico;

•Falta de estacionamento de ônibus no Centro Histórico;

•Desarticulação do segmento de guias e monitores em Itu;

•Ausência de capacitação continuada de monitores e guias em Itu;

•Ausência de material publicitário insitucional do turismo de Itu;

•Portais de Itu desativados;

•Sinalização dos indicativos para pedestres;

•Ausência de horário específico para visitação nas igrejas;

•Mecanismos ineficientes de fiscalização e conservação do patrimônio histórico;

•Ausência de um Conselho Municipal de Patrimônio Histórico-Cultural;

•Baixa Conservação das ruas e calçadas;

•Poluição sonora e visual;

•Baixa conservação das ruas e calçadas;

PONTOS FRACOS
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Dentre as fragilidades diagnosticadas destaca-se a necessidade de se trabalhar a 

percepção e presença do munícipe nas práxis do turismo, além do fortalecimento da 

autoestima, como personalidade fundamental no processo de desenvolvimento do 

ciclo econômico da atividade turística e do próprio processo de hospitalidade no 

Destino. 

Outro ponto que merece atenção especial é a reorganização do Centro 

Histórico. Vale frisar que há políticas de tombamento vigente neste espaço, o que 

demanda uma observação especial às recomendações dadas pelo CONDENPHAAT 

e, muitas vezes, o processo se torna moroso, devido as várias instâncias que se 

tramitam os projetos. 

A regulamentação de guias e monitores de turismo, bem como sua capacitação 

continuada, é outro elemento apontado como fragilidade a ser trabalhada. A 

inexistência e/ou não exercício de normativas abrem precedentes para atuação de 

profissionais sem o devido preparo para dinamização do destino. 

Em todos os demais pontos sensíveis foi deliberado que merecem atenção e, 

existem ações em marcha que visam a resolução destas fragilidades onde, na próxima 

atualização deste Plano Diretor, poderão, quiçá, terem sido extintas e/ou minimizadas. 

Figura 60 - Exercício - Diagnóstico Turístico 

Crédito: Senac Itu  
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O cenário discutido pela governança também apresenta oportunidades para 

fortalecimento, projeção e maior posicionamento da Estância Turística de Itu como um 

dos destinos potentes no cenário turístico. 

Vale destacar a possibilidade de desenvolvimento da área rural de Itu, que 

oferece grandes potenciais históricos e de orientação ambiental que, estruturada no 

médio e longo prazo, poderão ampliar as possiblidades de surgimento de novos 

produtos turísticos, bem como novos negócios. 

•Turismo Industrial como segmento a ser desenvolvido;

•Desenvolvimento do relacionamento da zona rural com o Turismo;

•Desenvolvimento de novos negócios voltados para o turismo;

•Aumento do fluxo turístico a partir de novos investimentos empresariais 

na região;

•Turismo de Experiência como elemento para posicionamento de Itu como 

destaque no cenário turístico paulista;

•Aumento do acesso e a diversidade aos canais de informação;

•Oportunidade e posicionamento de novos produtos turísticos;

•A Região Metropolitana de Sorocaba como mercado a ser trabalhado;

•Novos MITS e Estâncias da Região Metropolitana de Sorocaba como 

oportunidade de relacionamento;

•Região Metropolitana de Campinas como mercado a ser trabalhado;

•Mapa do Turismo Brasileiro como meio de divulgação do destino;

•Roteiro dos Bandeirantes como elemento de fortalecimento de Itu e 

demais cidades;

•Turismo religioso como segmento a ser fortalecido;

•Dispositivos móveis de locomocação e hospedagem como parceiros 

futuros;

OPORTUNIDADES
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Outro fator considerado é a importância do trabalho regionalizado e a criação 

de relações ganha x ganha. No cerne da Região Turística, somada a Salto e São 

Roque, Itu se mostra estratégica para o estabelecimento de conexões voltadas para 

negócio, em especial por dispor da maior rede hoteleira desta RT. Outro ponto 

evidenciado é a possiblidade de projeção do grupo no futuro, o que certamente irá 

gerar ganhos significativos para a cidade. 

Também foi destacada a possiblidade de relacionamento estratégico com 

novos Municípios de Interesse Turístico da Região Metropolitana de Sorocaba, não 

apenas como relações de suporte e circuitos, mas como mercados a serem 

trabalhados. Tal cenário também mostra a Região de Campinas, uma das que 

concentra maior riqueza no Estado, como um cercado a ser atingido no médio e longo 

prazo. 

Figura 61 - Exercício - Diagnóstico Turístico 

Crédito: Senac Itu 
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Durante os processos de análise, foram apontadas algumas ameaças. Vale 

destacar que a crise política, somada a instabilidade econômica vivida pelo País é 

uma grande ameaça, seja por afetar o fluxo turístico como pela conjuntura de 

investimento da iniciativa privada e a redução de aplicações de recursos públicos em 

necessidades da população pelas instâncias de governo. 

 A eventual evolução dos destinos concorrentes regionais, com o mesmo perfil 

de Itu, pode configurar uma ameaça no longo prazo. Em especial com a consolidação 

de MITS que estarão pleiteando a evolução para Estâncias Turísticas. Outro elemento 

citado é a eventual condição da não participação da população sobre o 

desenvolvimento turístico, bem como sua não valorização do patrimônio cultural 

existente na cidade. 

A ausência do PDT como documento protegido por lei. Contudo, existem 

esforços em marcha para consolidação do plano, por amparo legal, para garantir sua 

aplicação pela municipalidade, independente, das sucessões partidárias que ocorrem 

de 04 em 04 anos.  

•Ausência de lei que estabeleça o PDT como documento a ser cumprido 

pelo Poder Público;

•Crise política e instabilidade econômica do País;

•Fatores climáticos e estiagem prolongadas;

•Não valorização do Patrimônio por Parte da População

•Evolução dos Destinos Concorrentes Regionais;

•Mudança do Foco do Estado sobre o Turismo (investimento);

AMEAÇAS



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

282 

6.1 Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo 

Após a construção do diagnóstico da Estância Turística de Itu, enquanto 

destino turístico, a realização de um prognóstico é fundamental, ou seja, uma 

presciência de possíveis cenários e acontecimentos e, a partir disso, traçar caminhos 

para o desenvolvimento futuro que, neste caso, são as diretrizes e as propostas de 

ação postas em marcha. 

Sendo assim, partindo do prognóstico, a elaboração de ações se torna palpável 

e exequível, levando em conta o cenário constituído com a intenção de alcançar os 

objetivos almejados a curto, médio e longo prazo. 

O prognóstico definido é fruto da revisão dos Planos Diretores realizados em 

2009 e 2015 onde, de forma coletiva, avaliamos avanços e permanências e, a partir 

dos acontecimentos vividos no presente, se desenhou a conjectura vigente. 

A partir da discussão coletiva, onde os participantes refletiram e apresentaram 

suas percepções sobre o cenário, o processo gerou num rol de possibilidades que, 

refinadas e orientadas para resultados qualitativos, foram alinhadas em diretrizes que 

servirão de norte às ações e o desenvolvimento do turismo da Estância Turística de 

Itu nos próximos anos. 

Figura 62 - Exercício – Diretrizes para o Turismo 

Crédito: Senac Itu   
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Figura 63 – Diretrizes estratégicas 

  

• Plano de Comunicação e 
Promoção

Diretriz 
Estratégica - 01

• Educação, capacitação 
profissional e envolvimento 
popular

Diretriz 
Estratégica - 02

• Legislação e regulamentação de
profissionais e serviços do
segmento turístico / continuidade
de projetos

Diretriz 
Estratégica - 03

• Plano de Sinalização TurísticaDiretriz 
Estratégica - 04

• Dispositivos Criativos LocaisDiretriz 
Estratégica - 05

• Centro Histórico e Mecanismos 
de Proteção Histórico/Cultural

Diretriz 
Estratégica - 06
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6.2 Projetos propostos 

São denominados como projetos, neste Plano Diretor de Turismo, o conjunto 

de propostas de ação definidos num cronograma de curto (até 2 anos), médio (até 4 

anos) e longo prazo (de até 8 anos). 

Para que as metas fossem traçadas de forma qualitativa na perspectiva 

temporal de curto, médio e longo prazo para consolidação deste plano, foram 

desenvolvidos alguns passos com os participantes da governança. 

O primeiro passo foi a realização da Análise FOFA, onde foi possível identificar 

as Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças da região. A seguir foram 

identificadas diretrizes que serviram de ponto de partida para a definição das 

propostas aqui elencadas. 

Figura 64 - Exercício – Diretrizes para o Turismo 
Crédito: Senac Itu 
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Tabela 28 – Diretriz Estratégica nº 1 

Diretriz Estratégica – 01 
Plano de Comunicação e Promoção 

Proposta de Ação 
Curto Prazo 

(até 02 
anos) 

Médio Prazo 
(até 04 
anos) 

Longo Prazo 
(até 08 
anos) 

Mapa turístico de Itu 
 Criar nova arte e formato; 
 Formatar mapa (Comtur e 

Secretaria de Turismo); 
 Captar Recursos para 

impressão e distribuição; 

X   

Folheteria Institucional 
 Constituir de governança 

para operacionalização da 
produção / distribuição 
(Comtur / Secretaria de 
Turismo / Protur); 

 Criar material completo para 
as peças da folheteria; 

 Captar recursos para 
impressão e futura 
distribuição; 

X   

Adoção de Aplicativos 
responsivos e interativos 

 Criar comissão de 
desenvolvimento do app 
(Comtur / ETEC / FATEC / 
SENAC); 

 Captar de recursos para 
operacionalização dos 
aplicativos; 

 X  

Participação Frequente nas 
principais Feiras de Turismo e 
Eventos da Área 

 Manter vínculos e parcerias 
com associações, empresas 
do trade, Secretaria de 
Estado do Turismo, 
Aprecesp, Ministério do 
Turismo e afins; 

X   
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Tabela 29 - Diretriz Estratégica nº 2 

Diretriz Estratégica – 02 
Educação, capacitação profissional e envolvimento popular 

Proposta de Ação 
Curto 

Prazo (até 
02 anos) 

Médio 
Prazo (até 
04 anos) 

Longo Prazo  
(até 08 anos) 

Formatar projeto para inserção da 
Educação Patrimonial no Currículo do 
Ensino Infantil e Fundamental 

 Constituir rede para discussão e 
formatação do projeto de 
implementação de Educação 
Patrimonial; 

 Estabelecer contato com as 
coordenações das Redes 
Educacionais do Município em nível 
público e privado; 

 Formatar projeto de Educação 
Patrimonial; 

X   

Formatação do material formativo e 
comunicacional de Educação Patrimonial 

 Confeccionar material formativo; 
 Confeccionar material 

comunicacional; 

 X  

Implantação do Projeto de Educação 
Patrimonial 

 Aplicar o material formativo; 
 Desenvolver capacitação para 

formadores / professores; 
 Implantar o Projeto nas redes 

municipal e particular de ensino; 

  X 

Regulamentar a Trilha do Saber 
 Definir módulos / rotas que a trilha vai 

abranger; 
X   

Identificar e Capacitar os Profissionais 
que executarão a Trilha do Saber 

 Pesquisar e confecção de material 
formativo; 

 Identificar e sensibilizar profissionais; 
 Organizar cursos para formação dos 

profissionais envolvidos; 

X   

Desenvolver estratégias para despertar o 
interesse da População em conhecer e 
viver Itu 

 Oferecer roteiros diversificados para 
que o munícipe possa aproveitar; 

 Utilizar as redes sociais para 
mobilização e divulgação; 

 X  
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Tabela 30 - Diretriz Estratégica nº 3 

Diretriz Estratégica – 03 
Plano de Sinalização Turística 

Proposta de Ação 
Curto Prazo 

(até 02 
anos) 

Médio Prazo 
(até 04 
anos) 

Longo Prazo 
(até 08 
anos) 

Sinalização Turística para 
Pedestre  

 Identificar os atrativos a 
serem sinalizados; 

 Implantar placas de 
sinalização nos atrativos do 
Centro Histórico 

X   

Sinalização Turística na Área 
Rural 

 Mapear empreendimentos da 
área rural; 

 Constituir rede entre os 
empreendimentos do meio 
rural; 

 Sensibilizar empresários e 
empreendimentos do meio 
rural; 

 Padronizar indicativos para 
sinalização, conforme 
normativas do Mtur; 

 Organizar e estruturar rotas 
no meio rural; 

 X  
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Tabela 31 - Diretriz Estratégica nº4 

Diretriz Estratégica – 04 
Legislação e regulamentação de profissionais e serviços do segmento turístico / 
continuidade de projetos 

Proposta de Ação 
Curto Prazo 
(até 02 anos) 

Médio Prazo 
(até 04 anos) 

Longo Prazo 
(até 08 anos) 

Transformar o PDT em projeto de 
lei  

 Encaminhar o PDT finalizado 
para Câmara de Vereadores 
para apreciação e 
deliberação; 

X   

Regulamentação dos Guias e 
Monitores de Turismo 

 Mapear todos os 
profissionais do ramo e 
organizá-los em forma de 
associação, cooperativa ou 
congênere; 

 Articular material informativo 
padronização e capacitação 
dos guias e monitores de 
turismo local; 

X   

Levantamento da legislação de 
trânsito no Centro Histórico para 
futura fiscalização 

 Verificar dados junto as 
Secretarias de Trânsito, 
Transportes e Cultura para 
posterior alinhamento de 
ações fiscalizatórias; 

X   

Aprovação da Lei e do Regimento 
Interno do COMTUR 

 Apresentar e acompanhar o 
projeto de lei; 

 Criar e aprovar o regimento 
interno; 

X   
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Tabela 32 - Diretriz Estratégica nº 5 

Diretriz Estratégica – 05 
Dispositivos Criativos Locais 

Proposta de Ação 
Curto Prazo 
(até 02 anos) 

Médio Prazo 
(até 04 anos) 

Longo Prazo 
(até 08 anos) 

Constituição de linhas de 
Souvenires que remetam às 
imagens dos patrimônios 
edificados de Itu  

 Mapear e articular artistas 
locais, nas múltiplas 
linguagens artísticas, 
interessados e/ou com 
projetos prontos neste 
segmento; 

 Aplicar processos artísticos 
em souvenires diversos 
(canecas, chinelos, 
camisetas, cartões postais, 
chaveiros e congêneres); 

X   

Promoção de Circuitos 
Fotográficos para geração de 
exposições e catálogos 

 Organizar roteiros com 
grupos de fotógrafos para 
promover a história local e 
captação de imagens; 

 Fortalecer o Interfoto e 
possível expansão de suas 
atividades ao longo do ano; 

X   
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Tabela 33 - Diretriz Estratégica nº 6 

Diretriz Estratégica – 06 
Centro Histórico e Mecanismos de Proteção Histórico/Cultural 

Proposta de Ação 
Curto Prazo 
(até 02 anos) 

Médio Prazo 
(até 04 anos) 

Longo Prazo 
(até 08 anos) 

Resgate dos bustos e estátuas 
das personalidades de Itu 

 Mapear e inventariar os 
bustos e estátuas de 
personalidades existentes 
em Itu; 

 Engajar alunos, por meio do 
projeto Oficina Escola, no 
processo de inventariação; 

X   

Revitalização dos Monumentos 
Históricos 

 Estruturar plano de ação, 
através de alinhamento 
estratégico entre a Secretaria 
de Cultural e a de Turismo; 

 Envolver o Conselho 
Municipal de Patrimônio 
Cultural no processo de 
estudo e organização do 
plano de ação; 

 Captar recursos para 
operacionalização da 
iniciativa; 

 X  

Museu do Simplício 
 Estruturar projeto (estrutural 

e museológico) para 
implantação; 

 Captar recursos junto a 
iniciativa privada para auxiliar 
no processo de implantação 
do projeto; 

  X 

 

  



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2018 

291 

6.3 Projetos / Ações em andamento 

TRILHA DO SABER – TURISMO PARA O ITUANO 

Escopo   
 Visitas guiadas pelo eixo histórico de Itu, para munícipes, de forma 

gratuita. 

Metas  
 Capacitação do receptivo turístico; 
 Atendimento de 1.200 pessoas no período de 02 anos; 
 Aumentar o sentimento de pertencimento do Ituano pela cidade e seus 

atrativos históricos; 
 Atingir as escolas públicas e privadas. 

Diretrizes Atendidas  
 Cidadania / Qualidade Vida / Sustentabilidade/ Serviço / 

Desenvolvimento / Governança 

Indicadores  
 Através de agendamentos/mês; 
 Lista de presença; 
 Pesquisa qualitativa 

 
 

CONHEÇA UMA ITU SEM IGUAL 

Escopo  
 Aumentar o fluxo de turistas para a cidade nos diversos segmentos: 

turismo de lazer, gastronômico, negócios, rural, pedagógico, esportivo, 
geológico, cultural, entre outros. 

Metas  
 Capacitar o munícipe para o receptivo 
 Atrair mais turistas através de divulgação; 
 Ampliar o desenvolvimento econômico e a inclusão social; 
 Seminário “Conheça uma Itu Sem Igual”; 
 Contratação do Plano Diretor de Turismo (PDT); 

Diretrizes Atendidas  
 Cidadania / Qualidade Vida   / Sustentabilidade / Serviço / 

Desenvolvimento / Governança 

Indicadores  
 Pesquisas de demanda; 
 Índices dos empregos gerados através do turismo, diretos e indiretos;  
 taxa de ocupação dos hotéis e frequência nos restaurantes; 
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LAZER E EVENTOS EM ITU 

Escopo   
 Promover eventos atraentes e de qualidade para o munícipe e turistas, 

e aumentar a frequência e interesse da população pelos atrativos 
turísticos do município. 

Metas  
 06 eventos ao mês; 
 Aumentar o número de pessoas nos eventos da cidade e nos parques 

e praças; 
 Manutenção dos parques e praças para uso e como cenário para os 

eventos diversos; 
Diretrizes Atendidas  

 Cidadania / Qualidade Vida / Sustentabilidade / Serviço / 
Desenvolvimento / Governança 

Ações Próximos Meses 
 Confecção do calendário anual de eventos; 
 Planejamento para a realização do calendário anual de eventos; 
 Manutenção dos parques e praças; 

Indicadores  
 quantidade de público presente aos eventos; 
 parques: catracas ou livros de presença para a quantidade mensal de 

frequência; 
 pesquisas de demanda; 
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6.4 Pleitos Aprovados pelo COMTUR e pelo COC / DADETUR 

6.4.1 Recuperação e adaptação a acessibilidade de vias públicas do centro 
histórico 

Localidade da intervenção: Área central Itu - SP.  

O objeto consiste na realização de serviços e execução de obras para a 

recuperação e adaptação à acessibilidade de vias públicas da região central do 

município de Itu. As vias públicas do centro sofrem constante desgaste de seu 

pavimento por apresentarem grande fluxo de veículos, configurarem vias de 

passagem e por atenderem às demandas dos polos de atração, dos pontos turísticos, 

religiosos e de eventos diversos. Portanto, a necessidade de recuperação dos 

elementos constituintes das vias públicas é frequente e indispensável para a dinâmica 

do município. Juntamente com a preocupação de se recuperar o pavimento das vias, 

deve-se considerar a necessidade de adaptação à acessibilidade dos passeios 

públicos e travessias de pedestres, de forma coerente e funcional, conforme 

recomendação da norma técnica ABNT NBR9050/2015 e exigências das leis 

pertinentes. O Centro Histórico de Itu é um dos oito centros históricos do Estado de 

São Paulo tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Resolução CONDEPHAAT SC-85 de 

06/11/2003), que prevê a preservação da “estrutura urbana configurada pela 

paisagem, o conjunto de logradouros e elementos arquitetônicos que conformam o 

Centro Histórico da Cidade de Itu”.  

Prazo estimado de conclusão do objeto: 12 meses.  

Valor estimado para a realização do objeto: R$ 2.000.000,00. (Dois milhões 

de reais)  

Justificativa para enquadramento: A Estância turística de Itu recebe cerca de 

25.000 visitantes por semana incluindo pesqueiros, fazendas e campings. Os atrativos 

turísticos estão relacionados à visitação ao centro histórico onde se concentra grande 

parte dos atrativos histórico-culturais, como os museus, igrejas, lojas, gastronomia, 

praças, feira de artesanato O projeto pretendido faz parte do apoio ao turismo no 

Centro Histórico.  
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6.4.2 Revitalização da praça Padre Miguel e calçadas do entorno  

Localidade da intervenção: Centro l Itu - SP.  

O objeto consiste na realização de serviços e execução de obras para a 

recuperação da Praça Padre Miguel e suas calçadas de entorno. Localizada na região 

central do município de Itu. A Praça necessita de troca de piso, melhora na iluminação, 

revitalização do paisagismo, pintura em seu coreto e equipamentos urbanos. 

Seu piso sofreu desgaste necessitando de troca de parte dele e retirada e 

reassentamento do restante, a iluminação bem como seu sistema elétrico requerem 

manutenção e substituição de fios e ampliação de potência, tendo em vista a sua 

utilização como cenário de muitos eventos festivos durante o ano todo. 

A Praça Padre Miguel, conhecida como Praça da Matriz é um dos locais mais 

visitados por turistas em nossa cidade, em seu entorno estão estabelecimentos que 

dão apoio aos turistas, promovendo a geração de emprego e renda. Também 

conhecida como Largo da Matriz, Igreja Nossa Senhora da Candelária. 

A atual igreja foi terminada em 1780 e é o resultado da reconstrução de uma 

capela mais antiga, realizada sob orientação do Padre João Leite Ferraz. No interior 

foi mantida a imagem de Nossa Senhora da Candelária da capela anterior. No interior, 

as pinturas dos tetos da nave e capela-mor foram realizados por José Patrício da Silva 

Manso (c.1753-1801), que na época tinha como ajudante o frei Jesuíno do Monte 

Carmelo, que pintou as paredes da capela-mor. 

Também possui pinturas mais recentes de Almeida Júnior. A fachada foi 

terminada apenas em 1831, quando ganhou a torre central e sinos. Em finais do 

século XIX a fachada foi reformada por Ramos de Azevedo. A Igreja Matriz conta, 

também, com um Órgão (instrumento musical) construído por Aristide Cavaillé-Coll, 

organeiro francês, em 1883. É um instrumento de 2 manuais e pedaleira, com 12 

registros. A Praça Padre Miguel é ainda procurada pelas pessoas que querem 

conhecer os exageros de Itu, pois é nela que estão o semáforo gigante e o orelhão. 

O Centro Histórico de Itu é um dos oito centros históricos do Estado de São 

Paulo tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Resolução CONDEPHAAT SC-85 de 
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06/11/2003), que prevê a preservação da “estrutura urbana configurada pela 

paisagem, o conjunto de logradouros e elementos arquitetônicos que conformam o 

Centro Histórico da Cidade de Itu”.  

Prazo estimado de conclusão do objeto: 12 meses.  

Valor estimado para a realização do objeto: R$800.000,00. (Oitocentos mil 

reais)  

Justificativa para enquadramento: A Estância turística de Itu recebe cerca 

de 25.000 visitantes por semana incluindo pesqueiros, fazendas e campings. Os 

atrativos turísticos estão relacionados à visitação ao centro histórico onde se 

concentra grande parte dos atrativos histórico-culturais, como os museus, igrejas, 

lojas, gastronomia, praças e feira de artesanato. 

6.4.3 Revitalização do centro esportivo e de lazer “1º de maio”  

Localidade da intervenção: R. Corintho Luiz D’Onofrio, s/nº – Bairro Jardim 

Alberto Gomes ITU/SP. 

O objeto consiste na execução de obras e serviços para a Revitalização do 

Centro de Esportes e Lazer “1º de Maio” o qual será integrado a Praça Periscópio, 

construída com recursos do DADETUR, inaugurada em julho de 2017. 

O objetivo pretendido com a Revitalização é o de criar um novo e importante 

Centro Turístico, quer seja pelas modalidades esportivas a serem ofertadas, o que 

enfatiza a modalidade de Turismo Esportivo, quer seja pelo local bem estruturado para 

eventos e shows ou ainda pelo centro de convívio oferecido, inclusive à noite. 

A ação permite um desenvolvimento da comunidade local, criando-se com a 

concentração de público, a oportunidade de surgimento de novos serviços e negócios 

voltados ao atendimento ao turista, gerando renda e empregos. O Centro de Lazer é 

um espaço público de convívio e de prática de esportes. 

Atualmente, suas instalações se encontram bastante deterioradas, oferecendo 

um ambiente pouco seguro e de baixo conforto. A proposta de revitalização contempla 

o Centro de Lazer e seu respectivo calçamento, correspondendo a uma área 

aproximada de 25.591,60m², visando a integração do espaço, pretende-se a retirada 
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de alambrados integrando fisicamente os dois equipamentos, Centro de Lazer e 

Praça. O projeto prevê ainda o alargamento do passeio público para o favorecimento 

de exercícios físicos e caminhada, com atendimento à acessibilidade. 

Também estão previstas a implantação de ciclovia, a reforma de quadras e de 

espaços esportivos, instalação de nova iluminação para a melhoria das condições de 

segurança, áreas de recreação e paisagismo. 

Prazo estimado de conclusão do objeto: 12 meses.  

Valor estimado para a realização do objeto: R$ 2.800.000,00 (Dois milhões 

e oitocentos mil reais)  

Justificativa para enquadramento: A Estância Turística de Itu recebe cerca 

de 25.000 visitantes por semana incluindo pesqueiros, fazendas e campings. Os 

atrativos turísticos estão relacionados a visitação ao centro histórico onde se 

concentra grande parte dos atrativos histórico-culturais, como os museus, igrejas, 

lojas, gastronomia, praças, feira de artesanato. Oprojeto pretendido amplia o 

segmento de turismo, fomenta o circuito turístico e aumenta a permanência do turista 

na cidade. 

6.4.4 Sinalização turística do município de itu 

Localidade da intervenção: Itu- SP.  

Com mais 400 anos de história, a cidade de Itu reúne em seu território atrações 

de cunho histórico, religioso, ecológico, gastronômico e rural, e graças ao comediante 

Francisco Flaviano de Almeida, o Simplício, Itu ficou conhecida como a “Cidade dos 

Exageros”. A partir de uma bem-humorada brincadeira em um programa de televisão, 

nos anos de 1960, Simplício criou o mito de que em Itu tudo era grande. A partir disso, 

os turistas voltaram seus olhos para a cidade atraindo os mais variados públicos 

durante todo o ano. 

No ano de 2014 a Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos em 

parceria com o Conselho Municipal de Turismo de Itu (COMTUR), iniciou os estudos 

sobre a implantação de uma sinalização turística que abrange toda a área urbana da 

cidade. As placas existentes atualmente foram implantadas em vários momentos 
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diferentes em ações pontuais, sem a preocupação de uma integração que 

compreendesse todos os atrativos turísticos e suas respectivas rotas. 

Inicialmente foi inventariada a realidade da sinalização turística instalada em 

toda a área urbana da cidade, por meio de um relatório fotográfico, diagnosticando 

diversas situações, como: placas com necessidade de manutenção e indicações 

errôneas de direção de rota; pontos cegos em diversas rotas, onde as placas foram 

retiradas ou foram danificadas; placas com necessidade de serem retiradas por conter 

informações errôneas ou desnecessárias; placas de identificação dos atrativos 

turísticos que deverão ser substituídas por outras com o formato adequado. 

Este projeto de Sinalização Turística segue as normativas do Guia Brasileiro 

de Sinalização Turística – 2001 (EMBRATUR, IPHAN, DENATRAN) e do trabalho 

realizado pelo COMTUR de avaliação e hierarquização dos atrativos da cidade, 

colaborando na priorização da sinalização dos principais pontos turísticos da cidade. 

Foram incluídas rotas exclusivas para os ônibus turísticos poderem acessar o centro 

histórico, aonde muitas ruas são estreitas impossibilitando seu livre trânsito, 

sinalizando locais de estacionamento, embarque e desembarque. 

Prazo estimado de conclusão do objeto: 12 meses. 

Valor estimado para a realização do objeto: R$ 400.000,00. (Quatrocentos 

mil reais) 

Justificativa para enquadramento: A Estância turística de Itu recebe cerca 

de 25.000 visitantes por semana incluindo pesqueiros, fazendas e campings. Os 

atrativos turísticos estão relacionados à visitação ao centro histórico onde se 

concentra grande parte dos atrativos histórico-culturais, como os museus, igrejas, 

lojas, gastronomia, praças, feira de artesanato O projeto pretendido tem o objetivo de 

sinalizar os atrativos turísticos, contribuindo para a localização dos mesmos. 

6.4.5 Revitalização da praça dos exageros e entorno.  

Localidade da intervenção: Rua Maestro José dos Passos, Jardim Padre 

Bento Itu- SP. 
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Pretende-se revitalizar e criar novas atrações na Praça dos Exageros, fundada 

em 2006 com o intuito de ampliar as atrações turísticas da cidade, está deteriorada 

pela falta de manutenção e ação do tempo, necessitando de reformas e novos 

atrativos. 

Segundo o livro, Simplício um Contador de Histórias, autor Salathiel de Souza, 

onde narra: “No banco da Praça da Alegria, a figura simpática de Manoel de Nóbrega, 

lia um jornal qualquer. 

Simplício entrou em cena como o caipira Ozório: botina surrada, calça de linho 

branco e chapéu de palha. A mulher vinha a seu lado. Seu nome era Ofélia, 

interpretada pela atriz Valéria Luercy. Ela estava com vestido de chita, trancinhas e 

uma cesta nos braços. Decidiram sentar no banco da praça para descansar da longa 

caminhada entre a roça e a cidade. Pediram licença, sentaram e começaram a prosear 

com Manoel. 

O caipira gostava de contar vantagem. Nada na cidade grande poderia ser 

melhor ou maior que as coisas da sua terra. A conversa era tranquila bem no gosto 

do povo do interior de São Paulo. Papo vai, papo vem, decidiram falar sobre frutas. 

O caipira disse para Manoel que, de onde ele e sua mulher vinham, todos os 

tipos de fruta eram gigantes, maiores do que o imaginável, surpreendentemente 

grandes. Nóbrega duvidou. Então o caipira, como quem tenta provar a verdade que 

está falando, virou-se para a mulher ordenando: 

-Ofélia! Diga para ele qual é o tamanho das pitanguinhas lá de Itu, nossa terra!  

-Assim ó! – Exclamava a moça de voz estridente, arregalando os olhos e 

abrindo os braços como se abraçasse o mundo. Começou assim a história que fez Itu 

ser conhecida, nacional e internacionalmente, como a cidade onde tudo é grande” 

Consta ainda a data de 1967 para esse início do programa e em 1975 há relatos 

que Itu já atraía cerca de dois a 4 mil turistas por final de semana, em busca da oferta 

do exagero.  

Na revitalização e ampliação pretendida, além das frutas como a pitanga 

gigante, serão incluídos painéis contando a história com o intuito de preservação da 
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cultura e também será feita uma releitura incluindo brinquedos interativos com temas 

diversos. 

Também serão executadas novas áreas de cobertura e a inclusão do tema 

circo, além de reformas em calçadas externas, placas educativas, paisagismo 

iluminação. Com a execução do projeto pretendido, Itu ganhará um novo atrativo, 

fomentando o turismo, gerando empregos e valorizando o entorno, criando um novo 

polo turístico.  

Prazo estimado de conclusão do objeto: 18 meses.  

Valor estimado para a realização do objeto: R$ 2.000.000,00. (Dois milhões 

de reais)  

Justificativa para enquadramento: A Estância turística de Itu recebe cerca 

de 25.000 visitantes por semana incluindo pesqueiros, fazendas e campings. Os 

atrativos turísticos estão relacionados à visitação ao centro histórico onde se 

concentra grande parte dos atrativos histórico-culturais, como os museus, igrejas, 

lojas, gastronomia, praças, feira de artesanato O projeto pretendido recupera um 

importante centro de atração ao turista através da oferta de um equipamento 

totalmente revitalizado com novas atrações interativas. 
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6.5 Convênios Estabelecidos / Governo Federal 

6.5.1 Número Convênio: 805598  

Objeto: Elaboração de Projeto de Acessibilidade para o Centro Histórico de Itu. 

Órgão Superior: MINISTERIO DAS CIDADES  

Convenente: MUNICIPIO DE ITU  

Valor Total: R$ 137.060,00  

Data da Última Liberação: 11/09/2017  

Valor da Última Liberação: R$ 27.412,00 

Trata-se de um Contrato de Repasse, firmado entre o Município de Itu e o 

Ministério das Cidades objetivando o repasse de recursos para Elaboração 

de Projeto de Acessibilidade Para o Centro Histórico, este contrato teve a sua 

assinatura em 20 de junho de 2014 e o fim da vigência em 20 de dezembro de 2017, 

a entrega do atendimento ao objeto foi em 2017, o projeto se encontra nos arquivos 

da Engenharia da Secretaria de Planejamento, aguardando a disponibilização de 

recursos tanto do Governo Federal ou Estadual para a sua execução. 

 

6.5.2 Número Convênio: 653440  

Objeto: REVITALIZACAO DA ESTAÇÃO DE TREM LIGANDO ITU A SALTO  

Órgão Superior: MINISTERIO DO TURISMO  

Convenente: MUNICIPIO DE ITU  

Valor Total: R$ 1.950.000,00  

Data da Última Liberação: 01/09/2017  

Valor da Última Liberação: R$ 200.000,00 

Trata-se de um Contrato de Repasse, firmado entre o Município de Itu e o 

Ministério do Turismo com Recursos do Orçamento Geral da União de 2008, 

objetivando o repasse de recursos para a Revitalização da Estação de Trem Ligando 

Itu a Salto e implantação de trilhos, que se refere ao Lote 3 da ferrovia, este contrato 

teve a sua assinatura em 23 de dezembro de 2008 e a vigência para 26 de junho de 

2018. 

A obra se encontra paralisada aguardando analise de prestação de contas por 

parte do Governo Estadual que é responsável pelo Lote 4 do convênio e por ser uma 
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obra em conjunto, Governo Federal e Governo Estadual, um contrato depende do 

outro, neste caso as obras serão retomadas assim que o Município receber o laudo 

da análise dos documentos da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. 

Quanto ao valor liberado em 01 de setembro de 2017, foi utilizado o total de R$ 

168.314,13 para pagar débitos com a Construtora Prumo Eng. que já havia realizado 

os serviços descritos nas medições 4,5 e 6, o restante do recurso se encontra aplicado 

em conta, conforme o contrato 0267049-09/2008, Cláusula Oitava - Da Execução 

Financeira, item 8.6.1. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a transição entre os anos de 2017 e 2018, a Estância Turística de Itu 

se empenhou em atualizar o Plano Diretor de Turismo – PDT, para que o município 

se mantivesse em acordo com as diretrizes da Lei 1261/2015. Dois documentos 

precederam o plano atual, um em 2009 e o outro em 2015. 

Neste desafio, a Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos da Estância Turística 

de Itu, responsável pelo processo de atualização do inventário turístico e das 

articulações pertinentes à elaboração das diretrizes e da execução do plano, agregou 

à este processo a renomada instituição de ensino, o SENAC, que proveu toda 

metodologia e mediação necessárias que chancelassem a validade de tal documento.  

Construindo um processo diferenciado, valorizando a diversidade e a 

pluralidade de olhares para a cidade de Itu, é que foi constituída  esta ‘governança’, 

um grupo envolvendo os Poderes Executivo e Legislativo, representantes da Iniciativa 

Privada e da Sociedade Civil, Instituições de Ensino e Lideranças de movimentos pró-

desenvolvimento do turismo, e à cada etapa, novas frentes foram agregadas ao 

processo, contribuindo com sugestões, propostas de trabalho e um olhar diferenciado 

para uma Itu, que até então, pouco se valorizava e conhecia. Dados estatísticos foram 

captados, contando com a colaboração das Secretarias Municipais e Autarquias, pois 

sem este apoio, seria impossível traçarmos um mapa do turismo real e atualizado 

sobre o preparo de nossa cidade para acolher o munícipe e recepcionar o turista. 

Este grupo assumiu, entre tantas outras atividades das quais estão envolvidos, 

o comprometimento ativo dos estudos, pesquisas, debates, encontros, levantamentos 

comparativos, análises, planos de trabalho e ações.  

Pautados na metodologia aplicada, o primeiro passo foi promover um amplo 

diálogo e a formação desta governança, em paralelo, um grupo sistematizador 

consolidava os dados, impressões e percepções construídas nestes encontros e 

produzia uma síntese das informações que foram assentadas por escrito na forma de 

plano. 

O processo de planejamento agregou um grupo amplo e plural, que passou a 

(re)conhecer Itu como espaço com múltiplas possibilidades de atratividades turísticas, 
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algumas já estabelecidas e apontou para novas possibilidades. Agregando valor para 

novos espaços, analisando turisticamente outros, gerando uma nova dimensão de 

percepção para o turismo ituano pautado   no mosaico de oportunidades que a cidade 

representa, pela hospitalidade, gastronomia, cultura, natureza, identidade, 

patrimônios e afins. 

No bojo dos trabalhos, coletivamente, foi identificado e apontado como 

diagnóstico que Itu, reconhecida como Estância Turística desde 1979, não se percebia 

como tal. E nesta gestão houve um empenho em considerar esse hiato de trabalho 

junto à população, aos setores sociais, econômicos e a iniciativa privada, que não 

percebiam amplamente a atividade turística como potencial de desenvolvimento. 

Esta oportunidade de crescimento econômico e desenvolvimento social pela 

perspectiva do turismo, tem sido construída e disseminada junto a população, aos 

empreendedores, possíveis investidores e turistas, planejando o futuro da atividade 

com comprometimento no desenvolvimento sustentável, valorização da identidade 

ituana, buscando como valor a qualidade de vida local e o cuidado com os múltiplos 

patrimônios. Desta forma, construindo uma imagem cultural marcante de uma cidade 

histórica, acolhedora e inovadora. 

Resignificando roteiros, revitalizando espaços presentes na memória afetiva do 

ituano, elaborando novas frentes de comunicação e atuação com o trade, através de 

recursos que vão desde encontros presenciais periódicos até a utilização dos 

dispositivos virtuais. 

Toda essa rede de significados está espelhada neste precioso documento ao 

qual é fundamental que a população se aproprie. 
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