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PALAVRA DO PREFEITO  

 

O Plano Diretor de Turismo - PDT é 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, 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. 

 

A revisão deste Plano em 2022 atende à um dispositivo legal, mas também permite 

que a política pública do segmento seja atualizada, confrontada e revista, se 

necessário, para alcançar maior proficiência em todas as ações que o município de 

Itu promove. 

 

Todas as ações foram realizadas de forma criteriosa e democrática, conclamando o 

Conselho Municipal de Turismo, as organizações e instituições pró-turismo e a 

sociedade de forma geral, para colaborar na revisão de políticas públicas que façam 

de nossa cidade um crescente destino turístico brasileiro.    

 

O desafio é grande, assim como gigante nosso amor e dedicação por Itu, e isso nos 

move a procurar constantemente meios e formas para consolidar nossa história, 

patrimônio cultural e tradições como atrativos que se fundem e determinam a escolha 

de Itu como destino turístico.  

 

Este Plano transcende nosso mandato e, portanto, estamos cientes de sua 

importância para o povo ituano.  

 

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA 

Prefeito - Estância Turística de Itu 
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PALAVRA DO SECRETARIO 

 

Quando iniciamos o processo de revisão do Plano Diretor de Turismo – PDT, em 

2022, objetivamos prioritariamente renovar e compreender de que forma a sociedade 

recepcionou e como implementou as diretrizes propostas pelo documento estudado 

anteriormente.   

 

Novamente foram inventariados os atrativos e discutidos pontos fortes e sensíveis, 

rediscutindo-se as oportunidades a partir das ações que o processo promovido pelo 

Turismo provoca. Itu, a Cidade dos Exageros, Berço da República, tendo ainda uma 

vasta riqueza cultural e patrimonial, torna a estância um dos destinos turísticos de 

maior destaque do Estado de São Paulo e do país.  

 

Novamente fomos ouvir a sociedade civil, os empresários, as associações 

organizadas, o Conselho Municipal de Turismo como forma de compreender de que 

forma o PDT de 2018 teve suas trilhas percebidas, procurando assim, e, se 

necessário, rever as estratégias que fundamentam a política pública do setor.  

 

Com este Plano Diretor de Turismo, revisto e atualizado em 2022, seremos capazes 

de planejar um destino mais competitivo, amplificando e potencializando Itu junto ao 

“trade” nacional e internacional, bem como ao consumidor final. 

 

Este trabalho é uma contribuição sólida da sociedade ituana, de profissionais e de 

entusiastas que vivenciam o poder econômico do Turismo em todo mundo, um 

cenário que cresce, gera renda e emprego de forma crescente e para o qual Itu está 

presente e deseja crescer.  

 

César Benedito Calixto  

Secretário Municipal de Turismo, Lazer e Eventos 
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DEPOIMENTO - GRUPO SISTEMATIZADOR 

 

Fazer parte de um grupo multifuncional, voluntário e colaborativo, em muito enobrece 

os objetivos-fim aos quais se dedicam, em especial tratando-se de algo que dignifica 

a nossa cidade. E assim foi a nossa participação, ao colaborarmos na formatação do 

Plano Diretor de Turismo de Itu 2022, quando convidados a participar. 

 

Como em todos os desafios, este seleto grupo, convicto de suas responsabilidades, 

dedicou-se esmeradamente em prover ideias que pudessem compor a visão de como 

fazer conhecer e divulgar os nossos encantos aos que não nos conhecem, nem 

ouviram falar de nossas belezas.  

 

A nossa Itu, terra de infindas histórias, artes, patrimônios, tradições e lazer, 

expressos em seus dons centenários, propicia em seu território e pelo seu povo, 

momentos de conhecimento, entretenimento e prazer a cada um que a visite. 

 

Assim, este grupo de trabalho colaborou em enaltecer estes “dons”, explorou seus 

alcances, delineou metas, propôs ações que os tornem maiores e mais difundidos ao 

público.  

 

Realizando um trabalho sistemático e metódico, buscou fontes, dados, estatísticas, 

experiências anteriores e atuais de cidades com perfil similar; ouvimos sugestões e 

“palpites”, alguns deles com visões disruptivas e promissoras para compor novos 

desafios em futuro próximo.  

 

Ao fechamento dessa missão, nos resta agradecer a todos que, à revelia de seus 

fazeres profissionais, horários e compromissos pessoais, souberam achar um 

precioso tempo para dedicarem-se ao chamamento da Secretaria Municipal de 

Turismo, Lazer e Eventos e do dedicado Grupo Sistematizador para comporem este 

grupo de trabalho.  

 

Como forma de enaltecer este vivenciamento, nada mais digno que usar a frase 

proferida por Winston Churchil ao saudar o grupo de poucos pilotos que defendiam 

com bravura os céus da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial: “ NUNCA 

TANTOS DEVERAM TANTO A TÃO POUCOS” 
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APRESENTAÇÃO 

 

O turismo brasileiro evoluiu substancialmente nos últimos anos. A visita de 

estrangeiros ao país e a receita cambial turística foram recordes em 2019. O Brasil 

recebeu 5,6 milhões de turistas estrangeiros e gerou uma receita cambial de US$ 6,6 

bilhões ao país, número recorde da série histórica monitorada pelo Ministério do 

Turismo. Estima-se que cerca de 197 milhões de viagens tenham sido realizadas 

pelo território brasileiro apenas em 2019. O setor também recebeu financiamento de 

R$ 11,20 bilhões de instituições financeiras federais, o que contribuiu para 

desenvolver os principais segmentos do setor. 

O resultado dessa evolução pode ser observado em um estudo do Conselho 

Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), de 2019, sobre o impacto do turismo no 

mundo. De acordo com o levantamento, o setor de viagens e turismo contribuiu com 

9,5% para a economia global. Vale destacar que a entidade reúne os maiores 

empresários da área e coleta informações em 184 diferentes países, com análise dos 

resultados econômicos e projeções para o futuro.  

Os números do Brasil nesse estudo mostram que o setor apresentou uma 

contribuição total – que inclui as atividades diretas, indiretas e induzidas do turismo - 

de 9,2% do PIB, o equivalente a US$ 205,6 bilhões (ou R$ 443,7 bilhões de reais) 

gerados. O Brasil aparece em sexto lugar entre as economias do turismo do mundo, 

lista liderada pelos Estados Unidos com uma renda de cerca de US$ 1,4 trilhões. Em 

relação à contribuição direta do setor no Brasil, o percentual é de 3,5% do Produto 

Interno Bruto com US$ 77,6 bilhões (cerca de R$ 166,1 bilhões). 

A contribuição direta a qual se refere o estudo da WTTC se refere apenas aos 

valores ligados à cadeia do turismo. Já a contribuição total leva em conta os impactos 

mais amplos que incluem toda a cadeia produtiva do setor, como geração de 

empregos diretos e indiretos, investimentos com a construção de novos 

empreendimentos, gastos públicos com segurança, saneamento, transporte, setor de 

alimentação, serviços de limpeza, indústria, hotéis, agências de viagens, companhias 

aéreas e indústria do lazer, entre outros. 

Em relação à geração de empregos diretos promovidos pelo setor de turismo 

no Brasil, a contribuição, ainda segundo a pesquisa, foi de 3 milhões de postos de 
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trabalho, enquanto a contribuição total (diretos, indiretos e induzidos) chega 8,4 

milhões.  

Segundo David Scowsill, presidente da WTTC, o mercado de turismo no Brasil 

obteve um crescimento nos últimos anos em função da realização dos grandes 

eventos Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas em 2016. Ações como a facilitação 

dos vistos, aumento de novos voos internacionais para o Brasil e a melhora nos 

aeroportos foram pontos importantes realizados a partir desses megaeventos e 

contribuíram sensivelmente para atrair mais turistas ao nosso país. 

Para a WTTC, o impacto do turismo na economia do país alcançou 9,5% do PIB 

(R$ 466,6 bilhões), um crescimento de 5,2% em relação aos números de 2018. Este 

percentual é superior à média mundial, que será de 2,5%. 

Mas, entre os anos de 2020 e 2021, todo esse cenário de otimismo e 

crescimento foi abalado pela Pandemia causada pelo COVID-19, o que influenciou 

diretamente toda a cadeia produtiva do turismo em todo o mundo, já que os 

deslocamentos foram vistos pela OMS – Organização Mundial de Turismo, como 

uma das principais razões para o alastramento do vírus a partir da China, o que gerou 

a restrição ou total impedimento dos deslocamento de turistas na maior parte dos 

lugares e destinos do mundo, como tentativa de conter o Vírus. 

 Essa preocupante situação para o Turismo começa a mudar a partir do avanço 

da vacinação em todo o mundo, aliado ao enfraquecimento dos efeitos nocivos da 

COVID-19 em função das suas novas variantes (mais contagiosas e menos letais) e 

por consequência do número de internações e mortes em função do Coronavírus, o 

que permitiu, a partir do segundo semestre de 2021, a flexibilização de muitos países 

nas regras e restrições de ingresso e saída de turistas de seus territórios, o que foi 

fundamental para que a atividade turística começasse a se recuperar e mostrasse, 

mais uma vez, sua força como gerador de empregos, receita e impostos para os 

países, como o Brasil, por exemplo. 

 Pode-se dizer que a redução drástica da atividade turística em todo o mundo 

durante os dois anos em que a pandemia trouxe mais internações e mortes serviu, 

ao mesmo tempo, como conscientização dos países, opinião pública e sociedade, de 

quanto o turismo é importante para as economias locais e de quantos empregos 

deixam de ser gerados quando essa atividade deixa de existir. 
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 Felizmente, todo esse cenário adverso ficou para trás já que tanto a OMT – 

Organização Mundial do Turismo, como o Ministério do Turismo brasileiro e 

associações de classe representativas do setor nacional, como ABAV – Associação 

Brasileira dos Agentes de Viagens, ABIH – Associação Brasileira da Indústria 

Hoteleira, BRAZTOA – Associação Brasileira das Operadoras de Turismo e diversos 

observatórios de Turismo estaduais/municipais, tem sido unânime em apontar a 

retomada do setor de Turismo em todas as suas áreas correlatas, destacando 

inclusive que muitos números obtidos em 2022 já são superiores aos números 

obtidos antes da pandemia, em 2019, o que demonstra que o turismo voltou mais 

forte do que nunca, indicando a necessidade de termos mãos de obra qualificada 

para ocupar todas as novas e diversas vagas de emprego no mercado que surgiram 

desde então, aliado a destinos que estejam devidamente planejados para oferecer 

serviços e estrutura qualificada aos seus visitantes. 

 

O otimismo no setor de Turismo acaba de ser reforçado por mais uma 
boa notícia. De acordo com a Associação Brasileira das Operadoras 
de Turismo (Braztoa), 7,4 milhões de pessoas realizaram viagens em 
2021 por meio de agências, o que representa um recorde, com 
aumento de 124,6% em relação a 2020. Além disso, os números foram 
14,2% maiores do que os registrados em 2019, antes da pandemia do 
coronavírus. Os dados mostram, também, que 61% dos viajantes 
escolheram o Brasil como destino em 2021. (Disponível em 
https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/em-plena-
retomada-operadoras-de-turismo-registram-recorde-em-2021-e-
superam-numeros-pre-pandemia. Acesso em 30 de junho de 2022). 

 

A retomada do setor traz consigo a preocupação com a oferta de profissionais 

qualificados e preparados para atender a essa demanda, pois para que esse 

crescimento seja sustentado e traga benefícios para as pessoas e empresas do 

destino que recebe os turistas, é necessário que a prática do turismo na localidade 

se organize e estruture enquanto eixo alavancador de desenvolvimento de inúmeras 

regiões e municípios. Portanto, a atividade se consolida e fortalece em núcleos 

receptivos que se organizam de modo a planejar o turismo local, minimizando seus 

impactos negativos e otimizando o aproveitamento dos impactos positivos que a 

atividade desencadeia. 

O planejamento, por sua vez, caracteriza-se como processo que prioriza o 

crescimento e o desenvolvimento econômico e social, permeado por diretrizes e 

estratégias de atuação sustentável, com o objetivo de desenvolver e/ou fortalecer 
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determinados destinos, integrando a comunidade e os inúmeros atores sociais que 

compõem o sistema produtivo do turismo. Só assim todos se beneficiam de forma 

igualitária da atividade turística. 

O planejamento baseia-se, portanto, em um tipo de atuação que direciona as 

ações no destino de forma responsável, em especial perante o uso dos recursos 

naturais e culturais, e se estabelece a partir de valores bem definidos, que se 

solidificam e se norteiam pelo compromisso com o bem-estar das futuras gerações. 

Pode-se dizer que a proposta de planejamento que se materializa na forma do 

Plano Diretor de Turismo, documento composto por uma profunda análise das 

características da localidade, um mapeamento da estrutura turística e uma avaliação 

sistematizada do potencial turístico local. 

Nesse sentido, O Plano Diretor de Turismo, ou PDT, pode ser considerado um 

instrumento de planejamento que se estrutura enquanto documento mais abrangente 

e direcionador das atividades de planejamento turístico local.  Um Plano Diretor 

engloba ainda a análise de todas as variáveis envolvidas com o fenômeno turístico, 

que vão desde a ordenação geopolítica e administrativa da região objeto de estudo, 

passando pelo inventário dos recursos naturais, culturais e artificiais, traçando ainda 

o perfil socioeconômico do município.  

Após um estudo preliminar, desenvolve-se o diagnóstico da atividade turística 

local, diagnóstico este realizado por meio da utilização de diversas metodologias de 

planejamento estratégico. Esta etapa dá subsídios para a construção do prognóstico 

da atividade turística, que traz um desenho da perspectiva de desenvolvimento do 

turismo na localidade, por meio da elaboração de diretrizes, metas e ações que irão 

compor uma linha que direcionará a atividade turística em nível municipal. Essa é, 

portanto, a essência do trabalho que será apresentado a seguir. 

Pretende-se assim, por meio da apresentação do novo Plano Diretor de 

Turismo do Município de Itu, construir bases conceituais, estratégicas e de 

planejamento turístico, para a consolidação de Itu como destino turístico a partir do 

ressurgimento da atividade pós pandemia, visando seu destaque no mercado 

regional, estadual, nacional e quiçá, internacional, de forma econômica, cultural, 

social e ambientalmente responsável, inclusiva e sustentável.  
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INTRODUÇÃO 
 

Para a elaboração do trabalho foram realizadas diversas oficinas com os 

players da cadeia produtiva do turismo e comunidade local, além de pesquisas com 

visitantes e consulta pública com a população local, para obter assim os subsídios 

que fundamentaram as informações e decisões que são aqui expostas.  

Houve também um trabalho de análise documental e bibliográfica, para o qual 

se recorreu aos documentos já produzidos por outros pesquisadores, depoimentos 

de ilustres personalidades do município, pesquisas de observação pelos consultores 

da Poza Plan Consultoria Turística (contratada pela Prefeitura da Estância Turística 

de Itu para a realização da elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Turístico 

do município), além do levantamento das notícias obtidas na mídia em geral, seja a 

respeito de Itu, seja para observar o comportamento e ações de outros destinos 

concorrentes ou complementares, sendo uma grande parte deles divulgados por 

meio da internet.  

Vale destacar que as informações foram coletadas graças a efetiva colaboração 

e participação do trade turístico e poder público local (através das diversas 

Secretarias do município, com a supervisão e devida orientação da Secretaria de 

Turismo, Lazer e Eventos da Estância Turística de Itu), que de forma integralmente 

participativa, por meio das oficinas ocorridas, possibilitou termos as informações 

necessárias para gerar as novas propostas de desenvolvimento turístico para Itu. 

 A partir da obtenção dos dados, foi realizada a hierarquização dos atrativos 

turísticos de Itu, feita a análise comparativa da concorrência e adotada a matriz 

SWOT, como ferramenta de análise do uso atual e potencial dos atrativos turísticos. 

Nesse caso, um dos pressupostos que regeram toda a análise e, consequentemente, 

as proposições contidas neste trabalho, foi o de valorização das percepções e 

opiniões da comunidade local, representadas por suas lideranças no decorrer das 

oficinas realizadas. 

A partir de então, foram estabelecidas as diretrizes para o aprimoramento da 

prática do turismo em Itu, as quais foram por sua vez, esmiuçadas em propostas de 

projetos definidos em diferentes prazos de execução para que sejam exequíveis sem 

sufocar a gestão pública com ações imediatistas, sem critério e pouco efeito prático.  
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Para estruturar este trabalho, optou-se por dividi-lo em três grandes partes, 

subdivididas então capítulos e itens. A primeira parte refere-se ao inventário e 

caracteriza Itu como cidade e destino turístico, considerando sua história, dados 

socioeconômicos, vocações, patrimônio histórico-cultural, manifestações artísticas e 

culturais, participação regional, gestão ambiental, ações do Conselho Municipal de 

Turismo, legislação, infraestrutura (com ênfase a oferta de saúdem abastecimento 

de água e tratamento de esgoto).  

Ainda nessa primeira parte do trabalho, são apresentadas as informações 

relacionadas a demanda turística, atrativos, rotas existentes, equipamentos e 

serviços turísticos (meios de hospedagem, serviços de alimentação, serviços de 

informação turística e outros serviços de apoio ao turista, tais como agências de 

viagens (emissoras e receptoras) e eventos, abordando-se nesse último caso os 

equipamentos, empresas e calendário oficial existente. 

A segunda parte do trabalho refere-se ao diagnostico, onde  os atrativos 

turísticos descritos anteriormente são avaliados e hierarquizados, observando-se 

ainda os segmentos turísticos do destino, somados a análise, por meio da matriz 

SWOT, os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades de Itu frente a prática do 

turismo, além do levantamento e seleção dos destinos turísticos que concorrem com 

Itu de acordo com sua vocação turística, a fim de possibilitar a reflexão a respeito de 

estratégias que poderiam ser usadas como diferencial.  

A terceira e última Parte, denominada de prognóstico, transforma em ações 

diretrizes, metas e projetos, dando as primeiras indicações para possibilitar o 

desenvolvimento turístico de Itu. A seguir, as considerações finais retomam os 

principais pontos do trabalho com a análise crítica do cumprimento de seus objetivos 

inicialmente previstos e se de sua contribuição para o desenvolvimento turístico de 

Itu. 
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OBJETIVOS DO PLANO  
 

Este trabalho objetiva realizar um diagnóstico dos aspectos do município de 

Itu relacionados com a potencialidade de visitação, a fim de poder indicar as melhores 

alternativas de desenvolvimento do turismo. Tais alternativas devem levar em conta 

a sustentabilidade dos recursos financeiros, naturais e históricos da localidade, além 

do patrimônio cultural da comunidade e suas características socioeconômicas.  

Nesse sentido, podemos destacar como principais objetivos do Plano Diretor 

de Turismo de Itu: 

• Atender as especificações da Lei complementar nº 1261/2015;   

• Propor diretrizes capazes de estimular a prática do turismo da localidade, 

promovendo ganhos sociais e econômicos tanto para a cadeia produtiva do 

turismo local como para a comunidade receptora, sempre alinhadas às suas 

atuais expectativas e necessidades;    

• Ampliar o nível de competitividade do destino, ajustando a sua oferta às atuais 

exigências do mercado consumidor; 

• Identificar potencialidades, fragilidades, oportunidades e ameaças para propor 

ações exequíveis, por meio de práticas exitosas e inovadoras, que possam 

qualificar o produto turístico encontrado no destino pelos seus visitantes. 

O Plano Diretor de Turismo proposto não pretende ser conclusivo, mas ser um 

grande indicador dos melhores caminhos e práticas para que a localidade possa se 

tornar um destino turístico sustentável, do ponto de vista econômico e ambiental, 

sem, no entanto, abdicar de pareceres técnicos de outros profissionais e/ou áreas de 

atuação, tal qual consiste na própria essência da atividade turística: dinâmica, 

interdisciplinar, envolvente e repleta de oportunidades e possibilidades. 
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PARTE I  -  INVENTÁRIO 
 

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; 

 
Essas informações serão tratadas de forma detalhada nesse capítulo, onde 

será apresentado o item I do referido artigo 2º da Lei Complementar 1261/2015, por 

meio da descrição dos resultados obtidos pelo Estudo da Demanda Turística, o 

item II do mesmo parágrafo e lei, serão abordados através da descrição dos 

Atrativos com Localização e Vias de Acesso, enquanto os itens IV e V da 

respectiva lei/artigo ocorrerão pelos itens Serviço Médico Emergencial e de 

Infraestrutura básica.  

Além disso, o Item III do parágrafo 2º da Lei Complementar 1261/2015 será 

tratado no capítulo a seguir, intitulado de Equipamento e Serviços Turísticos. 
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1 CONHECENDO O MUNICÍPIO 
 

Este capítulo busca traçar, por meio de fontes secundárias e pesquisa de 

campo, a caracterização da cidade de Itu, não apenas em relação a aspectos 

indiretamente ligados com a atividade turística, como a sua história, infraestrutura 

geral e serviços disponíveis, a fim de identificar as fragilidades e potencialidade para 

o desenvolvimento sustentável da localidade frente a prática do turismo. 

O capítulo foi dividido em seis diferentes itens: histórico, localização regional e 

acesso, índices de dados socioeconômicos, infraestrutura de apoio (sistema de 

saúde, sistema de abastecimento de água potável e tratamento de esgoto), aspectos 

históricos e culturais, vocação turística, participação no desenvolvimento regional, 

práticas ambientais, legislação turística, além do histórico e atuação do Conselho 

Municipal de Turismo 

Vale destacar que alguns desses tópicos são, por sua vez, subdivididos em 

itens, a fim de proporcionar maior clareza em relação aos aspectos tratados.  

 

1.1 História  

 

Falar de uma cidade com mais de quatro séculos de vida significa percorrer 

uma história epopeica, desde aquele dois de fevereiro de 1610, em que se edificou 

em terras da Vila de Parnaíba, em um lugar denominado pelos indígenas como Utu 

Guaçu, na planície do Pirapitingui, uma pequena capela em louvor à Nossa Senhora 

da Candelária. Já em 1653, reunia-se em torno dessa capela uma população de 

aproximadamente 400 pessoas, alçando-lhe o privilégio de tornar-se Capela Curada. 

Em 1657, esta freguesia ganhava a outorga de Vila, recebendo, em 1727, por 

ordem de D. João V, a criação de seu Juízo de Foro e, em 1811, ao tempo da recém-

instalada Família Real Portuguesa em solo brasileiro, adquire o legado de ser Cabeça 

de Comarca, exercendo jurisdição desde Franca até Curitiba. Por fim, em 1842, no 

mesmo ano em que aderiu à Revolta Liberal do brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, 

foi elevada à categoria de Cidade. 

Assim, da era colonial até o segundo império, a história de Itu é tangida por um 

espírito bravio de gente que soube conquistar méritos desde o seu berço, agregando 
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valor ao solo pátrio pelos seus feitos e marcando a sua presença nas mais insignes 

datas em que fora chamada a atuar. 

Isso criou o espírito de pertencimento em seu povo, agregando aos seus filhos 

de nascença e aos que aqui procuraram abrigo, um venturoso e marcante desenrolar 

de quanto fomos partícipes das mais profundas mudanças que ocorreram no forjar 

de um Estado-Nação denominado Brasil. 

A cada tempo e lugar, ao longo desses mais de quatro séculos, o município 

fincou sua bandeira para perpetuar aquilo que sempre achou melhor para as futuras 

gerações, batalhando por um País mais digno e justo para todos os brasileiros, 

incluindo em suas  plagas estrangeiros que vieram partilhar da mesma sensação de 

liberdade, igualdade e fraternidade postuladas pelos ideais da República que, 

honrosamente, deu-se por início em 18 de abril de 1873, quando foi realizado em 

território ituano o primeiro ato republicano legítimo, conhecida por Convenção de Itu.  

Mas o que enche de orgulho seus habitantes, em toda essa caminhada, é não 

ter perdido este espírito de pertencimento à terra, de amar o seu solo, de querer o 

melhor para a cidade e o seu povo, dar um pouco mais de cada um de seus filhos 

para saldar sua dívida com o resto do Brasil, sentindo-nos cada vez mais brasileiros 

perante a sua gloriosa história pregressa e clamando, mais e mais, em fazer valer a 

sua gratidão por serem ituanos. E que assim o seja, por mais séculos que se possam 

contar! 

 

1.2 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. 

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

longitude 47º17"57' W, estando a uma altitude de 583 metros. Segundo o IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sua população estimada no ano de 

2021 era de 177.150 pessoas, com densidade demográfica de 241,01 hab./km² 

(IBGE, 2010). A população é 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. 
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Figura 1 – Localização do Município de Itu no Estado de São Paulo 
Fonte: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/SaoPaulo_Municip_Itu.svg/250px-
SaoPaulo_Municip_Itu.svg.png. Acesso em 11 de outubro de 2022. 

 

Segundo o mesmo IBGE (2010)1, Itu é o 46° município mais populoso do 

estado de São Paulo e o 172° 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 

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. 

O município ocupa uma área de 640,72 km² e limita-se com os municípios de 

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

Araçariguama ao sul; e Cabreúva e Itupeva a oeste, conforme pode ser observado 

no mapa a seguir. 

 
1 Informações obtidas no último censo pubilcado pelo IBGE, em 2010. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/SaoPaulo_Municip_Itu.svg/250px-SaoPaulo_Municip_Itu.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/SaoPaulo_Municip_Itu.svg/250px-SaoPaulo_Municip_Itu.svg.png
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Figura 2 – Municípios Limítrofes de Itu 
Fonte: https://docplayer.com.br/docs-images/40/21560973/images/54-0.png. Acesso em 11 de 
outubro de 2022. 

 

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. 

 

 

Figura 3 – Mapa dos Principais Acessos de Itu 
Fonte – Disponível em https://www.itu.com.br/turismo/imgs/acesso/mapa-g.jpg. Acesso em 11 de 
outubro de 2022. 

https://docplayer.com.br/docs-images/40/21560973/images/54-0.png
https://www.itu.com.br/turismo/imgs/acesso/mapa-g.jpg


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 
 

30 
 

1.2.1 Acesso Rodoviário 

 

O município de Itu é servido por uma extensa e, ao mesmo tempo, qualificada 

malha rodoviária, com estado de conservação de nível excelente e superiores à 

média nacional. O município se beneficia da alta qualidade das estradas paulistas, 

onde, segundo a CNT – Confederação Nacional de Transportes (2021), estão as 16 

das 20 melhores estradas do país. Segundo a mesma entidade, 79,6% das suas 

estradas são consideradas ótimas ou boas. Nas vias paulistas, segundo da CNT 

(2021), o pavimento é considerado satisfatório em 76,8% dos trechos analisados e a 

sinalização é boa ou ótima em 81% dos casos. Quanto ao traçado, a CNT ainda 

aponta que 71,1% das vias do Estado são boas ou ótimas, e quase 80% (79,4%) dos 

quilômetros analisados contam com acostamento.   

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 

 

Tabela 1 – Principais distâncias e acessos rodoviários ao município de Itu 
Fonte – Prefeitura da Estância Turística de Itu, 2022. 

 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 
 

31 
 

Vale destacar que a Rodovia dos Bandeirantes (SP 348), uma das rodovias 

que interligam Itu a São Paulo, foi reconhecida mais um vez, dentre as duas melhores 

rodovias do país, segundo a pesquisa CNT de Rodovias, publicada em 2021 pela 

entidade2. 

 

1.2.2 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. 

 

 

Figura 4  - Estação Rodoviária de Itu 
Fonte: Plínio Menezes, 2022.  
 

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 GCM - Guarda Civil Municipal. 

 

 

 
2 Disponível em https://pesquisarodovias.cnt.org.br/. Acesso em 11 de outubro de 2022. 

https://pesquisarodovias.cnt.org.br/
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Empresa Rodoviária  Linha Destino  Frequência 
Andorinha  Intermunicipal Itu x Presidente 

Prudente 
Uma vez por dia 
(período noturno)   

Vale do Tiete  Intermunicipal Itu x São Paulo De 40min  
 

VB Transportes  Intermunicipal  Itu x Salto Varia a cada 1h 20 min a 
3h e 40min 

Viação Garcia  Interestadual  Itu x Foz do Iguaçu Duas vezes por dia 
(período noturno) 

Viação Garcia  Interestadual Itu x Maringá  Três vezes por dia 
(período noturno) 

Via Goiás  Interestadual Itu x Goiânia  Três vezes por dia 
(período noturno) 

Transpen  Interestadual Itu x Curitiba (via 
BR 116)  

Uma vez por dia 
(período Matutino)   

Transpen Interestadual Itu x Curitiba (via 
Ponta Grossa) 

Uma vez por dia 
(período noturno)   

Gontijo  Interestadual Itu x Garanhuns Pe Uma vez por dia 
 

Expresso Nordeste  Interestadual Itu x Florianópolis  Uma vez por dia 
(período noturno)   

 

Tabela 2 – Empresas e linhas operadas via Rodoviária de Itu 
Fonte: Grupo Sistematizador – PDT Itu, 2022 

 

1.2.3 Acesso Aéreo 

 

Quanto ao acesso aéreo, o aeroporto mais próximo é o Aeroporto 

Internacional de 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. 

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

aeroportos do Estado de São Paulo, pois fica a 39 Km do Aeroporto de Sorocaba, a 

41 Km do Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas/SP) e a 43 Km do 

Aeroporto de Jundiaí, o que garante facilidade de acesso para fruição do destino por 

turistas que regionais, nacionais e internacionais. 
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Aeroporto Km Tempo 
Estimado 

Rodovia Condições 

Bauru-Arealva - Regional 273 3h 08 min 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 56 min SP-348 
dos Bandeirantes 

Pavimentada com Pista 
Dupla 

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

Pavimentada com Pista 
Dupla 

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

Pavimentada com Pista 
Dupla 

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

Pavimentada com Pista 
Dupla 

Jundiaí/SP 43 39 min SP-300 
Dom Gabriel  

Pavimentada com Pista 
Dupla 

Sorocaba/SP  39 40 min SP-75 
Santos Dumont 

Pavimentada com Pista 
Dupla 

 
Tabela 3 – Aeroportos mais próximos do Município de Itu 
Fonte: Grupo Sistematizador – PDT Itu, 2022. 
 

 

Figura 5  - Aeroportos mais próximos do Município de Itu 
Fonte: Google Maps, 2022 
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1.2.4 Acesso Ferroviário  

 

O Trem Republicano, proposto para retomar o transporte ferroviário de 

pessoas a partir de Itu, entrou em operação a partir de dezembro de 2020, 15 anos 

após sua idealização. O projeto foi inspirado no evento conhecido como Convenção 

de Itu, ocorrida em 18 de abril de 1873. Curiosamente, na véspera da convenção, se 

inaugurou o trecho entre Salto e Itu da ferrovia Ytuana.  

Essa concessão, outorgada em 1870, ligava a mesma cidade de Itu à São 

Paulo Railway em Jundiaí. Ou seja, as datas entre o surgimento do trem na região e 

a histórica Convenção de Itu coincidem e fazem desta época um evento singular de 

ambas as cidades contempladas pelo passeio, o que permite aos passageiros reviver 

esse período tão importante da história dos ituanos. 

 

 

Figura 6 – Trem Republicano 
Fonte: Disponível em.   
https://www.tremrepublicano.com.br/media/packages/org_c3f9cc734c998558_1628945716000-min-
compressed1.jpg. Acesso em 11 de outubro de 2022. 

 

A estação do Trem Republicano fica a 1,7 Km do Hotel- Pousada Bem Bom, 

a 2,1 Km do Hotel KK, a 1,8 Km da Praça dos Exageros, e muito perto da churrascaria 

Gaúcha Grill e da Padaria Borasca, que fica a 550 m da estação. Mais a frente, a   

650 metros está localizado o McDonald’s, a 700 m fica a pastelaria Casa de Bento, 

a 800 metros se encontra a Churrascaria e Pizzaria Ituana, a 500 m encontra-se o 

https://www.tremrepublicano.com.br/media/packages/org_c3f9cc734c998558_1628945716000-min-compressed1.jpg
https://www.tremrepublicano.com.br/media/packages/org_c3f9cc734c998558_1628945716000-min-compressed1.jpg
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Fogão de Ouro Bar e Restaurante, e a 850 m da Estação do Trem Republicano está 

a padaria que leva o nome da cidade: São Francisco de Itu.  

A empresa que detém a concessão para a exploração do trajeto ferroviário 

entre Itu e Salto é a Serra Verde Express. De acordo com contrato estabelecido entre 

a empresa e o Consórcio CITREM (responsável pela reforma do ramal ferroviário 

Itu/Salto e fiscalização da operação), o regime de concessão previsto é de quinze 

anos, contados a partir do inicio da operação ocorrido em dezembro de 2020. 

 

  
 

Figura 7 – Estação do Trem Republicano – Itu/SP 
Fonte: Plínio Menezes, 2022. 

 

Vale destacar que a empresa Serra Verde possui mais de 20 anos de 

experiência no mercado de trens turísticos, sendo responsável atualmente pela 

operação dos Trens Turísticos da Ferrovia Curitiba - Morretes, PR (estrada da 

Graciosa) e possui Certificados de Excelência 2014, 2015, 2016 e 2017 obtidos 

através do site de avaliações de viagem TripAdvisor3. 

 

 

 

 
3 Informações disponíveis em https://www.tremrepublicano.com.br/serra-verde-express. Acesso em 
11 de outubro de 2022. 

https://www.tremrepublicano.com.br/serra-verde-express
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1.3 Índices e dados do Município 

 

Área em km² 642 Km² 

População 177.150 habitantes 

Número de Eleitores 120.349 eleitores 

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

Taxa de urbanização 95,30% 

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$ 8.242.038.385 

PIB per capita (em real corrente)  R$ 47.384,65 

 

Tabela 4 – Dados socioeconômicos – Estância Turística de Itu/SP 
 
Fontes: *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.  
 
 

1.4 Serviço Médico Emergencial  

 

Na área de saúde, a Estância Turística de Itu conta com dispositivos de saúde 

para atendimento adequado aos munícipes e 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. 

Vale destacar ainda que 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. 

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
https://www.itu.sp.gov.br/saude/
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A seguir serão descritos as instalações e equipamentos da área de saúde, que 

demonstram sua estrutura existente e adequada tanto para os residentes, como para 

os turistas que visitam essa destinação. 

1.4.1 Serviço Médico Emergencial 

 

PAM – Pronto Atendimento Municipal 

Endereço: Rua Itagiba Vilassa s/n – Vila Martins 

Fone: (11) 4019-1354 

 

É um serviço de pronto atendimento descentralizado, 24 horas e localizado na 

região do Pirapitingui. Disponibiliza os seguintes serviços para a população: serviço 

de imagem com RX  - Raio-X digital, exames laboratoriais, classificação de risco, sala 

de medicação rápida e coleta de exames, sala de medicação lenta, espera de 

exames, sala de eletrocardiograma, sala de emergência, sala de isolamento, 

observação masculino e feminino, sistema digitalizado de atendimento. 

 

UPA - Unidade de Pronto Atendimento “Nossa Senhora Aparecida” 

Endereço: Avenida Nove de Julho, 691 – Nossa Senhora Aparecida 

Fone: (11) 4013-2376 / (11) 4013-0949 / (11) 4013-2714 

 

É um serviço de pronto atendimento 24 horas, localizado na região central do 

município.  Disponibiliza os seguintes serviços: RX digital, exames laboratoriais, 

classificação de risco, sala de medicação rápida e coleta de exames, sala de 

medicação lenta e espera de exames, sala de eletrocardiograma, sala de 

emergência, sala de isolamento, observação masculino e feminino, observação 

infantil, sala de gesso e sistema digitalizado de atendimento.  

 

Central de Regulação de Urgência e Emergência 192 

Endereço: Avenida Nove de Julho, 691 – Nossa Senhora Aparecida 

Fone: (11) 4025-1859 ou 192 

 

O serviço de atendimento pré-hospitalar 24 horas do município de Itu conta 

com 08 viaturas, duas bases e uma central de regulação. O serviço é acionado pelo 

número 192 e, além de executar o atendimento primário (ou pré-hospitalar) o serviço 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 
 

38 
 

realiza também o transporte inter hospitalar (transferências, avaliações ou exames) 

e altas médicas de acordo com protocolo. 

 

Hospital Municipal de Itu 

Endereço: Convenção 550, Vila Nova 

Fone: (11) 4850-7957 

 

É um hospital geral de pequeno porte inaugurado em 2019. Conta com 

unidade de enfermaria clínica, enfermaria cirúrgica, centro de diagnóstico por 

imagem, UTI – Unidade de Terapia Intensiva e Centro Cirúrgico.  

Disponibiliza para a população os seguintes exames/procedimentos: 

tomografia computadorizada eletiva e de urgência 24Hh, USG – Ultrasonografia 

eletivo a e de urgência, RX eletivo e de urgência 24H, endoscopia e colonoscopia 

eletivos, eletrocardiograma, exames laboratoriais, hemodiálise, banco de sangue 

referenciado. Conta com centro cirúrgico totalmente equipado e realizam cirurgias 

eletivas nas áreas: cirurgia pediátrica, cirurgia do aparelho digestivo, urologia, 

ginecologia, ortopedia, pequenas cirurgias, odontologia e cirurgia vascular.  

  

Hospital de Criança 

Endereço: Rua Joaquim Borges, 372 – Centro 

Fone: (11) 4013-8083 / (11) 4013- 8066 

 

Dedicado exclusivamente ao atendimento infantil, inclusive com UTI pediátrica 

(a primeira da história da cidade de Itu) e com Pronto Socorro 24 horas. Conta com 

dois consultórios médicos, atendimento durante as 24 horas do dia, classificação de 

risco e internação com 12 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI pediátrica, sala de 

observação, sala de medicação. No local são realizados exames de laboratório e de 

imagem (estes últimos com apoio do Hospital da Santa Casa) e sessões de 

fisioterapia. A equipe do hospital está constituída por médicos pediatras, enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, psicóloga, 

além das equipes administrativa, de apoio e de controle de infecção hospitalar. 
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1.4.2 Leitos Hospitalares 

 

Tipo  

SUS 96 

Particulares 72 

Total 168 

 
Tabela 5 – Leitos Hospitalares 
Fonte: Tabwin, 2022.  
 

1.4.3 Atendimento de Emergência por especialidade médica SUS e 
Particulares 

 
Atendimentos Nº de Estabelecimentos 

Cirurgia Bucomaxilofacial 02 

Clínica Médica 05 

Neurocirurgia 02 

Obstetrícia 05 

Pediatria 05 

Psiquiatria 04 

Traumato-ortopedia 04 

Outras especialidades cirúrgicas 02 

Total 29 

 
Tabela 6 – Atendimento de Emergência por especialidade  
Fonte: CNES, 2022. 
 
 

1.4.4 Atenção básica de saúde  

 

As UBS - Unidades Básicas de Saúde do município, são consideradas como 

“porta de entrada” do SUS – Sistema Único de Saúde, pois devem ser as primeiras 

referências da população para buscar cuidados aos seus problemas e atenção às 

suas necessidades básicas de saúde.  

Nesses locais são disponibilizadas consultas nas áreas de atenção básica, ou 

seja: Clinica Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, além do atendimento 

multidisciplinar com Nutrição, Odontologia e Assistência Social.   

A atenção básica oferece o atendimento de baixa complexidade e cuidado na 

prevenção, promoção, manutenção e recuperação da saúde. Faz parte dos serviços 
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de atendimento ao usuário: acolhimento, consulta de enfermagem, atendimento 

odontológico, consulta medica, acompanhamento nutricional, curativos, retirada de 

pontos, administração de medicamentos injetáveis, vacinas, abertura e 

acompanhamento de pré-natal até ao puerpério, rastreamento do câncer de colo do 

útero através de coleta de citopatologia oncótica, mamografia, coleta de material 

para exames de rotina.   

Os atendimentos são de segunda a sexta-feira, com agendamento prévio na 

maioria de nossos serviços. O usuário deve procurar a unidade de saúde mais 

próxima de sua residência, levando um documento de identificação (RG – Registro 

Geral de Cidadão, CPF – Cadastro de Pessoa Física)  e um comprovante de 

residência ou seu Cartão Cidadão.  

As dezesseis UBSs do município de Itu estão distribuídas da seguinte forma:  

 

UBS 1 – “Dr. Carlos Vasconcelos Prado 

Endereço: Rua Nahor Leite Gomes, 300 – Jd. Convenção  

Fone: (11) 4013-3441 

 

UBS 2 – “José Maria Vicente” 

Endereço: Rua Fiovo de Bernandin, 35 – Jd. União  

Fone: (11) 4019-0550  

 

UBS 3 – “Maria Cecília Meneghini” 

Endereço: Av. Dr Ulisses de Moraes, s/nº – Bairro São Judas Tadeu  

Fone: (11) 4025-5990  (11) 4850-7923 

 

UBS 4 – “Dr. Alcides Rodrigues” 

Endereço: Rua Jasmim, 59 – Jd. Rosas  

Fone: (11) 4025-5044 

 

UBS 5 – “Tristão Bauer” 

Endereço: Av. Francisco Ernesto Fávero, s/n – Jd. Do Estádio  

Fone: (11) 4025-0440 

 

UBS 6 – “Agostinho Netto” 

Endereço: Rua Monsenhor Ezequias Galvão, 485 – Jd. Padre Bento  

Fone: (11) 4013-3544  
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UBS 7 – “Dr. Sebastião de Moraes” 

Endereço: Rua José Zacharias, 82 – Jd. São José  

Fone: (11) 4013-2749 (11) 4850-7922 

 

UBS 8 – “Dr. Cid Ferraz do Amaral” 

Endereço: Praça Conde de Parnaíba, 44 – Centro  

Fone: (11) 4850-8053. 

 

UBS 9 – “Maria de Lourdes Pinheiro Passos” 

Endereço: Rua Juvenal Emanoeli, s/nº - Bairro São Luís  

Fone: 4024-4740. 

 

UBS 10 – “Dr. Alberto Sabin” 

Endereço: Rua Ilydia Dias Furtado, s/n – Res. Vila Tonica  

Fone: (11) 4850-9369 / 9367. 

 

UBS 11 – “Frei Pascacio Hettler” 

Endereço: Rua Osasco, s/n – Cidade Nova I  

Fone: (11) 4019-1192·. 

 

UBS 12 – “Dr. Emílio Chierighini” 

Endereço: Avenida Sol, s/n – Jd. Novo Mundo  

Fone: (11) 4019-1438 

 

UBS 13 – “Dr. Cláudio Fruet” 

Endereço: Rua Geceney Cabreira, 94 – Portal do Éden  

Fone: (11) 4019-3118. 

 

UBS 14 – “Cabo Santo” 

Endereço: Rua Prof. Alfredo Gomes, 11 – Jd. Aeroporto  

Fone: (11) 4850-8269 

 

UBS 15 – “Dr. Hélio Chierighini” 

Endereço: Rua Armênia, 222 – Res. Potiguara  

Fone: (11) 4013-4460. 

 

UBS 16 – “José Roberto da Cruz” 

Endereço: Rua Benedito Ramos da Silva, s/n – São Camilo  

Fone: (11) 4024-0569  (11) 4013-0829 
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1.4.5 Atenção de média complexidade – Ambulatórios  

 

Ambulatório de Especialidades Médicas A.E.M. – “Dr. Virgílio Pereira Souza 
Lima” 

Endereço: Avenida Tiradentes, 980 - Parque Industrial 

Fone: (11) 4813-5010 

 

Ambulatório de Moléstias Infecciosas (A.M.I.) 

Endereço: Rua Aristides de Assumpção Menabó, 75 - Maria Fernanda. 

Fone: (11) 4024-1030  

 

CRSM – Centro de Referência Saúde da Mulher 

Endereço: Rua Santana, 319 – Centro  
Fone: (11) 4013-0112 

 

Projeto NANA NENÊ 

Endereço: Rua Santana, 319 – Centro  
Fone: (11) 4013-0112 

 

CAIME: Centro de Atendimento Idoso Municipal Especializado 

Endereço: Rua Cláudio Fonseca, 338 – Parque Nossa Senhora da Candelária 
Telefone: (11) 4850-8040 

 

CTA – Centro de Terapia Alternativa “Olavo Gregório Gonçales” 

Endereço: Rua Benedito Ramos da Silva, s/nº, Bairro São Camilo 
Fone: (11) 4024-0569 

 

Centro de Fisioterapia 

Unidade de Fisioterapia “Kindú” – “Reolando de Arruda Carneiro” 
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 457 – Centro 
Fone: (11) 4025-0500 

 

Unidade de Fisioterapia “Fátima de Lourdes Santos Francisco”  
Endereço: Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo, nº 14, Vila Martins 
Fone: (11) 4019-9721 

 

Centro de Fonoaudiologia 

Endereço: Rua Dr João Batista de Souza, 73 – Jd Faculdade 
Fone: (11) 4013-3252. 

 

Setor de Fonoaudiologia – Pirapitingui 
Endereço: Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo, 58 – Vila Martins. 

 

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial: CAPS Adulto - “ Dra. Silvia Helena 
da Costa Aguiar Merbach”, CAPS INFANTIL – “ Neide Benedita Zacarias 
Tasca” e CAPS AD - Álcool e Drogas 

Endereço: Rua Do Patrocínio, 67 – Centro  

Fone: (11) 4013-3443  / (11) 4403-8932 
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CAPS AD - Álcool e Drogas 

Endereço: Rua do Patrocínio 131- Centro  

Telefone: (11) 4013-3448 

 

1.4.6 Profissionais da área de saúde registrados nos Conselhos Regionais, 
atuantes na Estância Turística de Itu 

 

Segmento Profissional Nº de profissionais 

Auxiliares de enfermagem registrados no COREN/SP4 248 

Dentistas registrados no CRO/SP5 144 

Enfermeiros registrados no COREN/SP  264 

Fonoaudiólogos registrados no CRFa/SP6 40 

Médicos registrados no CRM/SP 1703 

Técnicos em enfermagem registrados no COREN/SP 541 

Técnicos de prótese dental registrados no CRO/SP 25 

Total 2.965 

Tabela 7 – Profissionais da área de Saúde 
Fonte: Secretaria da Saúde de Itu, 2022 

 

1.4.7 Unidades Odontológicas Municipais 

 

O atendimento odontológico foca a promoção, prevenção e tratamento, 

preferencialmente para crianças em idade escolar, bebês, pacientes com 

deficiência (AMAI – Associação dos Amigos Autistas, APAE – Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais, etc.), pacientes em internação hospitalar e idosos.  

As Unidades Básicas de Saúde que possuem atendimento odontológico são 

as UBSs 1, 3, 4, 6, 8,10, 11, 12, 13 e 15.   

 

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas 

Endereço: Rua Piauí, 302 – Bairro Brasil  
Fone: 4025-2519 4024-6696 

  

Bebê Clínica  

Funciona nas dependências da Unidade Básica de Saúde 08.  

 
4 COREN/SP – Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo 
5 CRO/SP - Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo 
6 CRFa/SP -  Conselho Regional de Fisioterapia do Estado de São Paulo 
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Os casos específicos de pacientes com até 6 anos de idade são atendidos na 

Bebê Clínica, mediante encaminhamento de profissionais que atuam nas unidades 

que contam com serviço de Odontologia.  

 

1.4.8 Demais Serviços de Atendimento 

 

Vigilância Sanitária (VISA) 

Endereço: Av. Itu 400 anos, 111 – térreo 

Fone: 4886-9096 

 

Vigilância Epidemiológica (VIEP) 

Endereço: Avenida da Araras, 371 – Jardim Paraiso 

Fone: (11) 4025-2223 

 

Departamento de Controle de Vetores e Animais Peçonhentos “Renê D’ Ávila” 
Endereço: Avenida Sete Quedas, 1038 – Vila Progresso 
Fone: (11) 4023-1505 

 

CCZ  - Centro de Controle de Zoonoses  - “São Francisco de Assis” 
Avenida Sete Quedas, 1038 – Vila Progresso 
Fone: (11) 4023-1505  

 

CCZ - Centro de Controle de Zoonoses - Vila Martins 
Dr. Abel Lemes, 01 – Vila Martins 
Fone: (11) 4019-1267 

 

Farmácia Regional do Pirapitingui – Cidade Nova      

Endereço: Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo, nº 14  

Centro Administrativo – Regional do Pirapitingui –  “Maria das Dores Tasca 
Mendes” 

Fone: (11) 4886-1156 

 

Farmácia Central 

Endereço: Dr. Octaviano Pereira Mendes, nº 663 – Centro 

Fone: (11) 4023-2845 
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1.4.9 Relatórios de Atendimento – Área da Saúde  

 

 

Tabela 8 – Relatório de Agendamento de Triagem de Enfermagem – Itu 
Fonte – Secretaria da Saúde de Itu, 2022  
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Tabela 9 – Relatório de Consulta Sintético por Unidade – Itu 
Fonte – Secretaria da Saúde de Itu, 2022  
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Tabela 10 – Relatório de Procedimentos Odontológicos – Parte 1 - Itu 
Fonte – Secretaria da Saúde de Itu, 2022  
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Tabela 11 – Relatório de Procedimentos Odontológicos – Parte 2 - Itu 
Fonte – Secretaria da Saúde de Itu, 2022. 
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1.5 Serviços de Infraestrutura - Abastecimento de água potável, tratamento 
de esgoto e resíduos sólidos  

 

O município de Itu está inserido na UGRHI  - Unidade de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos 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 Aquífero 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. 

 

1.5.1 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 
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total (urbana + rural) esse percentual chega a 93,59%, de acordo com dados obtidos 

junto a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Estância Turística de Itu  

(2022), que foi responsável pelo fornecimento e validação de todas as informações 

presentes nesse item do trabalho.   

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. O volume de água disponibilizado a população é 

produzido em 4 (quatro) estações de tratamento, e está detalhado nas tabelas a 

seguir: 

Sistema Produtor Área de Influência 

ETA 1 70% 

ETA 7 30% 

ETA 8 80% 

ETA 3 20% 

 
Tabela 12 – Dados de cobertura das ETAs 

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Estância Turística de Itu, 2022 

 

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 

 
Tabela 13 – Dados de produção das ETAs 
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Estância Turística de Itu, 2022 
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Figura 8 - ETA 1 - Rancho Grande7   
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Estância Turística de Itu, 2022 

 

 

Figura 9 - ETA 7  - Itaim8  
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Estância Turística de Itu, 2022 

 

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da 

Estância Turística de Itu (2022), 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). 

 

 

 
7 Principal sistema produtor responsável pelo abastecimento de 70% do município 
8 Responsável pelo abastecimento de 30% do município.  
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Figura 10 - ETA 8 - Pirapitingui9   

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Estância Turística de Itu, 2022 

 

 

Figura 11 - ETA 3 - Portal do Éden10   
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Estância Turística de Itu, 2022 

 

A qualidade da água é analisada e certificada por laboratório próprio e 

independentes e todos os parâmetros estão em conformidade com a Portaria GM/MS 

Nº 888 de 4 de maio de 2021. 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: 

 
9 Responsável pelo abastecimento de 80% do distrito do Pirapitingui. 
10 Responsável por 20% do abastecimento do Distrito do Pirapitingui  
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Tabela 14 – Exemplo de Relatório de análise clínica 
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Estância Turística de Itu, 2022 

 

1.5.2 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. A estação ETE Canjica (em 

operação desde 1998) 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. 
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Figura 12 - ETE Canjica  
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Estância Turística de Itu, 2022 

 

Foi construída uma nova estação de tratamento na região do Pirapitingui 

(responsável pela geração do esgoto de 18,86% da população urbana) denominada 

ETE Pirajibu. A previsão de início operacional dessa ETE -  Estação de Tratamento 

de Esgoto era para fevereiro de 2018, mas na pré-operação surgiram problemas 

estruturais de fundação, que impossibilitou a operação.  Com base nesses problemas 

foi realizado diagnóstico e laudos, que nortearam um cronograma, projetos e 

métodos de recuperação, os quais estão sendo licitados, o que obrigou o governo 

municipal a rever a previsão para o término das obras para até primeiro semestre de 

2025. 

A previsão é que a ETE Pirajibu tenha uma capacidade de tratamento 

instalada de 140 litros/segundo e tratará uma vazão média diária inicial de 90 

litros/segundo. Após iniciar seu funcionamento (previsto para o primeiro semestre de 

2025), o município passará a tratar 100% do esgoto coletado. 

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 Pirajibu 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 
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normas legais e suas características são analisadas regularmente pela CETESB - 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 

 
Figura 13 - ETE Pirajibu  
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Estância Turística de Itu, 2022 

 

No quadro abaixo estão demonstrados os indicadores da remoção da DQO -

Demanda Química de Oxigênio e DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio 

referentes ao mês de agosto de 2022, o quais foram obtidos através de análises 

realizadas no laboratório da ETE Canjica. Estes indicadores comprovam a eficiência 

da estação: 

 

Tabela 15 – Exemplo de Relatório de Análises realizadas 
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Estância Turística de Itu, 2022. 
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1.5.3 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; 

• 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); 

• Implantação do Plano de Combate as 
Perdas de Água; 
 

• Segunda linha de captação do Mombaça 
com capacidade para 600 L/s; 

• Projeto executivo do sistema de adução do 
Ribeirão Piraí; 

• 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);   

 
Tabela 16 – Ações para aprimoramento do Sistema de Abastecimento de Água – Itu/SP 
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Estância Turística de Itu, 2022 

 

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 primeiros semestre 2025); 

• 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. 

 
Tabela 17 – Ações para aprimoramento do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 
– Itu/SP 
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Estância Turística de Itu, 2022. 
 
 

1.6 Práticas Ambientais 

 

A valorização ambiental é o principal objetivo da Secretaria de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos de Itu. Por meio de ações coordenadas de Planejamento e 

Gestão; Fiscalização e Controle, bem como da infraestrutura e operacionalização de 

serviços espera-se engajar a comunidade em prol dos recursos e serviços 

ecossistêmicos.  
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  Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o  PMVA - Programa Município Verde 

Azul,  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. 

No que diz respeito às atividades turísticas destacam-se as paisagens 

naturais, os parques e áreas verdes, que representam espaços privilegiados para o 

desenvolvimento de roteiros de visitação pública sob a perspectiva de ecoturismo e 

turismo de aventura. 

Em 2020, a Estância Turística de Itu conquistou a nota 95,11, ficando com a 

6ª colocação no ranking estabelecido pelo PMVA, os 645 município do Estado, 

subindo assim duas colocações em relação ano de 2019. 

No entanto, no ano de 2021 o município teve uma piora em seu 

posicionamento no mesmo ranking, caindo para a 53ª posição. Mas nesse caso, vale 

ressaltar que a equipe da SMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

está questionando juridicamente esse resultado pois, desde o seu lançamento em 

2007, Itu sempre pontou no dez primeiros colocados. Como não houve mudanças 

significativas nas diretivas/regras, e o município aperfeiçoou suas tarefas, coube um 

questionamento junto a Secretaria Estadual de meio Ambiente. 

Até o momento, a pontuação ainda está oficialmente a acima citada. 
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1.6.1 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.  

O planejamento das áreas protegidas obedece à regulamentação federal 

prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, Lei Federal nº 

9985/2000) que prevê a instituição de corredores ecológicos e elaboração de Planos 

de Manejo, como o principal instrumento de controle e gestão do espaço. 

No município são registrados 9 espaços de relevância ambiental que permitem 

formar diferentes conjuntos de atividades turísticas de visitação pública, sendo elas:  

• APA Pedregulho; 

• APA Tietê;  

• Parque Braiaiá; 

• Parque Ecológico Chico Mendes; 

• Parque Ecológico Taboão; 

• Parque Geológico do Varvito; 

• Parque Almeida Junior; 

• Centro de Educação Ambiental Bosque Alceu Geribelo; 

• Centro de Educação Ambiental Miguel Lorente Villa. 
 

APA Pedregulho: Unidade de Conservação de uso sustentável de categoria Área 

de Proteção Ambiental – APA (Lei Municipal nº 1.610/2013), com uma área de 7.496 

ha abriga propriedades rurais disciplinadas por um Plano de Manejo e Conselho 

Gestor. A área abrange parte da área de manancial que servirá para o abastecimento 

público dos municípios organizados no Consórcio: Cabreúva, Itu, Salto e Indaiatuba.  

A paisagem é predominantemente rural e conta com expressivas taxas de visitação 

pública aos finais de semana e feriados. Os principais atrativos são compostos pela 

paisagem rural e presença de fazenda históricas que formam atrativos para o 

desenvolvimento de rotas ecoturísticas. 
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APA Tietê: Unidade de Conservação de uso sustentável de categoria Área de 

Proteção Ambiental – APA (Lei Municipal nº 4.020/1996), com uma área de 3.692 ha 

e Plano de Manejo em fase de contratação e Conselho Gestor ativo. 

A paisagem rural abriga um dos mais importantes espaços de visitação pública do 

município. Segue um calendário de romarias e grupos de ciclistas com intensa 

visitação pública aos finais de semana e feriados nas margens do rio Tietê ao longo 

da Estrada Parque.  

 

Parque Braiaiá: (Lei Municipal nº 3.272/1991), área na envoltória da represa Braiaiá 

com, 8,47 ha que abriga a contribuição para abastecimento público da Bacia 

Hidrográfica mais preservada do município.  

 

Parque Ecológico Chico Mendes: inaugurado em 20 de março de 2015 (Lei 

Municipal nº 3.265/1991), localizado no Bairro Cidade Nova é um reflorestamento de 

19 ha, situado ao sul do município. 

O Parque abriga a nascente do Córrego do Barreiro e possui pista de caminhada, 

quadras esportivas, área para ginástica, sede, horta, trilhas, playground, áreas para 

prática de lazer, jogos ecológicos, ecoponto e descanso. 

 

Parque Ecológico Taboão: localizado no bairro Itu Novo Centro, foi entregue aos 

munícipes no dia 20 de março de 2015. Possui área aproximada de 41.800 m² com 

quatro áreas de lazer, viveiro, estação para ginástica, pista de caminhada e 

playground.  

O Parque abriga a sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e conta com um 

auditório e acervo de publicações sobre sustentabilidade, utilizado para multiplicar o 

conhecimento na área ambiental. 

 

Parque Geológico do Varvito: monumento geológico inaugurado em 23 de julho de 

1995, já recebeu desde sua inauguração mais de 500.000 visitantes, entre turistas, 

estudantes e pesquisadores.  

É um patrimônio tombado pelo CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Artístico, Arqueológico e Turismo do Estado de São Paulo, processo nº 

09884/69 e Resolução de Tombamento em 18/03/1974. O parque foi construído 
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numa área de 44.346 m2 de uma antiga pedreira. Varvito é o nome utilizado 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. 

 

CEA Bosque Alceu Geribelo: espaço educativo destinado a todas as pessoas que 

querem aprender sobre a natureza, qualidade de vida e sustentabilidade. Por meio 

de visitas monitoradas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itu promove na 

prática a aprendizagem de conceitos ambientais, em conexão com os preceitos 

sistêmicos que existem na natureza. 

 

CEA Miguel Lorente Villa: instituído pela Lei Municipal nº 787 de 12 de dezembro 

de 2006, o espaço tem como característica desenvolver atividades e práticas 

sustentáveis onde o visitante vivencia ações alternativas de reuso da água, geração 

de energia, cuidados com o solo e alimentação saudável. 

 

Parque Almeida Junior: Inaugurado no dia 17 de fevereiro de 2016, o Parque foi 

construído por meio de uma parceria público-privada totalizando uma área de mais 

de 20.000 m², localizado na Avenida do Parque, 271, Jardim Plaza Athénée.  

O local conta com mirante, quadra recreativa, parquinho, sanitários, sede, sala de 

educação ambiental, horta, viveiro, pista para caminhada, ecoponto, praça para 

ginástica, quiosque entre outros espaços. O parque recebeu este nome em 

homenagem ao pintor ituano José Ferraz de Almeida Júnior, que prezava pela 

valorização da cultura do interior paulista, expressa nos tipos populares que 

retratava. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também é responsável pelo controle 

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 

Atôico. 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: 
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• 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 

 

1.6.2 Projetos em andamento 

 

1.6.2.1 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 aproximado de R$ 8 milhões e envolve 53 km de 

cursos d’água que, na sua maioria, precisa de recomposição de matas 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 7200 ha. 

No biênio 2021/2022, na estação das chuvas, foram regeneradas mais 3 

nascentes, no entanto, devida a forte crise hídrica que o planeta atravessa, tivemos 

um dos menores índices pluviométricos da história (880 mm quando a média é de 

1200 mm), e por conta desse comportamento atípico não foi possível obter 100% da 

restauração em cada uma das três nascentes, mas, ao invés disso, apenas 50% em 

cada uma das nascentes, ou seja, apenas 650 das 1300 mudas necessária foram 

efetivamente recuperadas. 

De qualquer forma, vale destacar que está previsto o término dessas ações, 

bem como o restauro de mais duas nascentes para a temporada de chuvas do biênio 

2022/2023, que compreende o período entre os meses de novembro a março do ano 

subsequente. 
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1.6.2.2  Programa Municipal de Educação Ambiental – ASMA 

 

Entre as diversas ações de Educação Ambiental realizadas, destacam-se as 

seguintes: 

 

A - 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. 

 
B – 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. 

 
C - Cardápios Ambientais: A Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a 

Secretaria de Educação, faz diversas atividades com as EMEIs  - Escola Municipal 

de Ensino Infantil e EMEFs – Escola Municipal de Ensino Fundamental. 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. 

• 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. 

 

D - Campanhas Ambientais: São realizados diversos tipos de palestras nas escolas 

municipais e estaduais, além de empresas, grupos organizados, sociedade civil. 

mailto:ambienteeducacao@itu.sp.gov.br
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Todas sempre com, no mínimo, uma semana de atividades, as quais se destacam: 

Semana da Água; Semana do Meio Ambiente; Semana da árvore; Semana do 

Consumo Sustentável. 

 
E – Palestras: São realizados 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. 

 
F - 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. 

 
G - Formação de Agentes Ambientais: O ASMA. capacita lideranças juvenis 

durante três meses para que os mesmos sejam perpetuadores e multiplicadores em 

suas respectivas comunidades 

 

1.7 Infraestrutura de Itu – Relação Quantitativa    
 

ELEMENTO QUANTIDADE 
Batalhão da Polícia Militar  1 

Companhias da Polícia Militar 2 

Corpo de bombeiro 1 

Guarda Municipal - Bases 2 

Guarda Municipal - Postos 2 

Prontos Socorro 2 

Hospitais 4 

Postos de Saúde 16 

Farmácias / Drogarias 64 

Shopping-centers 2 

Antiquário 1 

Lojas de Arte 3 

Caixas Eletrônicos – 24 horas 15 

Bancos 24 

Casas de Câmbio 2 

Postos de Combustível 25 

 

Tabela 11 – Infraestrutura de Itu – Relação Quantitativa  
Fonte: Secretaria Municipal de Finanças, 2022.  
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RAZÃO SOCIAL ATIVIDADE EMAIL ENDEREÇO NUMERO 

ANTIQUÁRIO DONA LILA LTDA ME COM VAREJ MOV DECOR ANTIGUID   RUA PAULA SOUZA 00607 

POSTO REI DOS REIS LTDA COM VAREJ COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES P/ VEICULOS  
AUTOMOTORES 

pauloeticalegal@hotmail.com RUA JOAQUIM BERNARDES BORGES 00809 

BANCO DO BRASIL S/A ESTABELECIMENTO DE CREDITO   RUA FLORIANO PEIXOTO 00952 

BANCO BRADESCO S/A BANCO 4260.arnaldo@bradesco.com.br RUA FLORIANO PEIXOTO 01030 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA BANCARIA   RUA FLORIANO PEIXOTO 00996 

ITAU UNIBANCO S/A OPERACOES BANCARIAS   RUA FLORIANO PEIXOTO 01025 

BOTICA LIRIO D'AGUA LTDA FARMACIA FINANCEIRO@LIRIODAGUA.COM.BR RUA SANTA RITA 01471 

BANCO DO BRASIL S/A BANCOS MULTIPLOS (COM CARTEIRA COMERCIAL)   RUA FLORIANO PEIXOTO 00761 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL INSTITUICAO FINANCEIRA   RUA SETE DE SETEMBRO 00122 

DROGARIA CENTER ITU LTDA DROGARIA   AL. BARAO DO RIO BRANCO 00057 

DROGARIA REI JOAO LTDA COM PROD FARMACEUT PERFUM VARJ CAROLLAIS@HOTMAIL.COM RUA IGNACIO RODRIGUES D'AVILA 00362 

DROGARIA NOVO ITU LTDA MNE DROGARIA lucia.unicont@terra.com.br RUA DOUTOR OSCAVO DE PAULA E SILVA 00017 

DROGARIA SANTO EXPEDITO LTDA DROGARIA gmcontabil@uol.com.br AL. ALICE 00094 

DROGARIA OLIVEIRA SANTOS LTDA DROGARIA eficoadm@uol.com.br RUA PAULO EDUARDO XAVIER DE TOLEDO 00185 

FARMA NOVA CONVENCAO LTDA - 
EPP 

DROGARIA E LOJA (DRUGSTORE) gsmsimone@uol.com.br RUA SETE DE SETEMBRO 00035 

FARMARICA COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 

DROGARIA FARMARICA@UOL.COM.BR AV. DOUTOR GRACIANO GERIBELLO 01051 

FARMACARMO FARMACIA LTDA DROGARIA ANA@PRATICACONTABIL.COM.BR TRAVESSA DO CARMO 00050 

FARMACIA DE MANIPULACAO 
SALUTARIS LTDA 

FARMACIA MANIP FOR MAG COM MED   RUA FLORIANO PEIXOTO 01062 

DROGARIA PADRE BENTO LTDA EPP DROGARIA   AV. DA SAUDADE 00075 

VS DROGARIA LTDA DROGARIA   RUA BAURU 00057 

DROGARIA SANTA CRUZ DE ITU LTDA DROGARIA fiscal@sistemacontab.com.br RUA SOROCABA 00486 

BIOSPHERA FARMACIA 
MANIPULACAO LTDA ME 

COM MANIPU DE MEDIC ALOPATICOS   RUA BENJAMIM CONSTANT 00246 

ITUPETRO COM TRANSP DERIV 
PETROLEO LTDA 

TRANSPORTADOR REVEND.RETALHISTA DE COMBUST., 
TRASP.ROD.PREST. 

DEC@FDS.COM.BR RUA AQUILINO LIMONGI 00439 

AUTO POSTO NOSSA SENHORA DA 
OLIVEIRA LTD 

COM COMBUSTIVEL DERIV PETROLEO expediente@modelocontinental.com.br RUA ZORAIDE ARVIERE BONINI 
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DROGARIA SAO CRISTOVAO ITU LTDA DROGARIA gisacontabilidade@bol.com.br AV. CAETANO RUGGIERI 02583 

AMIGOS AUTO POSTO ITU LTDA COM COMBUSTIVEL DERIV PETROLEO daniela@ocestrella.com.br ROD. PRESIENTE CASTELO BRANCO 000SN 

ADRIANA BRAGA VANINI FARMACIA MANIP FOR MAG COM MED acquamarinha.adriana@gmail.com RUA JOAQUIM BERNARDES BORGES 00445 

DROGARIA IPEROIG LTDA ME DROGARIA   ROD. PRESIENTE CASTELO BRANCO 000SN 

VIEIRA BOFF LTDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ATENDIMENTO3@VITALFLORA.COM.BR RUA CAPITAO SILVIO FLEMING 00216 

CLAUDIO JUNQUEIRA MEIRELLES DROGARIA evolucaoitu@uol.com.br RUA ALBERTO LUZ CARDOSO 00031 

REVENDEDORA DE DERIVADOS DE 
PETROLEO 

COM VAREJ COMBUST LUBRIF PEC LAVAGEM VEICULOS   RUA SAO JOAO 00224 

BANCO SANTANDER (BRASIL)S/A BANCO   RUA FLORIANO PEIXOTO 00996 

DROGARIA A GENERICA LTDA ME DROGARIA   RUA ANTONIO FAUSTINO FILHO 00041 

AUTO POSTO CLASSE A DE ITU LTDA COM VAREJ COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES P/ VEICULOS  
AUTOMOTORES 

expediente3@ecicontabil.com.br AV. DOUTOR ERMELINDO MAFFEI 00363 

DROGARIA SAO PAULO S/A DROGARIA E PERFUMARIA fiscal@dpsp.com.br RUA FLORIANO PEIXOTO 01079 

SUPER DROGAO LTDA DROGARIA GMCONTABIL@UOL.COM.BR RUA MARIA APARECIDA MENEGHINI 00441 

BANCO BRADESCO S/A BANCOS MULTIPLOS (COM CARTEIRA COMERCIAL)   RUA FLORIANO PEIXOTO 01030 

CAMPOS GERAIS REPRESENTACAO 
DE METAIS LTDA. 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E AG.DO COM.DE 
COMBUSTIVEIS 

officecont@uol.com.br AL. PITAGORAS 00135 

DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU 
LTDA ME 

DROGARIA E PERFUMARIA FARMARAMOS@GLOBOMAIL.COM RUA JORGE SIMEIRA 00173 

S.A GUARNIERI SILVEIRA COM VAREJ COMBUST LUBRIF PEC LAVAGEM VEICULOS   RUA IGNACIO RODRIGUES D'AVILA 00979 

ADILSON CRESCENCIO FERREIRA ITU 
LTDA 

DROGARIA evolucao@evolucaoitu.com.br RUA DOUTOR LAURO DE SOUZA LIMA 00204 

TERRA FIRME SERVICOS 
AUTOMOTIVOS EIRELI 

COM DE COMBUST,LUBRIF,PCS E ACESS P/VEIC, 
GAS NAT.VEIC. E MAN 

m.rodrigues@ocestrella.com.br RUA UM 02430 

SERSAI-SERVICO DE SAUDE DE ITU-
FILIAL-2 

DROGARIA   RUA ATIBAIA 000SN 

SERSAI SERVICO DE SAUDE DE ITU - 
FIL-01 

DROGARIA   RUA BARAO DO ITAIM 00057 

BANCO DO BRASIL S.A.-PLAZA 
SHOPPING(SP) 

BANCO   AV. DOUTOR ERMELINDO MAFFEI 01199 

ROSEMEIRE DE MATOS SANTANA 
M.ARTESANATO 

COMERCIO VAR. DE ART. DE BIJOUTERIAS E ARTESANANTOS PRACA PADRE MIGUEL 00084 

BANCO SANTANDER S/A POSTO DE BANCO   AV. DOUTOR ERMELINDO MAFFEI 01199 
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ARTE-OBJETO LTDA - EPP FABRICACAO DE ARTEFATOS TANOARIA E EMBALAGENS  
DE MADEIRA 

ETICACONTABIL@UOL.COM.BR RUA PAINA DO CAMPO 000SN 

AUTO POSTO CIDADE DE ITU LTDA COM COMBUSTIVEL DERIV PETROLEO cposto@ibest.com.br AV. CAETANO RUGGIERI 04013 

BOTICA REAL FARMACIA DE 
MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA  

COM.VAREJ.DE PROD.FARMACEUTICOS,COM MANIP. 
DE FORMULAS,COM VA 

marcio@boticareal.com.br RUA FLORIANO PEIXOTO 00333 

ITAU UNIBANCO S.A. BANCO   AV. PRUDENTE DE MORAES 00061 

KAITE BRASIL COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA 

FARMACIA DE MANIPULACAO, HOMEOPATIA E DROGARIA BETTINELLI.FISCAL@TERRA.COM.BR PRACA DA INDEPENDENCIA 00095 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESTABELECIMENTO BANCARIO   AV. PRUDENTE DE MORAES 00384 

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 
LTDA 

COM VAREJ.COMBUSTIVEIS P/VEIC.,PREST.SERV 
VEND.RECARGA CART. 

leandro_alves_diassis@carrefour.com.br AV. DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES 00940 

RPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
ITU I LTDA 

COM VAREJ COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES P/ VEICULOS  
AUTOMOTORES 

fiscal@postossetee.com.br AV. DA SAUDADE 00076 

BANCO BRADESCO S/A BANCOS MULTIPLOS (COM CARTEIRA COMERCIAL)   AV. PRUDENTE DE MORAES 00373 

COMPANHIA BRAS. DE DISTRIBUICAO COM.VAR. DE COMBUSTIVEIS P/VEIC.AUTOM(POSTO DE GASLINA) AV. DOUTOR ERMELINDO MAFFEI 01199 

LUCAS VALENZA COLOMBO 
ARTESANATO ME 

COM.DE PROD. ARTESANAIS,ART.ARMAR.ESPORT.BRINQ.E PRESENTES AV. DOUTOR ERMELINDO MAFFEI 01199 

AUTO POSTO ALIANCA DE ITU LTDA COM.VAREJ.DE COMBUSTIVEIS,LUBRIF.,SERV.LAVAGEM, 
LOJA CONVEN. 

TRAVESSA DO CARMO 00077 

AUTO POSTO SOLAR DAS TERRAS 
LTDA 

COM.VAREJ.COMBUSTIVEIS,LUBRIF.,ACES.P/AUTOS, 
LAVAGEM,LANCH. 

POSTOTERRAS@MPC.COM.BR RUA MERCEDES SBRISSA FRANCISCHINELLI 00201 

BELOTO & PEREIRA LTDA DROGARIA E PERFUMARIA MJPFARMAOPCAO@GMAIL.COM RUA MONSENHOR JOAQUIM CLEMENTE BUENO 
DE 

00043 

NOSSO POSTO DE ITU LTDA COM.VAR. DE COMBUSTIVEIS,LUBRIF.SERV. DE LAVAGEM  contato@moriacontabeis.com.br RUA MAESTRO ISAIAS SPARANINZE BELCUFINE 00114 

BRICHI & BRICHI DROGARIA LTDA DROGARIA E PERFUMARIA gisacontabilidade@uol.com.br AV. FRANCISCO ERNESTO FAVERO 00338 

DROGA EX LTDA DROGARIA E PERFUMARIA filial34@bifarma.com.br AV. DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES 01070 

INNOVATA MANIPULACAO E 
HOMEOPATIA LTDA 

DROGARIA C/COMERCIO VAR.E PROD.FARMACEUTICAS C/ 
E SEM MANIPU 

SISTEMA.CONT@UOL.COM.BR RUA JOAQUIM BERNARDES BORGES 00244 

TEIXEIRA E ARAUJO MEDICAMENTOS 
LTDA ME 

DROGARIA   AV. DA SAUDADE 00075 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ESTABELECIMENTO BANCARIO SOCIETARIO@STAFF.ADV.BR AV. TIRADENTES 00425 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ESTABELECIMENTO BANCARIO SUPIMPOSTOSISSQN@SANTANDER.COM.BR RUA FLORIANO PEIXOTO 00996 

DROGARIA DOSE DE SAUDE LTDA ME COMERCIO VAREJ.DE 
PROD.FARMACEUTICOS,S/MANIPULACAO DE FORMUL 

drogariadose@yahoo.com.br RUA DOUTOR EUGENIO DA FONSECA 00629 
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ITAU UNIBANCO S/A BANCOS MULTIPLOS (COM CARTEIRA COMERCIAL) thiago@nunesonline.com.br PRACA PADRE MIGUEL 00163 

CENTRO AUTOMOTIVO SAVONA 
LTDA 

COM.VAR. DE COMBUSTIVEIS,LUBRIF.SERV. DE LAVAGEM  
E LUBRIFICA 

ednaminella@terra.com.br RUA DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES 00554 

POSTO DE ABASTECIMENTO ITUANO 
LTDA 

COMERCIO VAR.DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS 
AUTOM.PECAS E ACESSO 

ebenedettirosa@terra.com.br RUA JERONIMO GONCALVES MEIRA 00100 

DROGARIA SAO JOSE ITU LTDA COM.VAR.DE PROD.FARMAC.SEM MANIP.DE FORM. E 
PROD.PERFUMARIAS 

bruna.martim@rvaconsultoria.com.br RUA PROF. IGNES RIBEIRO LEPSCH 00425 

DROGARIA SAO PEDRO ITU LTDA DROGARIA E PERFUMARIA carol.dmarchi@hotmail.com AV. SETE QUEDAS 00088 

AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA 
EPP 

COM VAREJ.COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.P/VEIC.AUT. 
LAVAGENS VEIC. 

orian@uol.com.br AV. DOUTOR ERMELINDO MAFFEI 00696 

AUTO POSTO GAMARRA LTDA POSTO REV.VAREJISTA DE COMBUSTIVEL E LUBRIF.  
AUTOMOTIVOS 

divanil@controlecontabil.net RUA PAULO EDUARDO XAVIER DE TOLEDO 00532 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. CAIXA BANCARIA AUTOMATICA 24HS amanda@contabilsegura.com AV. DOUTOR ERMELINDO MAFFEI 00945 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. CAIXA BANCARIA AUTOMATICA 24HS amanda@contabilsegura.com RUA JOAQUIM DELFINO DA SILVA 00010 

DROGARIA CAMPEA POPULAR DE ITU 
LTDA EPP 

COM.VAR.PROD. FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO  
DE FORMULAS 

canalfarmaceutico@drogariacampea.com.br RUA FLORIANO PEIXOTO 00980 

RENATA RETT MONTEIRO - 
DROGARIA LTDA 

DROGARIA legal@itunovacon.com.br RUA CABREUVA 00003 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. BANCOS MULTIPLOS (COM CARTEIRA COMERCIAL) SUPIMPOSTOSISSQN@SANTANDER.COM.BR AV. ITU 400 ANOS 00020 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. CAIXA ELETRONICO 24HS amanda@caontabilsegura.com RUA JOAQUIM DELFINO DA SILVA 00010 

RAIA DROGASIL S/A DROGARIA FISCALLEGALIZACAO@RD.COM.BR AV. PRUDENTE DE MORAES 00270 

RAIA DROGASIL S/A DROGARIA FISCALLEGALIZACAO@RD.COM.BR RUA FLORIANO PEIXOTO 00923 

POSTO 9 DE JULHO DE ITU EIRELI COM.VAR.COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,LOJA DE  
CONVENIENCIA 

kasidesen@hotmail.com AV. NOVE DE JULHO 00620 

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A BANCO COMERCIAL mb.controladoria@mercantil.com.br PRACA PADRE MIGUEL 00105 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA BANCARIA   AV. CAETANO RUGGIERI 02811 

ANA MARIA DE ASSIS SANTOS - 
DROGARIA LTDA 

COM.VAR.PROD.FARMACEUTICOS,S/MANIP.DE FORMULAS fiscalsp5@incetivebusiness.com.br RUA FLORIANO PEIXOTO 01040 

RAIA DROGASIL S/A DROGARIA FISCALLEGALIZACAO@RD.COM.BR AV. DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES 00034 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. CAIXA ELETRONICO 24HS daniel@contabilsegura.com AV. DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES 00970 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. CAIXA ELETRONICO 24HS daniel@contabilsegura.com RUA JOAQUIM DELFINO DA SILVA 00010 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. CAIXA ELETRONICO 24HS daniel@contabilsegura.com RUA JOAQUIM DELFINO DA SILVA 00010 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. CAIXA ELETRONICO 24HS daniel@contabilsegura.com ROD. PRESIENTE CASTELO BRANCO 000SN 
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ITAU UNIBANCO S/A CAIXA ELETRONICO documentacao@flerk.com.br ROD. WALDOMIRO CORREA DE CAMARGO 056,5 

AUTO POSTO ENERGIA DE ITU LTDA COM.VAREJ.COMBUSTIVEIS,LUBRIF.TROCA.OLEO,LAVAG. fiscal@fornercontabilidade.com.br RUA FLORIANO PEIXOTO 01215 

BANCO BRADESCO S/A BANCOS MULTIPLOS 0328.adm@bradesco.com.br RUA ZORAIDE ARVIERE BONINI 00038 

DROGARIA CIDADE NOVA DE ITU 
LTDA ME 

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS –  
DROGARIAS 

drogariacidadenova.itu@gmail.com AV. DA PAZ UNIVERSAL 02047 

ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA BANCARIA CHRISTIANE.BELO-OLIVEIRA@ITAU-
UNIBANCO.COM.BR 

AV. PLAZA 00100 

LEMES, ESTEVAM & VIANA 
DROGARIA E 

COMERCIO VAREJISTA DE PROD. FARMACEUTICOS - 
DROGARIAS 

drogariacidadenova.itu@gmail.com ROD. DEPUTADO ARCHIMEDES LAMMOGLIA KM 18 

DROGARIA SAO PAULO S.A. COM.VAR.MEDICAMENTOS,PROD.QUIM.PERF.ART.ODONT. 
DRUGSTORE 

juliana.silvestre@dpsp.com.br RUA JOAQUIM BERNARDES BORGES 00510 

DROGARIA RANCHO GRANDE ITU 
LTDA ME 

DROGARIA,COM.VAR.PROD.FARMACEUTICOS ALOP., 
PERFUM.EM GERAL 

ranchogrande.itu@redemultidrogas.com.br AV. FRANCISCO ERNESTO FAVERO 00003 

BANCO BRADESCO S.A. BANCOS MULTIPLOS (COM CARTEIRA COMERCIAL)   PRACA PADRE MIGUEL 00147 

DROGARIA ALIANCA DE ITU EIRELI COM.VAR.PROD.FARMACEUTICOS(S/MANIP)COSMETICOS MELO.FS@HOTMAIL.COM RUA FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA 00011 

AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES escritafiscal@qualicontax.com.br ROD. DEPUTADO ARCHIMEDES LAMMOGLIA 000SN 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. CAIXA ELETRONICO daniel@contabilsegura.com RUA CAMPINAS 00081 

ITAU UNIBANCO S/A POSTO DE ATENDIMENTO BANCARIO plotltda@plotltda.com.br ROD. PRESIENTE CASTELO BRANCO 000SN 

GABRIEL C. SEREIA DROGARIA DROGARIA,COM.VAREJ.PROD.FARM.,SEM MANIP.DE 
FORMULAS 

BIFARMA520@GMAIL.COM RUA PAULO EDUARDO XAVIER DE TOLEDO 00397 

DROGARIA BARBOSA DE ITU LTDA DROGARIA,COM.VAR.PROD.FARMAC.COSM.PROD.PERF. 
TOUC.HIG.PESSOAL 

SISTEMA.CONT@UOL.COM.BR RUA ANTONIO DE TOLEDO PIZA DE ALMEIDA 00004 

CONFIDENCE CORRETORA DE 
CAMBIO S/A 

CORRETORA DE CAMBIO tais@ichthysonline.com.br AV.  DOUTOR ERMELINDO MAFFEI 01199 

JULIANA MIGUEL FARMACIA DE 
MANIPULACAO ME 

COM.VREJ.DE PROD.FARMACEUTICOS,C/MANIPULACO DE  
FORMULAS 

DRASIMONESANTOS@HOTMAIL.COM RUA SANTA RITA 01289 

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 
S/A 

COM VAREJ.PROD.FARMACEUTICOS,S/MANIP.DE 
FORMULAS-DROGARIA 

REGINO@PMENOS.COM.BR AV. DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES 00443 

ML REPRESENTACOES E 
CONSULTORIA LTDA 

REPRES.COMERC.E AGENTES DO COM.DE 
COMBUSTIVEIS,PROM.VENDAS 

CELMA.MOTA18@GMAIL.COM AV. PASQUALE IAQUINTO 00384 

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 
LTDA 

FARMACIA CARREFOUR@CARREFOUR.COM AV. DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES 00S/N 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A CAIXA ELETRONICO 24HS   PRACA DOM PEDRO I 00136 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. CAIXA ELETRONICO 24HS felipe@contabilsegura.com AV. PRUDENTE DE MORAES 00210 
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TECNOLOGIA BANCARIA S.A CAIXA ELETRONICO 24HS   AV. DOUTOR ERMELINDO MAFFEI 01199 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A CAIXA ELETRONICO   AV. EUGEN WISSMANN 00600 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A CAIXA ELETRONICO 24HS   AV. EUGEN WISSMANN 00600 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A CAIXA ELETRONICO   AV. DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES 000SN 

HERNANDES JOSE FELIPPE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS –  
DROGARIAS 

MELIENE@TERRA.COM.BR PRACA WASHINGTON LUIZ 00011 

DROGARIA ESTEVAM E FERREIRA 
LTDA 

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS –  
DROGARIAS 

DROGARIACIDADENOVAITU@HOTMAIL.COM AV. DA PAZ UNIVERSAL 02047 

M & A CAMBIO E CORRESPONDENTE 
BANCARIO LTDA 

ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS NAO 
ES 

camila@gisacontabilidade.com.br RUA SANTA RITA 00412 

DROGAL FARMACEUTICA LTDA FARMACIA FISCAL@DROGAL.COM.BR AV. EUGEN WISSMANN 02021 

GABRIEL C. SEREIA DROGARIA COM VAREJ.PROD.FARMACEUTICOS,S/MANIP.DE 
FORMULAS-DROGARIA 

BIFARMA520@GMAIL.COM RUA ANDRADINA 00084 

AUTO POSTO SAO BENTO DE ITU 
LTDA 

COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES fiscal2@ecicontabil.com.br RUA PAULO EDUARDO XAVIER DE TOLEDO 00532 

AUTO POSTO PAVAO CASTELINHO 
LTDA 

COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES escritafiscal@qualicontax.com.br ROD. SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES 11680 

DROGARIA FARMAMED ITU LTDA COM VAREJ.PROD.FARMACEUTICOS,S/MANIP.DE 
FORMULAS-DROGARIA 

uniaonet.sor@terra.com.br AV. EUGEN WISSMANN 00600 

ILEIVA RAMOS SILVA DROGARIA COM VAREJ.PROD.FARMACEUTICOS,S/MANIP. DROGARIA  contratos@segate.com.br RUA SAO VICENTE 00005 

RAIA DROGASIL S/A COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM –DROGARIAS FISCALLEGALIZACAO@RD.COM.BR RUA PAULO EDUARDO XAVIER DE TOLEDO 00567 

DROGARIA MERCADAO DE ITU LTDA VIDE CNAE drogariamercadao@gmail.com RUA SANTA CRUZ 00857 

DROGARIA SAO PAULO S.A. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
COM MANIPULACA 

PATTYCOSTA.J@GMAIL.COM AV. DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES 00055 

BANCO BRADESCO S.A. BANCOS MULTIPLOS (COM CARTEIRA COMERCIAL) JURIDICO@LEGALICONSULTORIA.COM.BR RUA THOMAZ SIMON 00306 

GABRIEL C. SEREIA DROGARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
SEM MANIPULACA 

bruno@inovecontabilidade.com.br ROD. WALDOMIRO CORREA DE CAMARGO 00216 

NEVES & RIZZO DROGARIA LTDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
SEM MANIPULACA 

JOAOPAULO@FRANCOEMPRESAS.COM.BR AL. BARAO DO RIO BRANCO 00057 

SAMPAIO E ALBINO DROGARIA E 
PERFUMARIA LTDA 

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
SEM MANIPULACA 

GASPAR_OLIVEIRA@HOTMAIL.COM AV. PASQUALE IAQUINTO 00125 

 
Tabela 11 – Infraestrutura de Itu – Relação Quantitativa  
Fonte: Secretaria Municipal de Finanças, 2022. 
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1.8 Aspectos históricos culturais 

 

Itu representa um dos berços mais significativos do Patrimônio Histórico-

cultural tanto material como imaterial do estado de São Paulo. Representada pelos 

bens tombados que fazem parte do eixo histórico, passando pela cultura caipira, 

gastronomia e arte sacra, a cultura e a arte local formam pilares de grande 

importância para a cultura paulista.  

Nesse sentido, são apresentados os principais aspectos histórico-culturais 

encontrados em Itu, dentre os quais se destacam: Berço da República, Roma 

Brasileira, Cidade Cinema no Vale do Sol, Itu Boca do Sertão e Cidade dos Exageros, 

as quase serão mais bem detalhadas a seguir.  

 

1.8.1 Berço da República 

 

A cidade recebeu este título por ter sediado na residência de Carlos 

Vasconcelos de Almeida Prado, hoje o Museu Republicano, a reunião realizada em 

18 de abril de 1873 que ficou conhecida como a “Convenção de Itu”, um dia após a 

inauguração da Companhia Ytuana de Estradas de Ferro. Este evento deu origem à 

criação do Partido Republicano Paulista, sendo a primeira reunião política formal, 

composta em sua maioria por fazendeiros de café que, 16 anos depois, por meio de 

um movimento liderado pelo Exército em 15 de novembro de 1889 que derrubou a 

Monarquia Imperial vigente, instaurando em seu lugar o regime republicano no Brasil.  

 

Figura 14 - Museu Republicano –  Itu/SP 
Fonte – Disponível em https://i0.wp.com/ipirangafeelings.com.br/wp-content/uploads/2022/11/museu-
republicano-de-itu.jpg?fit=1980%2C1320&ssl=1. Acesso em 20 de dezembro de 2022. 

https://i0.wp.com/ipirangafeelings.com.br/wp-content/uploads/2022/11/museu-republicano-de-itu.jpg?fit=1980%2C1320&ssl=1
https://i0.wp.com/ipirangafeelings.com.br/wp-content/uploads/2022/11/museu-republicano-de-itu.jpg?fit=1980%2C1320&ssl=1
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1.8.2 Roma Brasileira 

 

A expressão tem origem na visita que o Cardeal Dom Joaquim Arcoverde de 

Albuquerque Cavalcanti realizou em 1908 ao antigo Colégio São Luiz, atual 

Regimento Deodoro, quando chamou a nossa cidade de “Roma Brasileira”, devido a 

forte influência da Ordem Jesuítica em Itu a partir da segunda metade do século XIX. 

Além da construção do Colégio São Luiz, que trouxe para a cidade os 

conhecimentos físico, químico, astronômico e cultural de Roma, a Companhia de 

Jesus, através do padre Bartolomeu Taddei, foi responsável pela fundação do 

Santuário Nacional do Sagrado Coração de Jesus e a popularização no Brasil do 

movimento do “Apostolado da Oração” que realiza, até hoje, peregrinações vindas 

de várias cidades do estado de São Paulo e do Brasil. 

Itu possui e preserva diversas igrejas históricas erigidas no século XVIII, de 

grande valor artístico-religioso, com potencial para atrair visitantes, em particular aos 

que professam a devoção Cristã Católica. 

 

 

Figura 15 -  Igreja Nossa Senhora do Patrocínio – Itu/SP 
Fonte – Portal G1, 2022. 
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Figura 16 -  Santuário Nacional do Sagrado Coração de Jesus – Itu/SP 
Fonte – Portal G1, 2022. 

 

1.8.3 Cidade Cinema, Vale do Sol 

 

Itu foi cenário de várias produções do cinema nacional nas décadas de 1960 

e 1970, servindo como panorama para aproximadamente 45 filmes. A luz solar 

excelente para filmagens e uma exuberante paisagem natural, complementada por 

antigos casarões e fazendas históricas foram fatores que atraíram a vinda de 

importantes produtores e diretores cinematográficos. 

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

caipiras sertanejos, produções épicas e nostálgicas, como o seriado O Vigilante 

Rodoviário.  

Algumas 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, dentre outras. Esses filmes 

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

época. 
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Figura 17– Cena do Filme “Casinha Pequenina” – Itu/SP 
Fonte – Ituanos, 2022. 

 

1.8.4  Itu, Boca do Sertão 

 

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

primitivo na região denominada Campos de Pirapitingui foi iniciado na segunda 

metade do século XVI com a Missão de Maniçoba, um aldeamento implantado pelos 

padres jesuítas para reunir e catequizar os índios que por aqui viviam. 

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

fala Simão de Vasconcelos, situada a 90 léguas de São Paulo em direção ao sertão, 

“junto de um rio onde se embarcava pelas terras dos carijós". Muito pouco durou a 

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

atividades em lugar mais próximo a São Paulo.  

No século XVII, durante decênios, Itu foi o ponto mais avançado de penetração 

bandeirante pelos sertões de todo o Brasil – a chamada Boca do Sertão. O historiador 

Afonso de Escragnolle Taunay, organizador do Museu Republicano Convenção de 

Itu, idealizou representar esta proeza de Itu em um dos painéis em azulejos instalado 

no saguão de entrada do Museu Republicano Convenção de Itu. 
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Figura 18 – O nascimento da República retratado pelos azulejos existentes no Museu 
Republicano de Itu/SP 
Fonte – Disponível em http://www.al.sp.gov.br. Acesso em 03 de outubro de 2022.  

 

1.8.5 Cidade dos Exageros 

 

Itu conquistou a fama de Cidade dos Exageros na década de 1970, graças a 

Francisco Flaviano de Almeida, o famoso Simplício, artista ituano que participava do 

então programa televisivo Praça da Alegria na TV Tupi. Seu personagem era o Ozório 

que, juntamente com sua esposa Ofélia, contavam vantagens exageradas sobre sua 

terra natal, dizendo que em Itu tudo é grande. Com isso, o Brasil todo passou a enviar 

a Itu seus legumes fora do comum, a fim de que fossem mostrados no programa da 

TV. Devido a essa fama, muitos turistas foram atraídos para verem o que a cidade 

possuía de grande, as lojas começaram a vender produtos de tamanhos exagerados, 

a prefeitura encomendou um semáforo de proporções exageradas e a antiga 

TELESP  - Telecomunicações de São Paulo S/A enviou um orelhão gigante, sendo 

eles instalados na praça principal da cidade (Praça da Matriz). 

Em 2012, foi inaugurado um espaço temático municipal denominado Praça 

dos Exageros, com um boneco gigante simbolizando o Simplício sentado em um 

banco de praça, e outros atrativos, relembrando o programa onde tudo começou. 

Localizada junto ao Centro de Lazer Franco Montoro na Vila Padre Bento, 

a Praça dos Exageros foi urbanizada para impulsionar o turismo em Itu. A 

http://www.al.sp.gov.br/
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revitalização desse espaço temático para melhor acolher seus visitantes ocorreu no 

mês de junho de 2020. A nova Praça dos Exageros conta com fonte interativa, 

brinquedos atualizados e em maior quantidade, infraestrutura adequada, palco 

coberto, além da expansão do estacionamento para os diversos tipos de veículos 

visitantes. As melhorias incorporaram pavimentação em lajotas de concreto, 

paisagismo, adequação de banheiros, quiosques adicionais, readequação das 

instalações elétrica e hidráulica, sinalização viária e estrutura para o atendimento ao 

público. 

Todas essas benfeitorias foram amparadas com recursos provenientes do 

governo do Estado de São Paulo, através do DADETUR - Departamento de Apoio 

ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos. 

 

 

Figura 19 –  Praça dos Exageros – Itu/SP 
Fonte – Disponível em http://www.itu.sp.gov. Acesso em 03 de outubro de 2022. 

 
 
 

1.9 Manifestações Artísticas e Culturais 

 

As manifestações artístico-culturais ituanas, por sua representatividade e 

perenidade ao longo de décadas, estimulam a presença e a curiosidade do turista 

contemporâneo. A Estância Turística de Itu, nesta perspectiva, é dotada de um rico 

e tradicional acervo multivalente de atividades que conferem ao município um caráter 

ímpar frente a outros destinos turísticos.  

http://www.itu.sp.gov/


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 
 

76 
 

A seguir, são descritas as manifestações artísticas e culturais de destaque do 

município: 

MANIFESTAÇÃO / 
AGRUPAMENTO 

TIPO BREVE DESCRIÇÃO 

OFARTE - Oficina de 
Arte em Vidro 

Artesanato Fundada em 1996, desenvolve o artesanato em vidro como 
conceito de trabalho, criando objetos singulares com 
especialidade em jateamento artístico em vidros, alumínio, 
aço inox, madeira, mármores e granitos. A Oficina contribui 
com o projeto Confiarti. 

 

Carnaval Celebração Festejo popular com desfile das escolas de samba e blocos 
carnavalescos. O tradicional Bloco do R, por mais de 60 
anos, faz a abertura do percurso, complementado pelas 
apresentações de bandas que executam marchinhas 
carnavalescas no coreto central da Praça da Matriz. 

 

Corpus Christi Celebração Festa em devoção ao Santíssimo Sacramento, na sequência 
às tradicionais comemorações da Semana Santa. Tapetes 
com formatos que relembram os ícones da Igreja Católica 
são confeccionados no leito carroçável das ruas designadas, 
utilizando-se palha de arroz, borra de café, serragem 
colorida e outros materiais. Trata-se de uma atividade 
comunitária. 

 

Desfile do Divino 
Espírito Santo 

Celebração Realizado no sábado de Pentecostes, com a participação do 
Império do Divino Espírito Santo, cavaleiros, banda musical 
e clero, conduzindo os símbolos do Espírito Santo pelas ruas 
centrais da cidade, acompanhado pelo desfile dos 
tradicionais carros de boi.  

 

Dia da Consciência 
Negra 

Celebração Dia em memória e homenagem à morte de Zumbi dos 
Palmares, símbolo da luta pela libertação dos escravos, 
enfatiza as agruras sofridas pelos negros e a resistência à 
escravatura. Missa em rito de inspiração afro-brasileira 
acompanha as festividades. Há também encontros e 
discussões sobre o tema.  

 

Semana Maestro 
Elias Lobo 

Celebração Data criada em memória ao ilustre compositor ituano, criador 
da primeira ópera brasileira (“A Noite de São João”). São 
vivenciadas atividades culturais e artísticas envolvendo 
palestras, apresentações musicais e ações educativas. 
Realizada em agosto pela Secretaria Municipal da Cultura, 
em parceria com o Museu da Música - Itu.  

 

Queima do Judas Celebração Festa tradicional que acontece desde 1877, iniciada pelo 
português Sr. Joaquim Corneta. Além disso, a Queima do 
Judas ituano é considerada a mais antiga do Brasil; ocorre 
no Domingo de Páscoa. 

 

Festa de Nossa 
Senhora Candelária 

Celebração 

 

 

Festividade em louvor à Padroeira da cidade, é 
tradicionalmente acompanhada de procissão luminosa e 
benção das velas. Ocorre no dia 02 de fevereiro.  
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Festa de Nossa 
Senhora do Carmo 

Celebração Festividade realizada pela Venerável Ordem Terceira de 
Nossa Senhora do Carmo, com novenas de oração, missa 
especial para os enfermos e procissão. Conta com 
tradicional quermesse. O ápice da comemoração ocorre 
em 16 de julho.  

 

Festa de Santa Rita 
de Cássia 

Celebração Festa tradicional da cidade há mais de 300 anos. Os devotos 
de Santa Rita de Cássia pedem sua intervenção nas causas 
impossíveis. Benção das 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 reúne a comunidade ituana 
para homenagear a São Benedito e Nossa Senhora do 
Rosário na igreja em seu louvor. Comemorada no dia 6 de 
janeiro, na semana anterior à festa, realiza-se o tradicional 
erguimento do mastro comemorativo ao evento.  

 

Festa em louvor ao 
Divino Espírito Santo 

Celebração Tríduo e festejos dedicados ao Divino Espírito Santo, com a 
tradicional montagem do Império do Divino em uma 
residência localizada no Eixo Histórico, próxima à Igreja 
Matriz. Durante as noites comemorativas, o cortejo se dirige 
à Igreja Matriz para as celebrações. No domingo de 
Pentecostes realiza-se a procissão monumental.  

 

Festa do Bairro do 
Jacuhú 

Celebração Comemorada desde 1875, esta festa ocorre no mês de 
outubro em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus e à 
Nossa Senhora Auxiliadora. A tradição remonta aos 
costumes dos imigrantes italianos, fundadores do Bairro do 
Jacuhú (em sua maioria oriunda da região de Trento, Itália), 
bairro rural do município distante 12 quilômetros do centro. 

 

Festa Italiana Celebração Abertura dos preparativos às festividades em homenagem à 
Padroeira da cidade, arrecadando recursos financeiros para 
a Paróquia. Exibem atrações musicais e alimentos típicos da 
culinária italiana. Realizada na segunda quinzena de 
janeiro.  

Festa Japonesa Celebração Celebra a cultura, tradição e culinária típicas japonesas, 
pelos oriundos daquele país que hoje residem em Itu e, em 
1908, recebeu oito famílias japonesas da primeira imigração 
ao Brasil. Danças, músicas e culinária são ofertadas ao 
público visitante. Realizada no mês de julho.  

 

Festival de Artes de 
Itu 

Celebração Idealizado em 1993 pelo Maestro Eleazar de Carvalho, 
destina-se a reunir manifestações artístico-culturais e 
apresentações em diversos espaços públicos da cidade. É 
um evento realizado pela Secretaria Municipal da Cultura no 
mês de julho.  

Folia do Divino 
Espírito Santo 

Celebração Celebra os Sete Dons do Espirito Santo: Sabedoria, 
Entendimento, Conselho, Fortaleza, Ciência, Piedade 
e Santo Temor a Deus. A visitação se dá aos sete locais 
previamente escolhidos, quando o cortejo visita cada um 
deles cantando jaculatórias, acompanhados por violas e 
tambores. O alferes é o encarregado de organizar e prover 
a festa. O festejo é realizado seis semanas após a Páscoa. 
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Peregrinação de Natal Celebração Evento anual realizado no mês de dezembro pelo Coral 
Vozes de Itu, nas visitas aos asilos e comunidades 
religiosas, cantando melodias tradicionais do Natal. 
Realizada em parceria com a Secretaria Municipal de 
Cultura.  

 

Romaria a Pirapora Celebração Promovida pela Associação dos Romeiros de Itu, é 
organizada jornada a cavalo de devotos que homenageiam 
o Santuário do Senhor Bom Jesus de Pirapora. Ocorre 
preferencialmente no mês de julho.  

 

Semana Almeida 
Júnior 

Celebração Promove encontros, exposições e ações educativas 
dedicadas às artes brasileiras, em homenagem ao artista 
ituano José Ferraz de Almeida Jr. Ocorre em maio, por 
iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura. 

  

Semana da 
Convenção 
Republicana 

Celebração Promove ações educativas em memória ao feito político 
ocorrido em Itu, quando da realização do primeiro evento 
republicano formal no Brasil, a Convenção de Itu. Realizada 
em abril pelo Museu Republicano, em parceria com as 
Secretarias Municipais de Educação e de Cultura.  

 

Semana da 
Corporação Musical 
União dos Artistas 

Celebração Concertos musicais públicos dedicados à divulgação e 
celebração da fundação da banda em Itu. Realizada em 
parceria com a Secretaria Municipal de Cultura entre os 
dias 16 e 23 de junho.  

 

Semana Dom Gabriel 
Paulino Bueno Couto 

Celebração Realizada em memória ao primeiro bispo da Diocese de 
Jundiaí, nascido em Itu. Promovida pela comunidade 
Carmelita e a Secretaria Municipal de Turismo, entre os 
dias 8 e 15 de março.  

Semana Madre Maria 
Theodora Voiron 

Celebração Em memória à 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.  

 

Semana Padre 
Bartolomeu Taddei 

Celebração Homenagem à memória do missionário jesuíta italiano que 
viveu em Itu por 50 anos, fundador do “Apostolado da 
Oração” em todo o Brasil. Além das atividades religiosas, 
ocorrem encontros culturais e artísticos. Realizado em 
junho pela Igreja do Bom Jesus e apoio da Secretaria 
Municipal de Cultura. 

 

Semana Padre Bento 
Dias Pacheco 

Celebração Homenagem à memória do padre ituano cognominado “O 
Apóstolo dos Hansenianos” na Paróquia do Senhor no 
Horto, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo. 
Ocorre em setembro.  

 

Semana Santa Celebração Celebrações religiosas tradicionais e centenárias, marcadas 
por cerimônias típicas, procissões, e músicas religiosas: 
Ofício de Trevas; Domingo de Ramos, com a Benção das 
Palmas e Procissão de Passos, o Sermão das Sete 
Palavras, Adoração da Cruz e a Procissão do Senhor Morto, 
o Sábado Santo, com o Ofício de Matinas e o Domingo de 
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Páscoa, precedido pela Procissão da Ressurreição. 
Execução de obras musicais de compositores ituanos, 
escritas no século XIX por Padre Jesuíno do Monte Carmelo, 
Elias Álvares Lobo, Tristão Mariano da Costa, José Mariano 
da Costa Lobo, José Tescari. Considerado o maior evento 
religioso Cristão Católico da região. 

 

Festas juninas Celebrações Diversas festas tradicionais em bairros rurais de Itu, 
marcadas pela celebração dos santos cristãos, com 
quermesse, reza, bênçãos, procissões, a tradicional fogueira 
e quadrilhas. 

  

 Associação Cultural 
Esportiva Nikkey de 
Itu - ACENDI 

Comunidade 
tradicional 

Fundada oficialmente em 1987, ela existe desde meados 
dos anos 50. Nessa época, as famílias se reuniam 
praticando esportes e atividades culturais de origem 
nipônica. Promove eventos e mantém vivo os ritos e 
costumes japoneses em nossa comunidade. 

 

Círculo Italiano Dante 
Alighieri 

Comunidade 
tradicional 

Inaugurada como Societá Italiana di Mutuo Soccorso e 
Beneficenza Luigi Di Savoia, entidade fundada em 1919, em 
sede própria, o atual Círculo Italiano Dante Alighieri é a 
entidade que congrega os descendentes dos imigrantes 
italianos de Itu e Salto.  

 

Companhia Folia de 
Reis “Estrela do 
Oriente” 

Comunidade 
tradicional 

Antônio dos Santos, o Mestre da Folia de Reis, vivia no asilo 
de hansenianos de Cocais/SP, onde mantinha a tradição da 
Folia de Reis. Desde 1970, passou a morar em Itu no 
Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, iniciando o Grupo de 
Folia de Reis “Maria José” no Bairro do Pirapitingui, em 
1978. Após seu falecimento, o grupo fundiu-se com a 
Companhia Folia de Reis “Estrela do Oriente”, fundada no 
mesmo bairro ituano, que permanece em atividade. Sua 
formação consiste no mestre, contramestre, palhaços, 
contralto, tiple e contra-tiple, tala e contra-tala, 
apresentando-se com vistosas roupas coloridas, violas e 
outros instrumentos, cantando de porta em porta, 
angariando donativos para a festa do Dia de Reis (06 de 
janeiro). Os donativos recebidos são pregados à bandeira 
ritualística, que traz as imagens do Menino Jesus e dos Reis 
Magos. 

 

Núcleo Cultural da 
Folia do Divino 
Espírito Santo  

Comunidade 
tradicional 

Iniciada em 2014, realiza a tradição da Folia do Divino 
Espírito Santo, visitando as residências dos devotos na área 
urbana e rural de Itu. Além da reza e cantorias tradicionais, 
há o benzimento das residências visitadas. No domingo que 
antecede o Pentecostes, promove o tradicional “Cortejo 
Solene da Bandeira do Divino Espírito Santo”, partindo do 
Museu da Música pelas ruas centrais da cidade até a Praça 
da Matriz. É mantido pelo Instituto Cultural de Itu.  

 

União Negra Ituana  -  

UNEI 

Comunidade 
tradicional 

Iniciada em 1992 pelo grupo que fazia parte das quatro 
representações negras na cidade, forma-se a União Negra 
Ituana. Celebra anualmente a Missa Afro (20 de novembro, 
Dia da Consciência Negra) e promove diversas atividades 
socioculturais voltadas à formação afro-brasileira em nossa 
cidade. 
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Bloco do R Grupo 
artístico 

Fundado em 1958 por um grupo de foliões carnavalescos, a 
instituição sempre foi ponto de encontro da comunidade 
negra ituana, com os bailes “blacks" nos anos sessenta e 
setenta. Apresenta-se em eventos públicos em ocasiões 
festivas, Carnaval e Queima do Judas (domingo de 
Páscoa).  

 

Conjunto de Serestas 
Tristão Júnior 

Grupo 
artístico 

Formado em 1990 com a finalidade de recuperar a tradição 
seresteira ituana iniciada por Tristão Mariano da Costa 
Júnior, participa anualmente da semana a ele dedicada. O 
grupo ampliou o repertório seresteiro, prestigiando obras de 
outros compositores do gênero.  Sua formação básica 
compõe-se de flauta, clarinete (eventualmente sax alto), 
contrabaixo e violão. Seu repertório básico é formado por 
valsas, tangos brasileiros, choros, schottischs, polkas, 
maxixes e outras peças seresteiras. 

Coral Vozes de Itu Grupo 
artístico 

Fundado em 1965 por um grupo de cantores locais, teve sua 
primeira sala de ensaios no Colégio do Carmo, sendo Frei 
Lino Zunstein seu primeiro regente. É mantido 
pela Associação Cultural Vozes de Itu. O grupo participa de 
eventos grandiosos, como os Festivais de Artes de Itu 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 à recuperação da obra de 
compositores ituanos. Realiza edições do recital “A Paixão 
Segundo Itu”, cerimônia tradicional da Semana Santa ituana. 
Promove saraus, serestas e participa da recuperação e 
preservação do canto coral paulista. 

 

Corporação Musical 
Nossa Senhora do 
Carmo 

Grupo 
artístico 

Fundada em 1952, com dezoito músicos, pelo Frei 
Eustáquio, composta por musicistas da Congregação 
Mariana de Nossa Senhora do Carmo. Seu primeiro regente 
foi Antonio Rodrigues da Silveira, o Toniquinho. Substituiu a 
antiga Banda do Zé Vitório nas procissões e festividades 
católicas de Itu. O regente Cyro Rocha ampliou o repertório 
e atuação da banda, incluindo dobrados, marchas e arranjos 
para músicas populares. Apresenta-se em procissões 
religiosas e em concertos na Praça da Matriz. 

 

Corporação Musical 
União dos Artistas 

Grupo 
artístico 

Formada em 1912, teve como seu primeiro regente José 
Maria dos Passos. Com sua sede social inaugurada em 
1939 (Salão Maestro Elias Lobo), apresenta-se 
regularmente um domingo ao mês na Praça da Matriz. Seu 
repertório é formado por gêneros variados como dobrados, 
marchas, tangos, valsas e ritmos norte-americanos. 
Destacou-se como a "Melhor Banda do Interior” em 1959; 
"Melhor Banda Civil do Brasil" em 1964; campeã no "II 
Campeonato Paulista de Bandas" em 1978; no "1º Festival 
Iguatemi” em 1981; no "1º Concurso Vamos Bagunçar o 
Coreto", em 1983 e no "XXXII Festival Zequinha de Abreu" 
em 1993.  
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Orquestra Filarmônica 
de Itu 

Grupo 
artístico 

Criada em 2008 com alunos da Escola de Música mantida 
pela Associação de Amigos do Teatro Maestro Eleazar de 
Carvalho (ASSATEMEC), realizou seu primeiro concerto em 
fevereiro daquele ano, no Teatro Maestro Eleazar de 
Carvalho. Seu 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 públicos da cidade. 

 

Schola Cantorum de 
Itu 

Grupo 
artístico 

Mantida pelo Instituto Cultural de Itu desde 2015, com a 
finalidade de estudar, preservar e executar a tradicional 
música sacra católica, apresenta-se na Igreja do Bom Jesus 
no 1º domingo de cada mês e, a convite, em outras igrejas. 
Seu repertório é baseado no Canto Gregoriano. Executa 
obras de compositores ituanos e de antigos corais religiosos 
da cidade.  

 

Festival de Teatro 
Dago Menezes 

 

Grupo 
artístico 

Criado pela Yara Produções Artísticas (YPA) - Escola de 
Teatro para premiar grupos teatrais profissionais e 
amadores de todo o estado de São Paulo, com o objetivo de 
fomentar, incrementar e divulgar as artes teatrais na região. 
O festival ocorre nos meses de março e abril, tendo 
iniciado em 2019. 

Academia Ituana de 
Letras 

ACADIL 

Grupo 
Cultural 

Fundada em 1992, a ACADIL desenvolve estudos e 
divulgação da literatura valorizando a persona de seus 40 
patronos, escritores ituanos ou ligados a ela. Seus 
integrantes reúnem-se mensalmente para discutir as letras, 
as artes e propor atividades que divulguem as letras à 
comunidade. Publica a Revista da ACADIL. 

 

Paixão, Morte e 
Ressurreição de 
Cristo 

Performance Representação artística dos momentos vividos por Cristo no 
Calvário, realizada na Paróquia de Nossa Senhora 
Aparecida, na Sexta-feira Santa.  

 

 
Tabela 18 – Manifestações Artísticas e Culturais 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 
 
 

1.9.1 Itu em suas mãos  

 

Itu representa um dos berços mais significativos do Patrimônio Histórico 

Cultural tanto material como imaterial do estado de São Paulo. Representada pelos 

bens tombados que fazem parte do eixo histórico, passando pela cultura caipira, 

gastronomia e arte sacra, a cultura e a arte local formam pilares de grande 

importância para a cultura paulista.  

Desde 2019, a Secretaria de Cultura e do Patrimônio Histórico criou o 

Programa “Itu em suas mãos”, um programa que tem como objetivo o mapeamento, 
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cadastramento, sistematização, qualificação e ações de geração de renda voltadas 

para o artesão. Inicialmente o programa previa a adesão de artesãos ituanos, porém 

com o crescimento significativo do programa e de suas parcerias o programa se 

expandiu recebendo artesãos e culinaristas do interior paulista.  

O programa tem como objetivo o mapeamento e cadastramento, dos artesãos 

ituanos para que tenham acesso à qualificação profissional para geração de renda e 

fomento do Turismo Cultural, do Patrimônio Criativo e ativação da Economia Criativa 

local.Trata-se de uma ação de incentivo ao fomento da cultura local, reconhecimento 

e desenvolvimento socioeconômico dos territórios, gestão e fortalecimento dos laços 

de parcerias com compromisso e respeito aos grupos dos artesões ituanos. 

Desde sua idealização, o Programa “Itu em suas mãos” cadastrou mais de 

trezentos artesãos e suas ações de fomento estão ganhando reconhecimento 

perante o Turismo Cultural e à ressignificação do Patrimônio Criativo Paulista. O 

programa conta com a parceria do Sindicato Rural e SEBRAE – Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que oferece cursos e formações contínuas a 

fim de qualificar o artesão e valorizar seu produto.  

Além disso, o programa também conta com a parceria das Secretarias de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos e Secretaria de Turismo Lazer e Eventos. Participar 

do Programa Mais Gestão SP seria de grande importância para uma preparação e 

qualificação dos gestores locais a fim de que possam ampliar ainda mais os 

horizontes da economia criativa local. Considerando que na região metropolitana de 

Sorocaba há um grande potencial econômico cultural, além de possuir um polo 

turístico de grande repercussão.  

Há portanto muito o que se fazer para que esse legado ganhe a notoriedade 

merecida. Contar com programas de capacitação na gestão pública só vem a somar 

e atestar de que Itu está no caminho certo ao que se refere à políticas públicas 

de fomento à Economia Criativa. 

Vale destacar que o  município realiza há cinquenta anos a Feira de Artesanato 

da Praça da Independência, também conhecida como Praça do Carmo. A feira que 

acontece aos finais de semana e feriados, reúne mais de vinte artesãos locais que 

comercializam desde objetos decorativos, até produtos gastronômicos. A Feira 

Noturna é também um polo de geração de renda para a economia criativa. O projeto 

que acontece no Mercado Municipal, também se tornou um importante espaço de 
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geração de renda, principalmente para o setor gastronômico do município. A feira 

acontece todas as sextas feiras e além de exposição de produtos e venda de 

alimentos, também oferece ao público música ambiente, dando a oportunidade para 

a participação de artistas locais. 

A Feira EcoArt (Economia e Arte) já está em sua oitava edição e já reuniu mais 

de 1000 artesãos e culinaristas paulistas, já cadastrados no programa “Itu em suas 

mãos”. Além das feiras promovidas pela Prefeitura, existem as iniciativas privadas. 

Atualmente, a Secretaria de Cultura e do Patrimônio Histórico possui uma 

diretoria interna de Economia Criativa que vem atuando na criação e planejamento 

de políticas públicas voltadas ao município. A Secretaria de Obras também tem um 

importante protagonismo na construção das feiras, além da Secretaria de Turismo, 

Lazer e Eventos que apoia o fomento da economia criativa local por meio da 

divulgação dos programas junto aos seus canais. O Conselho Municipal e Políticas 

Culturais de Itu partipa ativamente das ações de economia criativa junto a cadeira de 

artesanato, dentre outras áreas representativas do conselho. 

Vale destacar ainda que a iniciativa conta com o apoio total da Secretaria de 

Cultura e do Patrimônio Histórico, Planejamento, Turismo Lazer e Eventos, 

Promoção e Desenvolvimento Social e SEBRAE, o que amplia sua visibilidade, 

importância e o credencia como um importante aliado na qualificação e diversificação 

da oferta turística de Itu.  

 

1.10 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.  
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Figura 20 - Cartaz do Roteiro dos Bandeirantes 
Fonte: Disponível em http://3.bp.blogspot.com/_hpWjJeU9ft4/TMl2N-cO-
rI/AAAAAAAAAGs/8xEiyQPRCko/s280/Roteiro+dos+Bandeirantes.jpg. Acesso em 12 de outubro de 
2022. 

 

O Circuito Turístico do Alto e Médio Tietê - Roteiro dos Bandeirante 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. 

Além de Itu, integram esta Região Turística os seguintes municípios: Santana 

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

Porto Feliz e Tietê. 

 

Cidade Porto 
Feliz 

Salto Cabreúva São 
Roque 

Araçariguama Pirapora 
do Bom 
Jesus 

Santana de 
Parnaíba 

Tietê 

Itu 25,8 km 8,6 km 27,4 km 56,1 km 50 km 51,3 km 69,1 km 54 km 
 

 

Tabela 19 – Distância de Itu às demais cidades do Roteiro dos Bandeirantes 

Fonte: Google Maps, 2022 

http://3.bp.blogspot.com/_hpWjJeU9ft4/TMl2N-cO-rI/AAAAAAAAAGs/8xEiyQPRCko/s280/Roteiro+dos+Bandeirantes.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hpWjJeU9ft4/TMl2N-cO-rI/AAAAAAAAAGs/8xEiyQPRCko/s280/Roteiro+dos+Bandeirantes.jpg
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1.10.1 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. 

As dificuldades econômicas, tino sertanista, localização geográfica (São Paulo 

assentava o montante de uma diversidade de caminhos, num centro de circulação 

fluvial e terrestre) e espírito de aventura seriam poderosos impulsos na arrancada 

para o sertão em busca de pedras preciosas e ouro. Assim, 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 Anhanguera) 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. 
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Em Araritaguaba (atual 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 

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. 

 

1.10.2 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, 
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associações, agências locais e regionais de governo, centros tecnológicos, 

universidades, agências de desenvolvimento etc. 

 

 

Figura 21 – Municípios do Roteiro dos Bandeirantes 
Fonte: Disponível http://www.tiete.sp.gov.br/imagens/noticias/6830/foto1_202204011648837069.png. 
Acesso em 12 de outubro de 2022. 

 

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 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 – Serviço 

Nacional do Comércio, baseado numa metodologia participativa, os 08 municípios 

que integram a RT Roteiro dos Bandeirantes com o intuito de ter um documento que 

pudesse nortear 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. 

http://www.tiete.sp.gov.br/imagens/noticias/6830/foto1_202204011648837069.png
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O Plano Regional de Turismo da Região Turística Roteiro dos Bandeirantes 

foi validado em 15 de dezembro de 2017 e teve seu lançamento, em 2018. Hoje, o 

Plano está sendo atualizado novamente em parceria com o próprio SENAC. 

 

 

Figura 22 - Reunião de Formalização da RT – Roteiro dos Bandeirantes 
Fonte: Maria Sofia Vidigal Pacheco e Silva – PROTUR, 2018. 

 
 

1.11 As Vocações Turísticas de Itu 

 

Pode-se afirmar que Itu sempre foi um espaço de grandes acontecimentos, 

tanto no âmbito econômico, religioso, cultural ou político, o que lhe permitiu um 

posicionamento expressivo no mercado de turismo e que hoje fortalecem as diversas 

vocações turísticas do município, dentre as quais se destacam as vocações do 

Exagero, Histórico-cultural, Religiosa, Rural, Eventos, Pedagógica e Tradições.  

Suas diversas vocações, capazes de motivar um fluxo considerável de turistas 

à Itu, levaram o município a ser um dos primeiros do Estado de São Paulo elevados 

a categoria de Estância Turística, por meio da Lei Estadual Nº 2.13011 de 01 de 

outubro de 1979. Desde então, a Estância Turística de Itu busca desenvolver suas 

múltiplas potencialidades, o que a tornou um dos mais expressivos destinos turísticos 

do Estado de São Paulo. 

 
11 Lei Estadual Nº 2.130. 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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Dentre suas diversas vocações turísticas, podemos afirmar que a Vocação dos 

Exageros é a principal delas. Vale lembrar que a ideia no imaginário das pessoas de 

que em Itu tudo é grande existe desde a década de 1960, quando o personagem 

Simplício (interpretado pelo ator ituano Francisco Flaviano de Almeida) passou a 

satirizar essa ideia no popular programa de humor A Praça da Alegria, transmitido 

então pela extinta Tv Tupi. No programa, o personagem fazia menções as coisas 

grandes de cidade, como por exemplo, falar que as azeitonas de Itu eram do tamanho 

de uma melancia. 

No início da década de 1970, quando se consolida a fama do exagero no 

imaginário popular em todo o Brasil, observa-se a vinda de muitas excursões 

rodoviárias ao município. Essas excursões de deslocavam até Itu com o intuito de 

conhecer os objetos grandes, sendo que o primeiro a ser instalado pela prefeitura foi 

o Semáforo gigante, logo depois foi o orelhão pela antiga TELESP – 

Telecomunicações de São Paulo, e não demorou muito para que várias lojas 

começaram a vender souvenires de tamanho exagerado. 

 

 

Figura 23 – Orelhão Gigante – Praça da Matriz – Itu/SP 
Fonte – Portal G1, 2022. 

 

Itu é conhecida como a única cidade do mundo com esse patrimônio imaterial, 

que tornou a cidade conhecida internacionalmente pela fama dos Exageros e motivou 

em 2012, a construção de um parque temático com atrativos interativos relacionados 

a esse tema. 
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Na década de 1990, foram inaugurados o Parque Geológico do Varvito e o 

Museu da Energia, iniciando assim um processo de maior valorização dos 

patrimônios históricos concentrados na região central do município, o que permitiu 

estabelecer a Vocação Histórico-cultural. Além disso, muitas escolas começaram 

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.  

A vocação histórico-cultural de Itu ocorre em função do patrimônio preservado 

artístico e religioso do séc. XVIII e XIX. Além disso, Itu foi sede de importantes 

acontecimentos históricos, como bandeirantismo, ciclo do açúcar, processo da 

independência, ciclo do café e movimento para a Proclamação da República, o que 

deu a Itu o título de Berço da República. por ter sediado a Convenção de Itu (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. 

Com relação a vocação turística histórico-cultural, podemos destacar ainda o 

Primeiro Colégio feminino do estado de São Paulo, a primeira Fábrica a vapor do 

Estado de São Paulo (1869), a estrada de Ferro Ytuana, atualmente operando o trem 

republicano Itu/Salto e a existência de obras de renomados artistas como José 

Patrício da Silva Manso, Padre Jesuíno do Monte Carmelo, Miguelzinho Dutra, 

Almeida Junior e Maestro Elias Lobo. 

A Vocação Religiosa do destino é evidenciada por meio do conjunto de mais 

de 10 igrejas que datam dos séculos XVII e XVIII. A própria concepção arquitetônica 

do município obedece a uma lógica ditada pela diretriz religiosa da Carta Filipina; 

eixo formado pelas ordenações Franciscanas primeiramente e depois Jesuítas, Plaza 

Maior e Ordenação Carmelita, nos extremos. A cidade guarda características deste 

passado histórico ainda preservadas. 

As igrejas barrocas de Itu são ornamentadas com inúmeras obras de arte e 

riquezas que retratam aquele momento histórico. Vale destacar ainda que diversos 

atores religiosos da cidade estão em processo de canonização pelo Vaticano. Além 

disso, Itu foi reconhecida pelo governo da Espanha, como a única Vila Espanhola 

numa colônia portuguesa. Este reconhecimento possibilitou o pleito de tombamento 
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da cidade, como Patrimônio Histórico e Religioso pela UNESCO -. Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

A partir de 2001 a Vocação Rural começa a ganhar força no município, já que 

Itu possui muitas fazendas históricas. Atualmente, 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.  

A Vocação Rural se reafirma como uma das principais do município, por meio 

de 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, em mais de 500 km de estradas de terra existentes no 

entorno do município. 

A Vocação em Eventos de Itu ocorre principalmente em função de sua 

localização e vias de acesso, ampla e diversificada oferta de meios de hospedagem, 

qualificada infraestrutura de serviços e variados espaços de eventos, o que estimula 

a realização de diversos eventos no município durante todo o ano, capazes por sua 

vez, de atrair turistas de faixa etária variada e perfis variados, tais como o 

Tomorrowland (Festival de Música eletrônica Internacional), Rodeio de Itu 

(considerado um dos maiores do gênero pela Secretaria de Viagens e Turismo do 

Estado de São Paulo pela ), Festival de Artes de Itu, diversas Festas religiosas, 

Festas cívicas, Romaria da Associação de Romeiros de Itu, além de diversos eventos 

sociais, como  casamentos, que ocorrem durante todo o ano, principalmente na área 

rural, em decorrência de seus belos cenários existentes. 

A Vocação Pedagógica é observada principalmente em seu Centro Histórico 

possui muitos atrativos histórico-culturais estão próximos uns dos outros, 

conjuntamente com estrutura de restaurantes e comércio de objetos típicos da cidade 

e cujo acesso é facilitado pela estrutura existente para a recepção de ônibus fretados 

por escolas, colégios e universidades de todo o Estado de São Paulo.  

Itu, por estar presente na história do Brasil, se tornou uma fonte de conhecimento em 

que escolas podem utilizar o estudo de meio para se aprofundarem em temas 
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extracurriculares, visitando os patrimônios históricos e naturais, dentre os quais se 

destacam o Museu Republicano (atualmente fechado para visitação), Igrejas, Arte 

Barroca e Rococó Paulista, Museu da Música, Casa Imperial, Casas Históricas, 

Fazendas Históricas, Parque do Varvito, Rio Tietê.  

Além disso, as fazendas rurais históricas possuem fácil acesso a partir da área 

urbana, oferecem estrutura apropriada para receber grupos de estudantes e 

disponibilizam passeios específicos monitorados voltados a prática do estudo de 

meio por alunos das mais diversas faixas etárias. Essas características permitem que 

seja possível obter relevantes conhecimentos sobre a História do Brasil e Ecologia, 

numa única viagem de cunho pedagógico, o que amplia o posicionamento dessa 

vocação turística de Itu junto ao seu respectivo público-alvo.   

Podemos ainda relacionar Itu à Vocação das Tradições, em função da 

primazia e pioneirismo do município nos acontecimentos em todo território paulista. 

Itu caracterizou-se pela riqueza gerada pelo seu povo (cana-de-açúcar e café) o que 

permitiu investimentos de monta em todos os seguimentos artísticos, culturais, 

arquitetônico, religiosos e a primazia de ter um desenvolvimento cultural diferenciado 

entre os jovens da cidade em estudar no exterior, surgindo assim novas ideias, que 

tornou uma das primeiras cidades da época do Império a se organizar em favor da 

República, ideal amplamente difundido na Europa no século XIX, principalmente em 

razão dos ideias de Revolução Francesa e movimento iluminista.  

A Vocação das Tradições de Itu é ratificada quando consideramos seus 

principais elementos e acontecimentos históricos, tais como: Cidade mais rica da 

província de São Paulo; Oitava cidade de Fundação do Estado de São Paulo - 1610 

(Boca Sertão); Igreja Matriz (Rococó, barroco) a mais rica em detalhes e riqueza 

(ouro e prata) única do interior Paulista; local de nascimento do primeiro Presidente 

civil do Brasil - Prudente Moraes;  Primeira ópera brasileira "Noite de São João - Elias 

Álvares Lobo" e obras musicais inéditas da Semana Santa de Tristão Mariano da 

Costa; Patrimônio Histórico (Arquitetura, Igrejas); local da primeira fábrica a vapor do 

estado de São Paulo; artistas de renome nacional como: Almeida Junior, Miguelzinho 

Dutra, Padre Jesuíno do Monte Carmelo; Primeiro Partido Republicano do Brasil 

(1873); Cruzeiro de São Francisco - Mestre Tebas, primeiro arquiteto negro do Brasil 

(Franciscanos 1717-1720); Santuário Nacional Apostolado da Oração  (1874); Roma 

Brasileira - Fé  (Circuito religioso, Festas do Divino); um dos primeiros locais no Brasil 
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que contou com Usina de Geração da Energia (1906);Colégio N. S. do Patrocínio  - 

1º Colégio feminino; Colégio São Luiz para jovens homens (1867); A única formação 

geológica de Varvito do Brasil e título de Cidade dos Exageros (1966).    

Por fim, vale destacar o fato de que o município integra, há 18 anos, 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 serviu para fortalecer a proposta de turismo regional, 

onde a cidade de Itu com papel de destaque, agregando, ao mesmo tempo, ao 

potencial turístico dos municípios vizinhos. 

 

1.12 Legislação de Apoio ao Turismo 

 

No processo de legislação voltada ao apoio do turismo em Itu destacam-se as 

seguintes leis municipais: 

 

LEI MUNICIPAL 
 

DESCRIÇÃO 

Lei nº 1987/2018 Institui o Plano Diretor de Turismo 
 

Lei nº 528/2003 Autoriza Itu a participar do Consórcio Roteiro dos Bandeirantes 
 

Lei nº 1222/2010 Criação do COMTUR 
 

Lei nº 1653/2014 Celebra convênio com a PROTUR, visando a execução de 
projetos, bem como a realização de eventos municipais. 
 

Lei nº 35/2019 Institui o Programa "Desenvolve Itu", estabelecendo diretrizes 
estratégicas para a atração de investimentos e geração de 
empregos, por meio de Incentivos Fiscais. 
 

Decreto nº 937/2018 Aprova o Plano Diretor de Mobilidade Urbana 
 

Lei nº 1572/2013 Disciplina e regulamenta o transporte turístico de superfície 
 

Lei nº 2073/2019 Declara o "filé à parmegiana" patrimônio cultural imaterial de Itu 
 

Lei nº 2.391/2022 Institui a Semana da Conscientização Turística 
 

 
Tabela 20 – Leis Municipais de Itu vinculadas à atividade turística  
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 
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 O principal ponto positivo em relação à legislação municipal foi a instituição da 

Lei do Plano Diretor de Turismo de Itu. A Lei traz, como prioridade, as diretrizes que 

devem ser seguidas para fomentar a atividade turística no município. Isso porque 

grande parte das leis já existentes estão desatualizadas, especialmente por não 

possuírem as respectivas normas regulamentadoras.  

 A criação da Semana da Conscientização Turística, com sua primeira edição 

realizada neste ano de 2022, proporcionou debates e ações junto à sociedade a 

respeito de reflexões sobre a atividade turística como fator de desenvolvimento 

econômico sustentável para o município de Itu. 

Para disciplinar o trânsito de ônibus e vans que transportam turistas para o 

Centro Histórico de Itu é necessária a criação de uma lei que obrigue estes veículos 

a possuírem uma autorização especial de circulação. Essa autorização seria 

expedida pela Prefeitura, com uma antecedência mínima a ser regulamentada, a 

contar da data prevista da viagem.  

Como o Centro Histórico possui muitas ruas estreitas e vários imóveis 

tombados, os quais não suportam o trânsito de veículos pesados, é necessário 

normatizar e regulamentar o acesso de grandes grupos de pessoas a essas regiões 

centrais, a fim de evitar excessos e superlotações. Dessa forma, estaria assegurado 

que o turista -  assim como os próprios comerciantes locais -  teria experiências 

positivas e adequadas à estrutura da cidade. 

Para elevar o patamar de Itu como destino turístico, também é necessário 

elaborar um projeto de lei determinando a contratação de empresa independente de 

comunicação e marketing digital que se dedique totalmente ao turismo.  

Na lei que autoriza a participação de Itu na Região Turística Roteiro dos 

Bandeirantes (Lei 528/03) é necessário que se ratifique o repasse para a PROTUR 

destinado à promoção dos municípios participantes e que seja previsto algum tipo de 

sanção ao município que não pagar.  

Já na Lei do COMTUR (1222/10) é previsto a criação do FUMTUR - Fundo 

Municipal de Turismo, mas que nunca foi regulamentado e implementado, o que torna 

necessário atualizar esta lei. Uma forma de arrecadação para este fundo poderia 

ocorrer por meio da criação da taxa de turismo, sendo aplicada no check-out do hotel 

de forma opcional, com o intuito de conseguir investimentos para a manutenção dos 

atrativos turísticos e logradouros públicos. 
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 No Programa "Desenvolve Itu" que estabelece incentivos fiscais a empresas 

do município não há um capítulo específico sobre o Turismo. É necessário fazer uma 

emenda nesta lei, com um capítulo específico sobre serviços turísticos, com o 

objetivo de favorecer a criação de novos empreendimentos e a criação de novos 

postos de trabalho no setor. 

E, finalmente, a Lei que disciplina e regulamenta o transporte turístico de 

superfície no município é necessário revisá-la, prevendo, por exemplo, a abertura de 

novas concessões públicas na área de transporte turístico. 

 

1.13 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, 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)12 

 

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, foi criado o Conselho Municipal de Cultura e Turismo 

da Estância Turística de Itu através da Lei nº 3479/199313, 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. 

 
12 Disponível em: http://www.campoecidade.com.br/edicao-85-telefone-ligou-o-planeta/presentinho-de-itu/  
13 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=3479. Acesso em: 12/09/2022.  

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=3479
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=3479
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=3479
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A composição original era de doze membros conselheiros, sendo três 

representantes do Executivo Municipal; um representante do Legislativo e sete 

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 dois anos, podendo ser reconduzido por mais dois anos. Segundo a 

legislação vigente, as reuniões ocorriam mensalmente ou extraordinariamente 

quando convocadas pelo Presidente ou Secretário de Turismo.  

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. Essa decisão pode ser verificada 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 da época conjugar esforços entre o Poder Público e a 

Sociedade Civil. O Conselho possuía então caráter consultivo e de assessoramento 

da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico da Estância 

Turística de Itu. E apresentava 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 nessa composição a Associação de Monitores de Turismo de Itu; 

CDL - Clube de Lojistas de Itu; Associação dos Corretores de Imóveis de Itu; 

Associação de Agentes de Turismo, CONDEPHAT  - Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, 

ARJP -  Associação Regional dos Jornalistas Profissionais 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. 
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Este Conselho, composto por 14 membros14 e seus suplentes tinham 3 

conselheiros titulares do Poder Público e 11 da Sociedade Civil, porém 

representados 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 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.  

 
14 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 Instituto 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) 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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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 a associação é declarada de Utilidade Pública e em 2013 

se propõe a realizar a gestão do Roteiro dos Bandeirantes, o que eleva a associação 

(em seu próprio nome) ao caráter Regional, tornando-se a PROTUR - Associação 

Pró-Desenvolvimento do Turismo Regional.  

A ação desta Associação em seus anos iniciais, como foi relatado por 

integrantes do Conselho na época, acabou ganhando protagonismo em relação ao 

COMTUR, que ficou em estado de hibernação na época. 

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 27 de agosto de 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 anos, algumas instituições deixaram de integrar o conselho e 

outras passaram a contribuir nas atividades e no desenvolvimento das políticas 

públicas no município. 

Atualmente a gestão de Diretoria do Conselho (2021-2022) é composta pelas 

entidades PROTUR - Associação Pró- Desenvolvimento do Turismo Regional, na 

Presidência, OAB - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, na Vice-Presidência e 

Sindicato Rural de Itu – SENAR ITU, na secretaria. 

 

Figura 24 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Itu/ novembro, 
2021 
Fonte -Vinicius Paschoal Pessanha Salton – Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos. 2021 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 
 

100 
 

 

 O COMTUR de Itu é atualmente presidido pela Sra. Ana Paula Fioravante, 

empresária do segmento de gastronomia de Itu. O e-mail para contato do Conselho 

Municipal de Turismo de Itu é comtur.itu@gmail.com.  

NOME COMPLETO 
INTEGRANTE 
COMTUR 

ENTIDADE QUE 
REPRESENTA 

CARGO/FUNÇÃO NO 
COMTUR 

César Benedito Calixto Secretaria Municipal de Turismo, 
Lazer e Eventos - Sectur 

Conselheiro representante 
do Executivo Municipal 

Célia Maria Toledo Secretaria Municipal de Turismo, 
Lazer e Eventos - Sectur 

Conselheira Suplente 

Ana Luiza Camolesi Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Itu 

Conselheira 

Erika Guedes Ferreira Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Itu 

Conselheira Suplente 

Luiz Cássio Honório Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos - 
SMARH 

Conselheiro 

Daniele Gardini Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos - 
SMARH 

Conselheira Suplente 

Maria Regina Tome 
Kumano 

Associação Comercial e Industrial 
de Itu - ACIItu 

Conselheira 

Ana Paula Côrtes 
Bastos 

Associação Comercial e Industrial 
de Itu - ACIItu 

Conselheira Suplente 

Roselene Pinheiro Associação Brasileira das 
Agências de Viagens de São 
Paulo - ABAV-SP / AVIESP 

Conselheira  

Marcelo Neder Gatti Associação Brasileira das 
Agências de Viagens de São 
Paulo - ABAV-SP / AVIESP 

Conselheiro Suplente 

Antonio Luiz Gatti de 
Oliveira 

Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Itu 

Conselheiro 

Rodrigo Guitti Moraes Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Itu 

Conselheiro Suplente 

Ana Paula Fioravanti Associação Pró-Desenvolvimento 
do Turismo Regional - PROTUR 

Presidente 2021-2022 

Milton Pereira Junior Associação Pró-Desenvolvimento 
do Turismo Regional - PROTUR 

Conselheiro Suplente 

Eduardo Silveira Arruda Cooperativa Agrícola Mista de Itu Conselheiro 

Luiz Fernando Meireles 
de Azevedo 

Cooperativa Agrícola Mista de Itu Conselheiro Suplente 

Atilio Antonio Scalett Etec Martinho Di Ciero Conselheiro 

Tiago Rogerio Pertile Etec Martinho Di Ciero Conselheiro Suplente 

Carolina Aparecida 
Vecchi Ferreira 

Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - 
SENAC 

Conselheira 

Thais Rodrigues 
Monteiro de Moraes 

Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - 
SENAC 

Conselheira Suplente 

mailto:comtur.itu@gmail.com
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Rosa Maria Marciani Faculdade de Tecnologia Dom 
Amaury Castanho - Fatec Itu 

Conselheira 

Juliana Ribeiro de Lima Faculdade de Tecnologia Dom 
Amaury Castanho - Fatec Itu 

Conselheira Suplente 

Fabio Luis Grizotto Associação Projeto OficinaEscola 
de Artes de Itu 

Conselheiro 

Damares Júlio Rocha Associação Projeto OficinaEscola 
de Artes de Itu 

Conselheira Suplente 

Edilson de Freitas Sindicato do Comércio Varejista 
de Itu - SINCOMERCIO 

Conselheiro 

Moacir José Moltocaro Sindicato do Comércio Varejista 
de Itu - SINCOMERCIO 

Conselheiro Suplente 

Helen Carolina Dias Sindicato Rural de Itu Secretária 2021-2022 

Talita Prieto Tofanini Sindicato Rural de Itu Conselheira Suplente 

Manoel Henrique 
Gimenez Roldan 

Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB / 53ª Subsecção Itu 

Vice-Presidente 2021-2022 

Gilda Dares Rucke 
Souza 

Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB / 53ª Subsecção Itu 

Conselheira Suplente 

Eduardo da Silva Freitas Consellho Municipal de Turismo 
de Salto 

Conselheiro 

Adilson de Arruda 
Sampaio 

Consellho Municipal de Turismo 
de Salto 

Conselheira Suplente 

Ana Paula Sbrissa Fundação Patrimônio Histórico da 
Energia e Saneamento / Museu 
da Energia Itu 

Conselheira 

Pedro Cadello 
Sacavacini 

Fundação Patrimônio Histórico da 
Energia e Saneamento / Museu 
da Energia Itu 

Conselheiro Suplente 

Antonio Angelo Donadio MB Pets Fotografia Conselheiro 

Monica Beatriz do 
Nascimento Pessoa 

MB Pets Fotografia Conselheira Suplente 

Luciana Cristina Daldon Assigtur - Associação Ituana de 
Guias de Turismo 

Conselheira 

Hugo Moreira Batista Assigtur - Associação Ituana de 
Guias de Turismo 

Conselheira Suplente 

Andrea Fernanda Sechi 
Bonanni 

Bonanni Queijaria, Empório e 
Café 

Conselheira 

Rodrigo Boanni Bonanni Queijaria, Empório e 
Café 

Conselheiro Suplente 

 
Tabela 21 – Composição Atual – COMTUR Itu 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

DATA 
REUNIÃO 
COMTUR 

PRINCIPAIS ASSUNTOS TRATADOS (pode-se colocar em forma de 
Tópicos) 

23/01/2019 - Calendário de reuniões / Apresentação do Plano de Ações 1º Semestre 2019 

12/02/2019 ELEIÇÃO EXTRAORDINÁRIA / - Resultado da Reunião da APRECESP 

12/03/2019 Regularização da situação cadastral - Receita Federal 
- Atualização dos membros do conselho 
- Ações de fomento ao turismo - SECTUR 
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16/04/2019 - Tema livre para ouvir a posição de cada entidade para fomentar o turismo e 
atrair os munícipes para os eventos na cidade. Como fomentar essas ações 
junto à Secretaria Turismo 

14/05/2019 - Atualização dos membros do Conselho 
- Ações de fomento ao turismo – Roteiro dos Bandeirantes 

11/06/2019 - Iluminação e sinalização públicas (PROTUR) 

16/07/2019 - Visita às obras do Mercado Municipal - 16h30 
- Iluminação e sinalização públicas 
- Periodicidade das reuniões 

10/09/2019 - Guardadores de carros (Atílio – ETEC ITU) 
- Estacionamento de ônibus de excursão (Cássio – Secretaria de Meio 
Ambiente) 
- Turistas para novembro 2019; Mapa Turístico de Itu; TOTEMs de informações 
turísticas (Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos) 

22/10/2019 APROVAÇÃO DE OBJETO  
Término do Centro Histórico Recuperação e Adaptação à Acessibilidade de Vias 
Públicas de Itu 

22/10/2019 APROVAÇÃO DE OBJETO  
Sinalização Turística das Estradas Rurais do Município de Itu 

22/10/2019 APROVAÇÃO DE OBJETO  
Criação do Polo Turístico e Gastronômico na Avenida Francisco Ernesto Fávero 
– Fase 2 

22/10/2019 APROVAÇÃO DE OBJETO  
Construção da Pracinha de Itu 

02/12/2019 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO 
DAS ESTÂNCIAS TURÍSTICAS DE ITU E SALTO – SP 

15/12/2020 - Eleição Diretoria, gestão 2021 - 2022 
- inauguração do trem republicano no dia 19/12 para o primeiro passeio 
- Associação Ituana de Guias de Turismo – ASSIGTUR,  formalizou seu pedido 
de entidade conselheira 

13/01/2021 - Atualização Cadastral das entidades. 
- Possibilidade das reuniões serem bimestrais. 
- Sugestão que cada entidade informe o que estão exercendo 

12/05/2021 - Parques da cidade Pet Friendly; 
- Mudança de endereço da SecTur para a Rua Paula Souza; 
- Projeto do Becão; 
- Candidatura de Itu, junto a Unesco, parasse tornar Patrimônio Cultural da 
Humanidade; 
- O projeto do Google, junto a Secretaria de Agricultura, Segurança, 
Desenvolvimento e Turismo, onde toda  Zona Rural terá CEP, as 1285 fazendas 
receberão a placa com o cep; 
- Plano de Marketing 
- Selo segurança de Turismo Seguro; 
- Projeto de mobiliário para o Mercado; 

01/09/2022 APROVAÇÃO DE OBJETO - CRIAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E 
GASTRONÔMICO 

19/10/2022 Aprovação do Regimento Interno 

07/12/2022 Eleição da nova Diretoria – gestão 2023-2024 

 
Tabela 22 – Reuniões COMTUR – Principais tópicos abordados nas últimas seis 
reuniões 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 
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2 ATRATIVOS COM LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 
 

FAZENDA CANA VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Fazenda Cana Verde 

Fonte: Disponível em https://cdn.zarpo.com.br/magazine/wp-content/uploads/2014/06/cana-
verde-hotel- fazenda-em-itu-zarpo-magazine.jpg. Acesso em 25 de outubro de 2022 

 
 

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 semanais e mensais, para os 

moradores da fazenda, turistas 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: Wi-Fi, cama box, frigobar e ventilador de teto. A infraestrutura 

engloba: trilhas, piscinas normal e 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-
https://cdn.zarpo.com.br/magazine/wp-content/uploads/2014/06/cana-verde-hotel-
https://cdn.zarpo.com.br/magazine/wp-content/uploads/2014/06/cana-verde-hotel-fazenda-em-itu-zarpo-magazine.jpg
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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 
 

 

 
Figura 26 – Mapa de Acesso – Fazenda Cana Verde (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), Pegue a R. Bom 

Jesus até Rua Marechal Deodoro,  Vire à esquerda na 1ª rua transversal para R. 

das Abelhas, vire à direita 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 

 
17,5 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

40 minutos 4 horas 13 min 1 hora e 19 min 

 

 

Localização e Vias de Acesso 

http://www.fazendacanaverde.com.br/
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IGREJA NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA  

 

 
 
Figura 27 – Igreja Nossa Senhora da Candelária 
Fonte: Disponível em https://dj.org.br/paroquia-nossa-senhora-da-candelaria-itu/. Acesso em 
25 de outubro de 2022. 

 

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. 

 

 
 

Telefone: (11) 4022-0819 e 4023-0638. 

Endereço: Praça Padre Miguel - Centro. 

Visitação: Diariamente das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 18 horas, 
exceto às sextas feiras que funciona das 8 horas às 12 horas. 
Site: https://dj.org.br/paroquia-nossa-senhora-da-candelaria-itu/ 

Localização e Vias de Acesso 

https://dj.org.br/paroquia-nossa-senhora-da-candelaria-itu/
https://dj.org.br/paroquia-nossa-senhora-da-candelaria-itu/
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Figura 28 – Mapa de Acesso – Igreja Nossa Senhora da Candelária (a partir do Marco 
Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga na direção da 

Rua Bom Jesus, vire à direita na rua Santa Rita, vire à direita na rua Maestro 

Elías Lôbo, vire à direita na rua Barão de Itaim, o destino estará à esquerda. 

 

Distância Tempo 

 
1 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

4 minutos 7 minutos 4 minutos 
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ESPAÇO FÁBRICA SÃO LUIZ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29 – Espaço São Luiz 
Fonte: Disponível em https://www.itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Espa%C3%A7o-
F%C3%A1brica- S%C3%A3o-Luiz.jpg. Acesso em 25 e outubro de 2022. 

 

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. 

 

 

Telefone: (11) 4013-4554. 

Endereço: Rua Paula Souza, 492 – Centro. Visitação: Aberto de segunda a sábado 
das 9h às 18h. Fechado aos domingos. 

Site: www.espacofabrica.com.br

Localização e Vias de Acesso 

https://www.itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Espa%C3%A7o-F%C3%A1brica-
https://www.itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Espa%C3%A7o-F%C3%A1brica-
https://www.itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Espa%C3%A7o-F%C3%A1brica-S%C3%A3o-Luiz.jpg


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 
 

108 
 

 

 
 
Figura 30 – Mapa de Acesso – Espaço Fábrica São Luiz (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), vire à direita na rua 

Paula Souza, o destino estará à esquerda. 

 

Distância Tempo 

 
120m 

De carro A pé De Bicicleta 

1 minuto 2 minuto 1 minuto 
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MUSEU DA ENERGIA DE ITU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31 – Museu de Energia de Itu 
Fonte: Disponível em https://www.energiaesaneamento.org.br/unidades/museus-da-
energia/museu-da-energia-de-itu.aspx. Acesso em 25 de outubro de 2022. 

 

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 

https://www.energiaesaneamento.org.br/unidades/museus-da-energia/museu-da-energia-de-itu.aspx
https://www.energiaesaneamento.org.br/unidades/museus-da-energia/museu-da-energia-de-itu.aspx
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as transformações na vida cotidiana decorrentes do uso da eletricidade, a 

evolução da iluminação, dos equipamentos e dos utensílios domésticos; e revela, 

ainda, a memória arquitetônica e a história do sobrado do Museu da Energia de 

Itu. 

 

 
 

Telefone: (011) 4022-6832 e 4013-1038. 

Endereço: Rua Paula Souza, 669 – Centro. 

Visitação: Terça a sábado das 10 horas às 17 horas. 

Site: https://www.energiaesaneamento.org.br/unidades/museus-da-
energia/museu-da-energia-de-itu.aspx 

 
 

 
 

Figura 32 – Mapa de Acesso – Museu de Energia de Itu (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), vire à direita na 1ª rua 

transversal para rua Bom Jesus, vire à direita na 1ª rua transversal para Rua 

Santa Rita, vire à direita na rua Me. Maria Theodora, vire à direita na rua Paula 

Souza, o destino estará à direita. 

 

Distância Tempo 

 
650 metros 

De carro A pé De Bicicleta 

3 minutos 3 minutos 2 minutos 

Localização e Vias de Acesso 

https://www.energiaesaneamento.org.br/unidades/museus-da-energia/museu-da-energia-de-itu.aspx
https://www.energiaesaneamento.org.br/unidades/museus-da-energia/museu-da-energia-de-itu.aspx
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MUSEU DA MÚSICA DE ITU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33 – Museu da Música de Itu  
Fonte: Disponível em http://www.itu.com.br/img/conteudo/58050-lg.jpg. Acesso em 25 
de outubro de 2022. 
 

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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Telefone: S/D 

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 480 – Centro. 

Visitação: Temporariamente fechado. 
 
 

 
 
Figura 34 – Mapa de Acesso – Museu da Música de Itu (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 
Partindo do Marco Zero de Itu (Praça Padre Anchieta), siga na direção 

noroeste na rua Floriano Peixoto, o destino estará à esquerda 

 
 

Distância Tempo 

 
44 metros 

De carro A pé De Bicicleta 

1 minuto 1 minuto 1 minuto 

Localização e Vias de Acesso 
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CENTRO DE EXPERIMENTOS FLORESTAIS SOS MATA ATLÂNTICA - GRUPO 
HEINEKEN 

 

 

 
 
Figura 35 – Centro de Experimentos Florestais – SOS Mata Atlântica – Grupo 
Heineken 

Fonte: Disponível em https://www.sosma.org.br/iniciativas/centro-de-experimentos-
florestais/; Acesso em 25 de outubro de 2022. 

 

Uma fazenda no interior de São Paulo, que já teve diferentes vocações - como 

produção de café e criação de gado - hoje é um exemplo claro de que a restauração 

da floresta pode trazer inúmeros benefícios para a vida. 

O Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica – Grupo HEINEKEN, 

localizado em Itu (SP), sedia a Fundação SOS Mata Atlântica. Também é o local de 

muitas ações de educação ambiental, pesquisa e capacitação técnica em parceria 

com universidades. 

Lá funciona ainda um viveiro com capacidade de produzir, anualmente, 750 

mil mudas de 110 espécies nativas da Mata Atlântica, que são implantadas em 

projetos na região e dentro da própria fazenda, que neste processo de recomposição 

da floresta já recebeu o plantio de 720.000 (setecentos e vinte mil) mudas de árvores 

nativas da Mata Atlântica. 

Com 14 anos de existência, o Centro acumula ótimos resultados, como o 

retorno de nascentes e o aumento da presença de animais na região. 

https://www.sosma.org.br/iniciativas/centro-de-experimentos-florestais/
https://www.sosma.org.br/iniciativas/centro-de-experimentos-florestais/
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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. 

 

 

Telefone: (11) 3262-4088 

Endereço: Rodovia Marechal Rondon, km 118 - Bairro Porunduva 

Funcionamento: Visitas somente com agendamento. 

Site: https://www.sosma.org.br/iniciativas/centro-de-experimentos-florestais/ 
 

 

 
Figura 36 – Mapa de Acesso – Centro de Experimentos Florestais – SOS Mata Atlântica 
– Grupo Heineken (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

Partindo do Marco Zero de Itu (Praça Padre Anchieta), siga a Rua Floriano 

Peixoto até a Praça Dr. Gaspar Ricardo em Vila Padre Bento, dirija até Rodovia 

Marechal Rondon por 13 km. 

 

Distância Tempo 

 
13,7 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

15 minutos 2 horas 20 min 51 minutos 

Localização e Vias de Acesso 

https://www.sosma.org.br/iniciativas/centro-de-experimentos-florestais/
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FAZENDA CONCÓRDIA 
 

 
 

Figura 37 – Fazenda Concórdia  
Fonte: Disponível em https://prazeresdeitu.files.wordpress.com/2014/01/recantos-da-fazenda-
002.jpg. Acesso em 25 de outubro de 2022. 

 

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 confecionados 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 eletricidade. O terreiro de café foi todo calçado de tijolos para 

facilitar a secagem do produto. Atualmente a Fazenda Concórdia está aberta ao 

https://prazeresdeitu.files.wordpress.com/2014/01/recantos-da-fazenda-002.jpg
https://prazeresdeitu.files.wordpress.com/2014/01/recantos-da-fazenda-002.jpg
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público para visitação e recepção com refeições típicas. 

 

 

 
 
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. 

 

 

 

Figura 38 – Mapa de Acesso – Fazenda Concórdia (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero de Itu (Praça Padre Anchieta), siga a rua Bom 

Jesus, vire à direita na rua Marechal Deodoro, vire à esquerda na rua das 

abelhas e pegue a avenida Dr. 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 

27,9 Km De carro A pé De Bicicleta 

 35 minutos 5 horas 38 min 1 hora e 50 min 

Localização e Vias de Acesso 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 
 

117 
 

FAZENDA DO CHOCOLATE 

 

 

Figura 39 – Fazenda do Chocolate 
Fonte: Disponível em 
http://2.bp.blogspot.com/_Hxfjo79BJgA/TCpzkFflWsI/AAAAAAAADTY/YuLNXppaV8I/s1600/108-
0868_STA.jpg. Acesso em 25 de outubro de 2022. 

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 fazenda pertence a descendentes de alemães e italianos e está aberta 

ao público, tanto para grupos que formam excursões programadas, como para 

famílias. 

A fazenda possui vários atrativos: passeio de trenzinho até o mirante da 

fazenda, venda de artesanato indígena em mini aldeia montada na fazenda, 

orquidário com diversos tipos de orquídeas, suculentas, vasos, acessórios e 

complementos. Na área central para visitação encontra-se um parque com 

variedades de flora, fauna e animais domésticos como pôneis, vacas, cabras, 

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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alpacas e aves ornamentais. Na fazenda funciona um restaurante com comida caipira 

servida no fogão a lenha, 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. 

 

 

Telefone: (11) 4022-5492 e 9951-0524.  

Endereço: SP – 312 Rodovia dos Romeiros, Km 90 (Estrada Parque). 
Funcionamento: Diariamente, das 8h30 às 17h30. 

Site: www.fazendadochocolate.com.br  

 

 

Figura 40 – Mapa de Acesso – Fazenda do Chocolate (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), pegue a rua Bom Jesus 

até a avenida Dr. Otaviano Pereira Mendes, dirija até a avenida Dr. Ermelindo Maffei, 

continue na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e entre na Estrada dos 

Romeiros. 

Distância Tempo 

9,8 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

17 minutos 2 horas 57 min 38 minutos 

Localização e Vias de Acesso 

http://www.fazendadochocolate.com.br/
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CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITU 
 

 

Figura 41 – Cemitério Municipal de Itu 
Fonte: Disponível em http://www.itu.com.br/img/conteudo/47300_full.png. Acesso em 25 de outubro 
de 2022 

 

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 

época, a mulher aparentava 30 anos, era loira natural e bem cuidada, apesar dos 

hematomas.  

http://www.itu.com.br/img/conteudo/47300_full.png
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Telefone: (11) 4023-1968 

Endereço: Praça da Bíblia – Vila São Francisco 

Funcionamento: Diariamente, das 7h às 18h.  

Site: www.itu.sp.gov.br  

 

 

Figura 42 – Mapa de Acesso – Cemitério Municipal de Itu (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), continue na rua Floriano 

Peixoto, contorne a Praça Dr. Gaspar Ricardo, vire à direita na Av. da Saudade, vire 

à esquerda na Praça da Bíblia. 

Distância Tempo 

1,2 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

4 minutos 14 minutos 5 minutos 

  

Localização e Vias de Acesso 
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MOSTEIRO CONCEPCIONISTA NOSSA SENHORA DA MERCÊS 

 

Figura 43 – Mosteiro Concepcionista Nossa Senhora dos Mercês  
Fonte: Disponível em http://www.arquigrafia.org.br/arquigrafia-images/7299_view.jpg. Acesso em 25 
de outubro de 2022. 

 

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. João 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. 

 

 

Telefone: (11) 4024-3020 

Endereço: Rua Madre Maria Basília, 476 – Centro. 

Funcionamento: às terças, quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 12h30. 

Site: https://conventinhodeitu.com.br/ 

 

Localização e Vias de Acesso 

http://www.arquigrafia.org.br/arquigrafia-images/7299_view.jpg
https://conventinhodeitu.com.br/
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Figura 44 – Mapa de Acesso – Mosteiro Concepcionista (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga a Rua Paula Souza, 

passe pela Praça Dom Pedro I e entre na rua dos Andradas, em seguida pegue a 

Rua Madre Maria Basília. 

Distância Tempo 

1,7 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

6 minutos 21 minutos 7 minutos 
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CHÁCARA DO ROSÁRIO 

 

 

Figura 45 – Chácara do Rosário 

Fonte: Disponível em  
https://www.facebook.com/chacaradorosario/photos/a.609453799109660.1073741827.60944173911
0866/1545053112216386/?type=1&theater. Acesso em 25 de outubro de 2022. 

 

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 

período bandeirante está preservada, tal como foi construída na época em que a 

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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propriedade se chamava Engenho Grande e tornou-se uma das maiores produtoras 

de açúcar da província. 

 

 

Telefone: (11) 4022-7067 e 99607-7483 

Endereço: Rodovia da Convenção Republicana SP-79, Km 43,7 

Funcionamento: visita somente com agendamento. 

Site: http://www.chacaradorosario.com.br/  

 

 

Figura 46 – Mapa de Acesso – Chácara do Rosário (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), continue na Rua Floriano 

Peixoto, vire à direita na Alameda Barão Do Rio Branco, vire à esquerda na Av. Dr. 

Otaviano Pereira Mendes, na rotatória, pegue a 1ª saída para a Rodovia Convenção 

Republicana SP-79, percorra 1,6 km e vire à direita, o destino estará à direita. 

Distância Tempo 

2,7 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

6 minutos 34 minutos 14 minutos 

Localização e Vias de Acesso 

http://www.chacaradorosario.com.br/
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CASA IMPERIAL 

 

 

Figura 47 – Casa Imperial  
Fonte: Disponível em https://farm4.staticflickr.com/3890/14765314539_51fe63e465_b.jpg Acesso em 
25 de outubro de 2022. 

 
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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Endereço: Praça Dom Pedro I – Centro. 

Funcionamento: Não é aberta à visitação. 

 

 

Figura 48 – Mapa de Acesso – Casa Imperial (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), continue na Rua Floriano 

Peixoto, vire à esquerda na  Rua Vinte de Janeiro, vire à esquerda na Rua Tomaz 

Simon, vire à esquerda na Praça Dom Pedro I. 

Distância Tempo 

500 metros 

De carro A pé De Bicicleta 

2 minutos 3 minutos 2 minutos 

 

  

Localização e Vias de Acesso 
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CIDADE DA CRIANÇA 

 

 

Figura 49 – Cidade da Criança  
Fonte: Disponível em http://www.itu.com.br/img/conteudo/59243-lg.jpg. Acesso em 25 de outubro de 
2022. 

 

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 

10 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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Telefone: (11) 4013-0366.  

Endereço: Rua França, 102 – Vila Roma Brasileira.  

Visitação: Diariamente das 8 horas às 17 horas.  

Site: https://turismo.itu.sp.gov.br/ 

 

 

Figura 50 – Mapa de Acesso – Cidade da Criança (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), pegue a Rua Paula Souza, 

vire à esquerda na Praça Dom Pedro I e Rua dos Andradas, vire à direita na Rua 

Padre Bartolomeu Tadei, pegue à esquerda na Av. Galileu Bicudo, entre na Rua 

Sargento Antônio Palmeira Dias e dirija até Rua França. 

 

Distância Tempo 

2,4 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

6 minutos 28 minutos 10 minutos 

 

 

 

Localização e Vias de Acesso 

https://turismo.itu.sp.gov.br/
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COMPLEXO TURÍSTICO-CULTURAL DO REGIMENTO DEODORO – 2º GAC 

 

 

Figura 51 – Complexo Turístico-Cultural do Regimento Deodoro – 2º GAC  
Fonte: Disponível em https://2gacl.eb.mil.br/images/fachada.png. Acesso em 25 de outubro de 2022. 

 

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. 

O museu do Regimento Deodoro, criado em 20 de janeiro 1971, possui um 

acervo histórico em que relata parte da história do Exército Brasileiro em conjunto 

com o antigo Colégio São Luís. 

Dentre outros, o acervo conta com itens contemporâneos do antigo Colégio 

São Luís, material de saúde referente à 1ª Guerra Mundial, uniformes militares do 

início do século XX, equipamentos e utensílios utilizados pelos soldados na 

Revolução Constitucionalista de 1932 e na 2ª Guerra Mundial, homenagens e 

https://2gacl.eb.mil.br/images/fachada.png
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condecorações militares, cenários compostos, maquete do complexo, quadros, além 

de vasto material visual informativo. 

O prédio possui um pátio interno amplo e bem preservado, com largos 

corredores que remontam o passado. Ao lado do museu, a Capela Militar de São 

Luís Gonzaga forma o conjunto arquitetônico do complexo centenário. 

 

 

Telefone: (11) 4022-1184.  

Endereço: Praça Duque de Caxias, 284 – Centro.  

Visitação: Nos Sábados e Domingos das 9 horas às 16 horas, de Segunda a Sexta 
é necessário realizar agendamento. 

Site: www.2gacl.eb.mil.br  

 

 

Figura 52 – Mapa de Acesso – Complexo Turístico / Cultural do Regimento Deodoro – 
2º GAC (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga na Rua Bom Jesus, 

vire à direita na Rua Santa Rita, vire à esquerda na Rua Garcia Moreno, vire à direita 

na Praça Duque de Caxias. 

 

Distância Tempo 

1,1 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

5 minutos 12 minutos 4 minutos 

Localização e Vias de Acesso 

http://www.2gacl.eb.mil.br/
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CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO 

 

 

Figura 53 – Cruzeiro de São Francisco 
Fonte: Disponível em https://c1.staticflickr.com/3/2558/3905061378_4e4aeb8c4c_b.jpg. Acesso em 
25 de outubro de 2022 

 

No antigo largo de São Francisco, atual Praça Dom Pedro I, um cruzeiro 

erguido em cantaria por Joaquim Pinto de Oliveira, mais conhecido como Mestre 

Tebas, 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. 

 

 

Endereço: Praça Dom Pedro I – Centro. 

Site: https://turismo.itu.sp.gov.br/ 

 

Localização e Vias de Acesso 

https://c1.staticflickr.com/3/2558/3905061378_4e4aeb8c4c_b.jpg
https://turismo.itu.sp.gov.br/
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Figura 54 – Mapa de Acesso – Cruzeiro de São Francisco (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga a Rua Paula Souza 

e vire à direita na Praça Dom Pedro I. 

 

Distância Tempo 

190 metros 
De carro A pé De Bicicleta 

1 minuto 2 minutos 1 minuto 
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ESTRADA PARQUE 

 

 

Figura 55 – Estrada Parque  

Fonte: Disponível em 
http://4.bp.blogspot.com/_j_bCsqZRXIM/THnCHUojgaI/AAAAAAAAAKY/nUstNcC79SY/S730/estrada
01.jpg. Acesso em 25 de outubro de 2022. 

 

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.  

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 

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 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.  

 

 

Telefone: (11) 4025-1412.  

Site: https://itu.sp.gov.br/meio-ambiente/estrada-parque/ 

 

Localização e Vias de Acesso 

https://itu.sp.gov.br/meio-ambiente/estrada-parque/
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Figura 56 – Mapa de Acesso – Estrada Parque (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), pegue a Rua Bom Jesus 

até Avenida Dr. Otaviano Pereira Mendes, pegue a Avenida Dr. Ermelindo Maffei, 

continue na Rodovia 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. 

 

Distância Tempo 

5,1 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

10 minutos 1 hora e 56 minutos 18 minutos 
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FAZENDA CAPOAVA 

 

 

Figura 57 – Fazenda Capoava  
Fonte: Disponível em https://fazendacapoava.com.br/wp-content/uploads/2018/03/1-a07afb4840.jpg-
281x213.png. Acesso em 25 de outubro de 2022. 

 

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. 

https://fazendacapoava.com.br/wp-content/uploads/2018/03/1-a07afb4840.jpg-281x213.png
https://fazendacapoava.com.br/wp-content/uploads/2018/03/1-a07afb4840.jpg-281x213.png
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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 36 chalés equipados com lareira, ar condicionado, 

ventilador, telefone, cofre, frigobar e TV. Com 110 m2, 2,70 m pé direito e espaço 

para até 70 pessoas o espaço corporativo da Fazenda Capoava, conta com 

excelentes equipamentos audiovisuais, tais como projetor e telão modernos, internet 

exclusiva, flip charts, ar-condicionado, banheiro com acessibilidade, frigobar, além de 

disponibilizarmos 01 sala para suporte da coordenação do evento. 

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. 

 

 

Telefone: (11) 2118-4100, 2118-4142, 2118-4177 e 94214-3538 

Endereço: Rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, Km 90 – Bairro do Pedregulho. 

Funcionamento: Visita somente com agendamento. 

Site: www.fazendacapoava.com.br 

 

 

Figura 58 – Mapa de Acesso – Fazenda Capoava (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

Localização e Vias de Acesso 

http://www.fazendacapoava.com.br/
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Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), pegue a Rua Bom Jesus 

até Avenida Dr. Otaviano Pereira Mendes, pegue a Avenida Dr. Ermelindo Maffei, 

continue 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 

24,5 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

36 minutos 5 horas 10 min 1 hora e 41 min 
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GRUPO ESCOLAR CONVENÇÃO DE ITU 

 

 

Figura 59 – Grupo Escolar Convenção de Itu 
Fonte: Disponível em https://s2.glbimg.com/2t-
BbNUbVMT2Qlploqq6ZI_xoIQ=/0x0:3360x2240/924x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AU
TH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/U/S/EeJaUqRG2aRs0AfljDog/e
scola-convencao-itu-sp.jpg. Acesso em 25 de outubro de 2022. 

 

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. 

Depois de 10 anos fechada, a escola foi reformada e reinaugurada no dia 2 de 

fevereiro de 2020, passando a atender 280 alunos, do primeiro ao quinto ano em 

tempo integral, com aulas da base curricular e de múltiplas linguagens (teatro, música 

e artes plásticas), atividades tecnológicas e científicas, projetos especiais, imersão 

na língua falada (inglês), entre outras atividades.  

 
 
 
 

https://s2.glbimg.com/2t-BbNUbVMT2Qlploqq6ZI_xoIQ=/0x0:3360x2240/924x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/U/S/EeJaUqRG2aRs0AfljDog/escola-convencao-itu-sp.jpg
https://s2.glbimg.com/2t-BbNUbVMT2Qlploqq6ZI_xoIQ=/0x0:3360x2240/924x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/U/S/EeJaUqRG2aRs0AfljDog/escola-convencao-itu-sp.jpg
https://s2.glbimg.com/2t-BbNUbVMT2Qlploqq6ZI_xoIQ=/0x0:3360x2240/924x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/U/S/EeJaUqRG2aRs0AfljDog/escola-convencao-itu-sp.jpg
https://s2.glbimg.com/2t-BbNUbVMT2Qlploqq6ZI_xoIQ=/0x0:3360x2240/924x0/smart/filters:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/U/S/EeJaUqRG2aRs0AfljDog/escola-convencao-itu-sp.jpg
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Telefone: (11) 4023-5948 4013-5083 

Endereço: Praça Conde de Parnaíba - Centro. 

Funcionamento: Visita somente com agendamento. 

Site: https://itu.sp.gov.br/educacao/depto-fundamental-e-eja/ 

 

 

Figura 60 – Mapa de Acesso – Grupo Escolar Convenção de Itu (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), pegue a Rua Bom Jesus, 

vire à direita 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 

1,3 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

6 minutos 15 minutos 5 minutos 

 

 

 

Localização e Vias de Acesso 

https://itu.sp.gov.br/educacao/depto-fundamental-e-eja/


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 
 

141 
 

IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO 

 

 

Figura 61 – Igreja Nossa Senhora do Carmo 
Fonte: Disponível em https://www.fecomercio.com.br/upload/img/2018/01/07/5a517ff1a2dd3-
pra_a_da_independ_ncia_largo_do_carmo_f_bio_navarro.jpg. Acesso em 25 de outubro de 
2022. 

 

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. 

 

  

Telefone: (11) 4023-1919.  

Endereço: Praça da Independência, 185 – Centro.  

Funcionamento: de terça a domingo das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 
horas. 

Localização e Vias de Acesso 

https://www.fecomercio.com.br/upload/img/2018/01/07/5a517ff1a2dd3-pra_a_da_independ_ncia_largo_do_carmo_f_bio_navarro.jpg
https://www.fecomercio.com.br/upload/img/2018/01/07/5a517ff1a2dd3-pra_a_da_independ_ncia_largo_do_carmo_f_bio_navarro.jpg
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Figura 62 – Mapa de Acesso – Igreja Nossa Senhora do Carmo (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), vire à direita na Rua Paula 

Souza, vire à esquerda na Praça Dom Pedro I, continue pela Rua dos Andradas, vire 

à esquerda na Travessa do Carmo, siga até a Praça da Independência. 

 

Distância Tempo 

1,1 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

4 minutos 10 minutos 5 minutos 
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IGREJA DO BOM JESUS 

 

 

Figura 63 – Igreja do Bom Jesus  
Fonte: Disponível em https://patrimonioespiritual.files.wordpress.com/2016/11/img_9350.jpg. Acesso 
em 25 de outubro de 2022. 

 

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 Taddei. 

 

 

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: https://dj.org.br/paroquia-nossa-senhora-da-candelaria-itu/ 

 

A Igreja do Bom Jesus se localiza em frente ao Marco Zero Itu (Praça Padre 

Anchieta). 

Localização e Vias de Acesso 

https://patrimonioespiritual.files.wordpress.com/2016/11/img_9350.jpg
https://dj.org.br/paroquia-nossa-senhora-da-candelaria-itu/
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IGREJA NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO 

 

 

Figura 64 – Igreja Nossa Senhora do Patrocínio 
Fonte: Disponível em https://cdn.dj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/img_9934.jpg. Acesso em 25 
de outubro de 2022. 

 

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. 

 

 

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. 

Site: https://www.madreteodoravoiron.com/igreja 

 

 

Localização e Vias de Acesso 

https://cdn.dj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/img_9934.jpg
https://www.madreteodoravoiron.com/igreja
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Figura 65 – Mapa de Acesso – Igreja Nossa Senhora do Patrocínio (a partir do Marco 
Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), vire à direita na Rua Paula 

Souza, vire à esquerda na Praça Dom Pedro I, siga pela Rua dos Andradas, vire à 

direita na Praça Reg. Feijó. 

Distância Tempo 

1,3 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

4 minutos 14 minutos 5 minutos 
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IGREJA DE SÃO BENEDITO 

 

 

Figura 66 – Igreja de São Benedito  
Fonte: Disponível em http://www.itu.com.br/img/conteudo/43222_full.png. Acesso em 25 de outubro 
de 2022. 

 

Dentre todas as igrejas católicas 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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Telefone: (11) 4022-4971.  

Endereço: Rua: Santa Cruz, 600 – Centro.  

Visitação: de terça a sexta das 13 horas às 17 horas, sábados das 8 horas às 12 
horas e domingos das 9h30 às 10h30.   

Site: https://dj.org.br/paroquia-nossa-senhora-da-candelaria-itu/ 

 

 

Figura 67 – Mapa de Acesso – Igreja de São Benedito (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga a Rua Bom Jesus, 

vire à direita na Rua Marechal Deodoro, vire à direita na Rua Madre Maria Theodora, 

vire à direita na Rua Santa Cruz. 

 

Distância Tempo 

700 m 

De carro A pé De Bicicleta 

2 minutos 4 minutos 1 minuto 

 

 

Localização e Vias de Acesso 

https://dj.org.br/paroquia-nossa-senhora-da-candelaria-itu/
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IGREJA SENHOR DO HORTO E SÃO LÁZARO 

 

 

Figura 68 – Igreja Senhor do Horto e São Lázaro 
Fonte: Disponível em https://www.itu.com.br/img/conteudo/63125-lg.jpg. Acesso em 25 de outubro 
de 2022. 

 

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://www.itu.com.br/img/conteudo/63125-lg.jpg
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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: https://dj.org.br/paroquia-senhor-do-horto-e-sao-lazaro/ 

 

 

Figura 69 – Mapa de Acesso – Igreja Senhor do Horto e São Lázaro (a partir do Marco 
Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga a Rua Floriano 

Peixoto até a Praça Dr. Gaspar Ricardo, pegue a Rua Ignácio Rodrigues D'Avila, vire 

à direita na Rua Padre José de Campos Lara, pegue a Rua José Cardinale até a Rua 

José Balduíno do Amaral Gurgel. 

Distância Tempo 

1,5 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

5 minutos 15 minutos 5 minutos 

 

 

 

Localização e Vias de Acesso 

https://dj.org.br/paroquia-senhor-do-horto-e-sao-lazaro/
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INSTITUTO BORGES DE ARTES E OFÍCIOS (IBAO) 

 

 

Figura 70 – Instituto Borges de Artes e Ofícios - IBAO 
Fonte: Disponível em http://jornalperiscopio.com.br/site/wp-content/uploads/2019/11/IBAO.jpg. 
Acesso em 25 de outubro de 2022. 

 

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://jornalperiscopio.com.br/site/wp-content/uploads/2019/11/IBAO.jpg
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Telefone: (11) 4022-4761 e 4022-3810 

Endereço: Praça Conde de Parnaíba, 83 – Centro. 

Funcionamento: Visitas somente com agendamento. 

Site: http://iscmitu.org.br 

 

 

Figura 71 – Mapa de Acesso – IBAO (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga a Rua Bom Jesus, 

vire à direita na Rua Santa Rita, vire à direita na Rua Pedro de Paula Leite, vire à 

direita na Praça Conde de Parnaíba. 

 

Distância Tempo 

1,4 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

5 minutos 14 minutos 5 minutos 

 

 

 

 

 

Localização e Vias de Acesso 

http://iscmitu.org.br/
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ESTÁDIO MUNICIPAL DR. NOVELLI JUNIOR 

 

 

Figura 72 – Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior  
Fonte: Disponível em https://imagesapt.apontador-assets.com/fit-
in/640x480/d5515f46a7bf4f718c3d40e6a14f3c65/estadio-municipal-doutor-novel.jpg. Acesso em 25 
de outubro de 2022. 

 

Apelidado de “Majestoso da Vila Nova”, em razão do bairro em que está 

situado, a casa do Ituano Futebol Clube, time duas vezes campeão paulista (2002 e 

2014), foi oficialmente inaugurada no dia 28 de março de 1954. Graças aos seus 

esforços na construção do estádio, em 1976, Novelli Júnior deu nome ao Majestoso. 

Em 2014, o estádio foi utilizado durante a Copa do Mundo, pela seleção Russa para 

treinamento, sendo inaugurado salas de fisioterapia, musculação, auditório e piscinas 

aquecidas.  

Hoje, pode se afirmar, que o Ituano F.C. possui uma das maiores e melhores 

infraestruturas do interior de São Paulo graças há anos de investimentos e dedicação 

da comunidade e de profissionais que amam o time a cidade. Atualmente o Estádio 

tem capacidade para 19.000 pessoas. 

 

 

 

 

 

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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Telefone: (11) 4024-1665.  
Endereço: Praça Washington Luis – Vila Nova. 
Funcionamento: Visitas somente com agendamento 
Site: https://ituanofc.com/clube/#/estadio 
 

 

Figura 73 – Mapa de Acesso – Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior (a partir do Marco 
Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga a Rua Paula Souza, 

vire à esquerda na Praça Dom Pedro I, entre na Rua dos Andradas, continue em 

frente na Rua Joaquim Bernardes Borges, continue na Avenida Prudente de Moraes, 

até a Praça Washington Luís na Vila Leis. 

Distância Tempo 

3 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

10 minutos 36 minutos 11 minutos 

Localização e Vias de Acesso 

https://ituanofc.com/clube/#/estadio
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MERCADO MUNICIPAL 

 

 

Figura 74 – Mercado Municipal 
Fonte: https://imprensaberta.com.br/wp-content/uploads/2019/12/P_20191218_182845-II-
1180x575.jpg 

 

O Mercado Municipal da Estância Turística de Itu foi inaugurado em 14 de 

maio de 1905 num prédio projetado pelo escritório do arquiteto Francisco de Paula 

Ramos de Azevedo e que, na época de sua inauguração, surpreendeu a população 

por sua beleza e modernidade. A inauguração fez nascer uma nova época na vida 

comercial da cidade, no largo localizado atrás da capela de Santa Rita de Cássia, 

hoje, Praça da Bandeira. 

O projeto de revitalização do “Mercadão”, que foi reinaugurado em 2019, 

manteve as características originais de sua fachada e foi aprovado pelo Condephaat 

(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) e 

Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 

O novo espaço público conta com 16 boxes, banheiros, ar condicionado, além 

de uma nova aparência no seu entorno. Dessa forma, o centenário Mercadão se 

tornou numa nova atração turística de Itu, além de beneficiar a população com 

gêneros alimentícios de qualidade. 

 

 

 

https://imprensaberta.com.br/wp-content/uploads/2019/12/P_20191218_182845-II-1180x575.jpg
https://imprensaberta.com.br/wp-content/uploads/2019/12/P_20191218_182845-II-1180x575.jpg
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Telefone: (11) 4023-1544 

Endereço: Praça da Bandeira, 104 – Centro.  

Visitação: segunda a sábados das 9h às 22h, domingos das 9h às 14h. 

 

 

Figura 75 – Mapa de Acesso – Mercado Municipal (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga na Rua Bom Jesus, 

vire à direita na Rua Santa Rita, vire à esquerda na Rua Garcia Moreno, vire à 

esquerda na Rua Santa Cruz, vire à esquerda na Praça da Bandeira. 

Distância Tempo 

1,2 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

5 minutos 7 minutos 2 minutos 

  

Localização e Vias de Acesso 
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MUSEU REPUBLICANO – CONVENÇÃO DE ITU 

 

 

Figura 76 – Museu Republicano – Convenção de Itu 
Fonte: Disponível em 
http://www.mp.usp.br/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_colorbox_preset/
wysiwyg_imageupload/27/museu_republicano_de_itu_50.jpg. Acesso em 25 de outubro de 
2022. 

 

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
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Telefone: (11) 4023-0240 e 4023 -2525. 

Endereço: Rua Barão do Itaim, 67 – Centro.  

Visitação: No momento se encontra em reforma e fechado ao publico.  

Site: www.mp.usp.br/museu-republicano-de-Itu 

 

 

Figura 77 – Mapa de Acesso – Museu Republicano (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga a Rua Bom Jesus, 

vire à direita na Rua Santa Rita, vire à direita na Rua Maestro Elias, vire à direita na 

Rua Barão do Itaim, o destino estará à direita. 

Distância Tempo 

1 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

4 minutos 7 minutos 4 minutos 

  

Localização e Vias de Acesso 

http://www.mp.usp.br/museu-republicano-de-Itu
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PARQUE DO VARVITO 

 

 

Figura 78 – Parque do Varvito  
Fonte: Disponível em https://i1.wp.com/www.xapuri.info/wp-
content/uploads/2017/03/varvito2.jpg?resize=750%2C400&ssl=1. Acesso em 25 de outubro de 2022 

 

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.  

 

 

Telefone: (11) 4850-7178 

Endereço: Rua Parque do Varvito, 400 – Parque Nossa Senhora da Candelária.  

Visitação: de terça a domingo das 8 horas às 17 horas.  

Site: https://itu.sp.gov.br/meio-ambiente/parque-geologico-do-varvito/ 

 

 

Figura 79 – Mapa de Acesso – Parque do Varvito (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), pegue a Rua Paula Souza, 

vire à esquerda na Praça Dom Pedro I, continue pela Rua dos Andradas, vire à direita 

na Rua Padre Bartolomeu Tadei, vire à direita na Rua Dr. Graciano Geribello, na 

rotatória continue pela Rua Parque do Varvito, o destino estará à direita. 

Distância Tempo 

2,6 Km 
De carro A pé De Bicicleta 

6 minutos 29 minutos 11 minutos 

Localização e Vias de Acesso 

https://itu.sp.gov.br/meio-ambiente/parque-geologico-do-varvito/
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PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA 

 

 

Figura 80 – Praça da Independência 
Fonte: Disponível em  
http://1.bp.blogspot.com/_j_bCsqZRXIM/TIKyjqFOb_I/AAAAAAAAAL0/cHpflvHNw6s/S760/IgrejaDoC
armo.jpg. Acesso em 25 de outubro de 2022. 

 

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.  

 

Endereço: Centro de Itu. 

Localização e Vias de Acesso 

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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Figura 81 – Mapa de Acesso – Praça da Independência (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga na Rua Paula Souza, 

vire à esquerda na Praça Dom Pedro I, continue pela Rua dos Andradas, vire à 

esquerda na Travessa do Carmo, dirija até a Praça da Independência. 

Distância Tempo 

1,1 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

4 minutos 10 minutos 5 minutos 
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PRAÇA DOS EXAGEROS 

 

 

Figura 82 – Praça dos Exageros – Itu/SP 
Fonte: Disponível em https://itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/praca_dos_exageros_2.jpg. 
Acesso em 25 de outubro de 2022. 

 

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”. 

No ano de 2020 o parque passou por uma revitalização, com a instalação de 

uma fonte interativa, brinquedos atualizados e em maior quantidade, infraestrutura 

de arquibancada e palco coberto. 

 

 

 

 

 

https://itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/praca_dos_exageros_2.jpg
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Telefone: (11) 4022-7199.  

Endereço: Rua Maestro José Maria Passos, 200 – Jardim Padre Bento.  

Visitação: Diariamente das 8 horas às 17 horas.  

Site: https://itu.sp.gov.br/turismo/atrativos-exagero-itu/ 

 

 

 

Figura 83 – Mapa de Acesso – Praça dos Exageros (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga a Rua Floriano 

Peixoto até a Praça Dr. Gaspar Ricardo, pegue a Rua Ignácio Rodrigues D'Avila, vire 

à esquerda na Rua Carolina Cardim Piunti, dirija até a Rua José Maria dos Passos, 

o destino estará à esquerda. 

Distância Tempo 

2,3 Km 

De carro A pé De Bicicleta 

6 minutos 24 minutos 8 minutos 

 

Localização e Vias de Acesso 

https://itu.sp.gov.br/turismo/atrativos-exagero-itu/
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PRAÇA PADRE MIGUEL 

 

 

Figura 84 – Praça Padre Miguel – Itu/SP 
Fonte:  Disponível em http://jornalperiscopio.com.br/site/wp-content/uploads/2019/08/Pra%C3%A7a-
da-Matriz-1333x1000.jpg. Acesso em 28 de outubro de 2022 

Na praça Padre Miguel estão instalados o Orelhão e o Semáforo Gigantes, 

além da Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária 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". 

 

 

Endereço: Centro de Itu 

Localização e Vias de Acesso 

http://jornalperiscopio.com.br/site/wp-content/uploads/2019/08/Pra%C3%A7a-da-Matriz-1333x1000.jpg
http://jornalperiscopio.com.br/site/wp-content/uploads/2019/08/Pra%C3%A7a-da-Matriz-1333x1000.jpg
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Figura 85 – Mapa de Acesso – Praça Padre Miguel (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga a Rua Bom Jesus, 

vire à direita na Rua Santa Rita, vire à direita na Rua Madre Maria Theodora, vire à 

esquerda na Praça Padre Miguel. 

 

Distância Tempo 

600 metros 

De carro A pé De Bicicleta 

3 minutos 6 minutos 2 minutos 
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FAMA MUSEU 

 

 
 

Figura 86 – FAMA Museu  
Fonte: Disponível em 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Foto_a%C3%A9rea.jpg/1024px-
Foto_a%C3%A9rea.jpg.Acesso em 27 de outubro de 2022; 
 

O FAMA Museu é um dos maiores museus de arte da América Latina, aberto 

ao público desde 2018. Ocupa uma área de 25.000 m2 no centro histórico de Itu, 

onde por muitos anos funcionou a Companhia Fiação e Tecelagem São Pedro, 

indústria têxtil de grande relevância econômica nacional. 

O FAMA Museu oferece grandes exposições, editais públicos e atividades de 

mediação cultural. 

O acervo com foco na arte brasileira inclui obras de artistas fundamentais, do 

moderno ao contemporâneo, contemplando diversas linguagens artísticas, escultura, 

gravura, desenho, instalações, pinturas e fotografia. 

Com mais de oito salas expositivas, destacam-se os jardins e galpões, onde a 

arquitetura do início do século XX envolve o visitante em uma experiência única, em 

que o patrimônio dialoga com a arte brasileira. 
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Telefone: (11) 4022-4828 

Endereço: Rua Doutor Graciano Geribello, 8 - Bairro Alto. 

Visitação: Quarta-feira a domingo, das 11h às 17h. 

Site: https://famamuseu.org.br/ 

 

 

Figura 87 – Mapa de Acesso – FAMA Museu (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), entre na Rua Paula Souza, 

vire à esquerda na Praça Dom Pedro I, continue na Rua dos Andradas, vire à direita 

na Rua Padre Bartolomeu Tadei, na rotatória, pegue a 2ª saída, o destino estará na 

sua frente. 

 

Distância Tempo 

750 metros 

De carro A pé De Bicicleta 

2 minutos 6 minutos 3 minutos 

Localização e Vias de Acesso 

https://famamuseu.org.br/
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IGREJA DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

 

 

Figura 88 – Igreja Santa Rita de Cássia 
Fonte: Disponível em https://www.panoramadoturismo.com.br/wp-

content/uploads/2021/10/aitu2x.jpg.  Acesso em 27 de outubro de 2022; 

 

Mathias de Mello Rego e outros, com provisão do Bispo do Rio de Janeiro e 

tendo como vigário da paróquia Félix Nabor de Camargo, erigiram esta capela em 

honra de Santa Rita de Cássia, no ano de 1728. Situada no então ”arrebalde de vila”, 

no velho caminho que seguia para a cidade de Jundiaí, a igreja de Santa Rita é um 

dos mais antigos monumentos religiosos da cidade de Itu, preservando em seu 

interior a arquitetura original. 

 

 

Telefone: (11) 4023-7343 

Endereço: Rua: Santa Rita – Centro. 

Visitação: de segunda a sexta das 7h às 11h e das 13h às 16h e aos sábados das 
8h às 12h. 

Site: https://dj.org.br/paroquia-nossa-senhora-da-candelaria-itu/ 

 

Localização e Vias de Acesso 

https://www.panoramadoturismo.com.br/wp-content/uploads/2021/10/aitu2x.jpg
https://www.panoramadoturismo.com.br/wp-content/uploads/2021/10/aitu2x.jpg
https://dj.org.br/paroquia-nossa-senhora-da-candelaria-itu/
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Figura 89 – Mapa de Acesso – Igreja de Santa Rita de Cássia (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga na Rua Bom Jesus, 

vire à direita na Rua Santa Rita, o destino estará à esquerda. 

 

Distância Tempo 

450 metros 

De carro A pé De Bicicleta 

2 minutos 6 minutos 2 minutos 
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INSTITUTO BUBONEM CULTURAL 

 

 

Figura 90 – Instituto Bubonem Cultural  
Fonte: Disponivel em https://itu.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2019/08/xexposicao_cedulas_itu.jpg.pagespeed.ic.nKOCqVQstY.jpg. Acesso em 28 
de outubro de 2022. 

 

O Instituto Bubonem Cultural IBC começou a nascer em 2014 com uma ideia, 

ainda embrionária de desenvolver um espaço que fomentasse nas crianças a 

curiosidade pelas ciências, pela leitura e pela cultura e arte. 

Esta ideia começou a tomar forma quando, em 2015,  um conjunto de líderes 

em seus segmentos na cidade de Itu, os quais possuíam uma consciência 

semelhante e que entendiam que através da educação poderiam ajudar a mudar a 

realidade de vida das pessoas, suas famílias e por vezes de comunidades inteiras 

fora, foram agregados em torno de um só ideal. 

Em 2016 este grupo formatou a Personalidade Jurídica de um Instituto 

especificamente para este fim, dando o nome de Instituto Bubonem Cultural, sendo 

Bubonem o nome escolhido, pois significa Coruja em Latim. A coruja é o símbolo da 

curiosidade, do conhecimento, da sabedoria enfim é um ícone que traduz tudo aquilo 

que seus formadores querem valorizar na Instituição. 

Em 2021 com todo o mundo ainda em pandemia, o Instituto mudou sua sede 

para um local maior, onde fosse possível estar mais perto das pessoas. A mudança 

permitiu ainda iniciar a reforma de um prédio no centro da cidade, preparando o 

espaço para oferecer uma nova e verdadeiramente grande exposição contanto a 

história da Terra. 

https://itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/xexposicao_cedulas_itu.jpg.pagespeed.ic.nKOCqVQstY.jpg
https://itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/xexposicao_cedulas_itu.jpg.pagespeed.ic.nKOCqVQstY.jpg
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Ainda em 2021, o Instituto desenvolveu parceria com o Instituto Pau Brasil e 

como o Zoólogo Paulo Auricchio e a Bióloga Claudia Auricchio que juntos possuíam 

uma grande coleção científica que vinha sendo desenvolvida a décadas, o que deixou 

a exposição proposta num nível ainda melhor.  

 

Telefone: (11) 99973-6686 

Endereço: Rua dos Andradas, 256, Centro. 

Visitação: de quarta a domingo das 10h às 17h. 

Site: https://bubonem.org.br/pt/home/ 

 

 

Figura 91 – Mapa de Acesso – Instituo Bubonem Cultural (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), entre na Rua Paula Souza, 

vire à esquerda na Praça Dom Pedro I, siga pela Rua dos Andradas, o destino estará 

à direita. 

 

Distância Tempo 

500 metros 

De carro A pé De Bicicleta 

2 minutos 5 minutos 2 minutos 

 

Localização e Vias de Acesso 

https://bubonem.org.br/pt/home/
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KARTÓDROMO ARENA DE ITU  

 

 

Figura 92 – Kartódromo de Itu/SP 

Fonte: Disponível em https://jornaldeitu.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Copa-Itu-foto-
divulgacao-1.jpeg. Acesso em 28 de outubro de 2022. 

 

Inaugurado em 24 de abril de 1994, pela família Schincariol, o Kartódromo de 

Itu é considerado um dos mais importantes do país. 

Com infraestrutura completa, 60 boxes fechados, arquibancada coberta, 

circuito com 1.240 m, estacionamento para 500 carros, heliponto, lanchonete, 

quiosque, restaurante, ambulatório, vestiários, paddock coberto e muito mais. O 

empreendimento foi planejado para que nossos clientes vivam uma experiência 

única, capaz de realizar grandes eventos com carro, moto, kart, show, etc. 

A Alpie Competições, com ampla tradição na formação de pilotos e equipe de 

competição assumiu a Gestão completa do empreendimento em 2019. Realizou 

algumas adequações como implantação de acessibilidade e aumentou as opções de 

traçados, mantendo intacto o circuito oficial. 

 

 

Telefone: (11) 97276-4333 e 5666-3007 

Endereço: Rua Paula Donaio Schincariol, 1000 SP/ITU 442 - Chácara Santa Paula. 

Visitação: Quarta a Sexta das 08h00 às 15h30, Sábado e domingo: 08h00 às 18h00. 

Site: https://www.arenaitu.com.br/ 

 

 

Localização e Vias de Acesso 

https://jornaldeitu.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Copa-Itu-foto-divulgacao-1.jpeg
https://jornaldeitu.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Copa-Itu-foto-divulgacao-1.jpeg
https://www.arenaitu.com.br/
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Figura 93 – Mapa de Acesso – Kartódromo de Itu (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga a Rua Floriano 

Peixoto até a Praça Dr. Gaspar Ricardo, pegue a Avenida Nove de Julho e Rodovia 

Marechal Rondon, vire à direita na ITU 442. 

 

Distância Tempo 

4,7 km 

De carro A pé De Bicicleta 

9 minutos 1 hora e 9 minutos 17 minutos 
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PRAÇA WASHINGTON LUIZ 

 

 

Figura 94 – Praça Washigton Luiz  
Fonte: Disponivel em https://www.ituanos.com.br/wa_images/festa-criancas-2021-face.jpg. Acesso 
em 28 de outubro de 2022. 

 

A Praça Washington Luiz localizada na Vila Nova, em frente ao “Novelli 

Júnior”, ressurge totalmente remodelada, com infraestrutura de suporte aos eventos 

esportivos do Estádio Municipal e readequada para se tornar uma nova opção de 

lazer e convívio dos munícipes.  

Contando com uma nova pista de skate, concebida dentro dos parâmetros 

mais modernos deste esporte olímpico, figura entre as melhorias da área que 

também foi revitalizada nos aspectos de paisagismo, urbanismo e iluminação. Outro 

ponto alto das obras recém-concluídas é o amplo estacionamento, compatível com 

as atividades do Estádio. 

 

 

Endereço: Vila Nova 

 

 

 

Localização e Vias de Acesso 

https://www.ituanos.com.br/wa_images/festa-criancas-2021-face.jpg
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Figura 95 – Mapa de Acesso – Praça Washington Luiz (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

Partindo do Marco Zero Itu (Praça Padre Anchieta), siga a Rua Paula Souza, 

vire à esquerda na Praça Dom Pedro I, pegue a Rua dos Andradas, continue em 

frente na Rua Joaquim Bernardes Borges, continue na Avenida Prudente de Moraes, 

vire à esquerda na Praça Washington Luiz. 

 

Distância Tempo 

2,7 km 

De carro A pé De Bicicleta 

9 minutos 32 minutos 11 minutos 
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TREM REPUBLICANO 

 

 

Figura 96 – Vagão do Trem Republicano 

Fonte: Disponível em  https://viagemeturismo.abril.com.br/wp-content/uploads/2021/01/A12A2621-
FA.jpg?quality=70&strip=info. Acesso em 27 de outubro de 2022. 

 

A história do Trem Republicano começa lá atrás, no século XIX. Na verdade, 

ele nasce fruto da vontade de um grupo de políticos, autoridades e personalidades 

da época em instaurar um novo regime governamental no lugar da monarquia 

vigente. Tudo começa na famosa Convenção de Itu do dia 18 de abril de 1873. O 

histórico evento feito na casa de Carlos de Vasconcelos de Almeida Prado, teve a 

presença dos mais importantes representantes republicanos daquele tempo, tanto 

liberais quanto conservadores. Um deles foi Prudente de Moraes que, no futuro, iria 

se tornar o primeiro governante eleito pelo voto direto da nossa república. A 

convenção foi um verdadeiro marco zero dos espíritos transformadores da nação, 

culminando com a própria Proclamação da República em 1889. 

Na véspera da convenção. Naquela data, se inaugurou o trecho entre Salto e 

Itu da ferrovia Ytuana. Essa concessão outorgada em 1870, ligava a mesma cidade 

de Itu à São Paulo Railway em Jundiaí. Ou seja: as datas entre o surgimento do trem 

na região e a histórica Convenção de Itu coincidem e fazem desta época um evento 

singular de ambas as cidades contempladas pelo passeio. 

https://viagemeturismo.abril.com.br/wp-content/uploads/2021/01/A12A2621-FA.jpg?quality=70&strip=info
https://viagemeturismo.abril.com.br/wp-content/uploads/2021/01/A12A2621-FA.jpg?quality=70&strip=info
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Sendo assim, o passado e o presente se encontram no Trem Republicano. 

Afinal, é uma verdadeira viagem no tempo, onde os passageiros vão poder reviver 

esse período tão importante da nossa história. 

 

 

Telefone: (11) 4013-1319 

Endereço: Praça Doutor Gaspar Ricardo, 50. 

Visitação: Passeios de sexta a domingo com saídas partindo de Itu as 9 e 14 horas. 

Site: https://www.tremrepublicano.com.br/ 

 

 

Figura 97 – Mapa de Acesso – Trem Republicano (a partir do Marco Zero) 
Fonte – Google Maps, 2022. 

 

 Partindo do Marco Zero de Itu (Praça Padre Anchieta), siga a Rua Floriano 

Peixoto, vire à direita na Avenida Dr. Otaviano Pereira Mendes, vire à esquerda para 

permanecer na Av. Dr. Otaviano Pereira Mendes, o destino estará à direita. 

 

Distância Tempo 

1 km 

De carro A pé De Bicicleta 

3 minutos 8 minutos 3 minutos 

Localização e Vias de Acesso 

https://www.tremrepublicano.com.br/
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3 DEMANDA TURÍSTICA DE ITU 
 

A pesquisa de demanda tem como objetivo principal identificar o perfil dos 

visitantes  (turistas e excursionistas) que afluem a uma determinada localidade 

durante os diferentes meses do ano, o que permite entender suas motivações, nível 

socioeconômico e expectativas em relação aos produtos e serviços consumidos 

durante sua estadia, além do perfil dos gastos financeiros de cada visitante. 

Os resultados da pesquisa são importantes  pois seus resultados permitem 

obter relevantes informações para melhor elaboração de políticas de turismo, planos 

de desenvolvimento do turismo, monitoramento de indicadores do turismo, servindo 

assim  como insumo essencial para as estratégias de gestão do turismo.  

Trazendo o exemplo para o Turismo, a pesquisa e consequente planejamento 
supõe o maior aproveitamento dos recursos potenciais, evitando que um 
plano produza um aproveitamento deficiente das possibilidades da região 
vocacionada para o processo de ocupação turística (BENI, 2007, p. 35) 

 

Sobre o conceito e papel da demanda na cadeia produtiva do turismo, vale 

destacar a definição de BENI (2007) a  respeito: 

As pessoas que deslocam temporariamente de sua residência habitual, com 
propósito recreativo ou por outras necessidades e razões, demandam a 
prestação de alguns serviços básicos. Para serem transportadas às 
destinações escolhidas, provocam a demanda de transportes, com 
características específicas, que se traduz na procura de meios adequados (...) 
Para serem alojadas convenientemente nos locais de destino e de estada 
criam a demanda de equipamentos receptivos, que são de várias categorias 
em função do poder aquisitivo dos consumidores (...) Para serem providas 
dos bens e serviços necessários ao seu estilo de vida, dentro do permitido 
pelo nível de renda, produzem a demanda de bens de consumo. Assim, em 
termos gerais, tem-se que a demanda em Turismo é uma compósita de bens 
e serviços, e não demanda de simples elementos ou de serviços específicos 
isoladamente considerados: em suma, são demandados bens e serviços que 
se complementam entre si. (BENI, 2007, p. 201) 

 

A demanda pode ser dividida em duas categorias: a real e a potencial. A 

demanda real pode ser entendida como 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, mas que não 

viajam por algum motivo de força maior como a  falta de tempo, falta de 

disponibilidade financeira, falta de conhecimento do destino etc. 

Para a elaboração da pesquisa de demanda real da Estância Turística de Itu foi 

utilizado o modelo sugerido pela SETUR/SP - Secretaria de Turismo e Viagens  do 
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Estado de São Paulo,  a qual foi coordenada e aplicada por sua vez pela Secretaria 

de Turismo, Lazer e Eventos da  Estância Turística de Itu, que utilizou como critério 

de seleção de amostra o seguinte cálculo: 

 

Figura 98 – Base de Cálculo Amostral – Pesquisa de Demanda – Itu/SP 
Fonte: Disponível em https://www.qualtrics.com/pt-br/gestao-de-experiencia/determine-sample-size/. 
Acesso em 06 de outubro de 2022. 

 

Para a definição do tamanho da ideal da amostra da pesquisa proposta 

utilizou-se uma calculadora disponibilizado pela empresa de pesquisa Qualitrics15 

que permite saber qual a amostra necessária em uma pesquisa, a partir da definição 

do nível de confiança, tamanho da população e margem de erro.  

A mesma ferramenta utiliza como base de cálculo a amostragem aleatória 

simples, que pode ser entendida como 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 e costuma envolver variáveis 

categóricas com gênero (masculino/feminino), cidade (São Paulo, Rio de Janeiro, 

Salvador...), cor (azul, amarelo, vermelho...), além de variáveis numéricas, como 

idade ou renda, dentre outras. 

O Nível de confiança refere-se à probabilidade de que o erro amostral efetivo 

seja menor do que o erro amostral admitido pela pesquisa. Na pesquisa apresentada, 

definimos um nível de confiança indica a probabilidade de que o erro cometido pela 

pesquisa não exceda em 5%, o que significa um nível de confiança estabelecido em 

95% (100%-5%= 95%). 

 
15 Disponível em https://www.qualtrics.com/pt-br/gestao-de-experiencia/determine-sample-size/  

https://www.qualtrics.com/pt-br/gestao-de-experiencia/determine-sample-size/
https://www.qualtrics.com/pt-br/gestao-de-experiencia/determine-sample-size/
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O tamanho da população consiste no número de elementos existentes no 

universo da pesquisa. Se a pesquisa é sobre todos os turistas que visitam Itu, a 

população então refere-se ao número total de turistas que visitam o destino. Nesse 

caso, vale destacar que 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 1.000 e 1.500, o pesquisador deve indicar 1.500 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. 

A margem de erro, por sua vez, consiste na diferença entre o valor estimado 

pela pesquisa (amostra) e o verdadeiro valor do universo pesquisado. Na pesquisa 

proposta, utilizou-se como critério de definição do tamanho da amostra a margem de 

erro de 5%, o que é usualmente utilizado em pesquisas com esse mesmo propósito. 

A partir dessas informações, foi estabelecido o tamanho ideal da amostra 

em 384 respostas,  respeitando-se o intervalo de confiança (95%) e margem de erro 

(5%) e da população estimada em 1.200.000.  A seguir, descreve-se a fórmula de 

cálculo utilizada para a definição da amostra proposta. 

 

Figura 99 – Fórmula utilizada para cálculo do tamanho ideal da amostra 
Fonte - Disponível em https://www.qualtrics.com/pt-br/gestao-de-experiencia/determine-sample-
size/. Acesso em 06 de outubro de 2022. 

 

 A seguir, apresenta-se o formulário de pesquisa aplicado para identificar a 

demanda turística que visita o destino. 
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Figura 100  - Formulário de pesquisa de demanda aplicado – p.1  
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 
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Figura 101  - Formulário de pesquisa de demanda aplicado – p.2  
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 
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3.1 Metodologia da Pesquisa 

 

A pesquisa de demanda turística de Itu aqui apresentada foi realizada entre o 

período de 01 de outubro até 2021 até outubro de 2022.   

 

As informações foram obtidas em alguns dos principais atrativos turísticos do 

destino, tais como:  

• Mercado Municipal; 

• Centro de Atendimento ao Turista; 

• Cidade da Criança;  

• Praça dos Exageros; 

• Trailer de informações turísticas e  

• Centro de atendimento ao turista 

 

Além disso, uma parte dos formulários foi preenchida durante nos eventos oficiais 

do município, o que colaborou para que pudéssemos atingir o total de 385 

formulários. Esse valor é importante, pois permite que seja utilizado para as 

considerações e análise dos resultados obtidos com a pesquisa a margem de erro 

de 5% e nível de confiança de 95%, considerando o número de visitantes do 

município durante o ano de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil visitantes), de 

acordo com dados estimados pela Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos 

de Itu.  

Ainda com relação ao  tipo de  amostra adotado, vale  destacar que as pessoas 

que responderam a pesquisa foram escolhidas de forma aleatória, o que nos leva a 

classificar a amostra como do tipo probabilística e, portanto, passível de 

estabelecimento de níveis de margem de erro e intervalo de confiança em relação ao 

universo considerado nessa pesquisa. 

As respostas foram preenchidas pelos visitantes em formulário impresso, que foi 

distribuído pela equipe de atendimento da Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e 

eventos que estava disponível nesses locais, e as quais foram treinadas para abordar 

os visitantes de forma correta, prestar pronto atendimento para qualquer dúvida 

acerca do preenchimento e até mesmo motivar os visitantes a participar desse 

importante processo.    
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Por fim, ressalta-se que os resultados da pesquisa foram auditados e validados 

pela PROTUR – Associação Pró Desenvolvimento do Turismo Regional  - CNPJ 

06.021.245/0001-81 e Curso de Turismo da Universidade Paulista – Campus 

Campinas, devidamente reconhecido pela Portaria n. 948 de 30/08/2021, publicada 

em 31/08/2021, pelo MEC - Ministério da Educação.  

 

3.2 Resultados do Estudo de Demanda Turística de Itu 

 

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa de demanda de Itu, observa-

se que quase todos os turistas entrevistados (99%) provêm do próprio país, o que 

demonstra que o destino é conhecido nacionalmente, mas lhe falta ainda uma 

projeção internacional, o que poderia contribuir para o aumento do número de turistas 

vindo de outros países. 

 

Figura 102  - País de procedência – Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022. 
 

 

Pelos dados apresentados a seguir , nota-se que o afluxo maior de turistas 

tem sua procedência do próprio estado de São Paulo, notadamente da capital e de 

cidades do entorno da nossa região (93%); os advindos de outros estados (7%), 

justificam-se como convidados para algum evento especial (familiar, religioso, 

períodos de férias). 

 

99%

1%

Brasil

Outros
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Figura 103  - Estado de procedência – Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 
 

Esse comportamento foi decisivo para que a Região Sudeste tivesse ampla 

maioria em relação aos turistas de outras regiões brasileiras, pois enquanto as 

Regiões Sul e Sudeste apresentaram, cada uma, apenas 2% do total de visitantes 

identificados em Itu, a Região Sudeste respondeu, na mesma pesquisa, com 95% do 

total dos visitantes entrevistados, conforme pode ser observado na figura abaixo 

descrita.     

 

Figura 104  - Região brasileira de procedência  -  Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 

 

As excelentes vias de acesso rodoviário e sua proximidade da capital (102 km) 

e das cidades-sede regionais - Campinas (55 km); Sorocaba (36 km); Jundiaí (52 km) 

- ou seja, aquelas contidas dentro de um raio de até 100 km ao seu derredor, podem 

Outros Estados 
7%

Estado de SP
93%

95%

0%

2%
2% 1%
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ser consideradas como as principais causas para a alta predominância de turistas do 

próprio estado de São Paulo que visitam Itu. 

 

Figura 105  -  Estado de procedência – Região Centro-Oeste 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 

 

 Com relação aos turistas provenientes da Região Centro-Oeste observou-se 

que a maior parte (50%) provêm do Distrito Federal (DF). Por outro lado, não foram 

identificados turistas provenientes do Estado do Mato Grosso do Sul (MS). 

 

 

Figura 106  - Estado de procedência – Região Nordeste  
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 

 

 Dentre os turistas da Região Nordeste, por sua vez, observou-se que a maior 
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identificados turistas provenientes dos Estados nordestinos do Maranhão, Alagoas 

(AL), Paraíba (PB), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE), conforme pode ser 

observado no gráfico acima descrito.   

 

Figura 107  - Estado de procedência – Região Sul 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 
 

 Com relação aos turistas de Região Sul identificados na pesquisa de 

demanda, observou-se que a maior parte provém do Estado do Paraná (Pr), o que já 

era esperado já que esse Estado se encontra geograficamente mais próximo em 

relação à Itu, quando comparamos aos demais Estados da mesma Região.  

 

Figura 108  - Estado de procedência – Região Sudeste 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 
 

  O gráfico acima descrito confirma os demais gráficos anteriores e nos permite 

afirmar que o paulista é o turista que mais visita Itu, com larga vantagem em relação 

aos demais estados da país, conforme observado e comentado anteriormente. 
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Esse domínio é ainda maior quando fazemos o recorte da Região Sudeste, 

onde impressionantes 98% do total de entrevistados dessa região declararam prover 

de algum município do Estado de São Paulo (SP), enquanto apenas 1% vem do Rio 

de Janeiro (RJ), Minas Gerais (MG) e nenhum dos entrevistados foi identificado como 

proveniente do Estado do Espirito Santo (ES)   

 

 

Figura 109  - Tempo de permanência no destino  
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 

 

De acordo com os dados apresentados na figura acima, observa-se que mais 

a maior parte (36%) dos visitantes entrevistados ficou até 6 horas no destino, seguido 

pelo número de visitantes que ficaram até 12 horas (28%). Ao somar essas duas 

opções de respostas é possível inferir que mais da metade dos visitantes 

entrevistados (64%) não pernoita no destino.  

Tal fato pode ser explicado pela facilidade de acesso entre Itu e seu local de 

origem ou, talvez, por esse turista não ter ciência ou ser motivado a visitar os demais 

atrativos turísticos  existentes no destino, o que o leva a programar uma permanência 

em Itu de apenas algumas horas.  
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Figura 110  -  Faixa etária – Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 

 

Com relação a faixa etária dos turistas entrevistados, observou-se que a maior 

parte se encontra entre 30 e 45 anos de idade (38%), enquanto 28% dos 

entrevistados declarou ter entre 46 e 65 anos de idade. O que nos leva ao fato de 

que expressivos 70% dos turistas entrevistados possui mais de 30 anos de idade. 

Trata-se, portanto, de um público que possui um melhor poder aquisitivo 

(teoricamente ocupa melhores cargos em suas áreas de negócios) e que possuem 

nível educacional adequado para apreciar e valorizar os atrativos culturais, quando 

comparado a um público mais jovem (de até 29 anos de idade), o qual consiste em 

apenas 30% do total de entrevistados.  

 

Figura 111  -  Gênero – Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 
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 Em relação ao gênero, podemos observar que a maior parte dos turistas 

entrevistados são mulheres (59%), o que de certa forma não nos surpreende, já que 

a maior parte da população brasileira pertence ao sexo feminino e tradicionalmente 

consistem no gênero mais predisposto a responder esse tipo de pesquisa.   

 

 

Figura 112  -  Nível de Escolaridade - Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 

 

De acordo com os dados apresentados na figura acima, mais da metade dos 

visitantes (54%) que responderam à pesquisa possuem, pelo menos, o Ensino 

Superior Completo, o que confirma a faixa etária média da maior parte dos 

entrevistados e seu respectivos poder aquisitivo acima de média nacional.  

Vale ressaltar ainda que a oferta turística do destino é favorável aos diversos 

graus de escolaridade, com predominância para um grau mais elevado de 

escolaridade em decorrência do predomínio de atrativos turísticos de cunho histórico-

cultural. 

Com relação a forma pela qual os visitantes obtiveram informações sobre 

Estância Turística de Itu, observou-se que a maioria apontou a Internet (37%) como 

a fonte mais consultada, seguido de perto por amigos e parentes (32%), conforme 

podemos observar na figura a seguir.  
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Figura 113  -  Forma de conhecimento sobre o destino - Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 

 

Nesse caso, é importante entendermos que a indicação de amigos, por 

diversas vezes, gera a pesquisa digital pelo destino, o que nos aponta a satisfação 

dos visitantes que cá estiveram pois o indicaram a amigos e parentes. 

Analisamos ainda que a opção "outros" abarca muitas excursões onde uma 

pesquisa mais refinada nos apontaria se o grupo escolheu o destino ou algum dos 

atrativos para se deslocarem. 

 

Figura 114  -  Forma de acompanhamento na viagem - Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 
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De acordo com os dados apresentados na figura acima, mais da metade dos 

entrevistados respondeu que vem à Itu acompanhado de sua Família (56%) ou por 

Casal sem filhos (20%), ou por casal com  filhos (4%), o que vai de encontro a dados 

anteriormente obtidos, como a idade e nível de escolaridade dos entrevistados.  

Por outro lado, observou-se na mesma questão que uma parte pouco 

significativa dos entrevistados vem à Itu sozinho (3%), enquanto os outros 17% 

afirmaram vir à Itu acompanhado apenas de seus amigos. 

 

 

Figura 115  -  Gasto Médio Diário na viagem - Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 

 

De acordo com os dados apresentados na figura acima, apenas 29% dos 

entrevistados afirmou que seu gasto médio diário em Itu é superior a R$ 200,00. Tal 

fato pode ser explicado pelo baixo tempo de permanência no destino, que em sua 

grande maioria (64%) é de no máximo de doze horas, como foi observado 

anteriormente, ou seja, a maior parte dos visitantes entrevistados não se hospedam 

no município e, portanto, têm menos tempo para gastar no destino em hospedagem, 

alimentação, compras e passeios, por exemplo. 

Com relação a motivação de viagem, observamos na diversidade de 

respostas uma das características mais marcantes da oferta turística de Itu: a 

diversidade de tipos de atrativos, motivações e possibilidades de visitação em um 

mesmo destino. Tal fato contribui para o aumento da atratividade de Itu no cenário 

nacional e nos leva a acreditar que o destino pode apresentar uma alta taxa de 
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retorno de visitantes, já que cada nova viagem à Itu poderia trazer uma nova 

motivação e, por consequência, a possibilidade de visitação à atrativos que não foram 

conhecidos ou visitados na ocasião anterior, aumentando assim o reconhecimento 

positivo pela experiência em te retornado ao mesmo destino. 

 

 
 
Figura 116  -  Motivação de Viagem - Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 

 

Embora bastante dispersa e com diversas respostas, observou-se que 

motivações de Descanso (37% das respostas) e Cultura (24% das respostas), 

prevaleceram dentre os demais tipos de motivação, os quais, por sua vez, 

apresentaram uma distribuição de preferência bastante equilibrada entre os 

visitantes entrevistados . 

Vale destacar ainda que houve um consenso em rever a forma de aplicação 

da pesquisa, pois diversos itens podem ser compreendidos de forma dúbia ou em 

acordo com a motivação das pessoas, por exemplo, descanso e clima, cultura 

exageros, religião e cultura, o que prejudica assim a interpretação correta  dos dados 

obtidos e aqui apresentados.  
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Figura 117  -  Meios de Transportes utilizados - Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022. 
 

Os meios de transporte mais utilizados pelos visitantes entrevistados são os  

veículos próprios (69%), seguido pelos ônibus (21%), motocicletas (5%) e bicicletas 

(5%), perfazendo um total de 97% dos meios utilizados para se chegar ao destino. 

Os ônibus são utilizados, em sua maior frequência, nas excursões (fretamento) para 

grupos específicos de visitas, geralmente pré-agendadas.  

Fica aderente a informação descrita na conclusão do item anterior 

(proximidade e facilidade de acesso dos grandes centros) como a justificativa mais 

viável de deslocamento por meio dos modais descritos. Com isso, a autoridade 

pública deve dar especial atenção aos locais adequados para estacionamento e 

segurança aos visitantes. 

Com relação ao gráfico apresentado anteriormente, é interessante observar 

valores já consideráveis em relação ao cicloturismo, que têm se destacado na região 

e ao qual, provavelmente, se mostrará ainda mais presente na próxima pesquisa de 

demanda realizada, já que se trata de uma tendência de mercado dentro das 

destinações paulistas. 
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Figura 118  -  Utilização de meios de hospedagem - Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 

 

O diagnóstico conclusivo de o visitante não se hospedar no destino liga-se ao 

fato já exposto no item anterior (período de duração da visita ao destino). A exceção 

a esse fato ocorre em períodos de férias e feriados prolongados, quando pode-se 

notar maior afluência aos citados meios de hospedagem. 

 

Figura 119  -  Tipos de meios de hospedagem - Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 
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enquanto os demais  9% hospedou-se em outros ambientes, como  resort, cama e 

café dentre outros. 

Vale destacar que esse comportamento se justifique em grande parte pelos 

locais de coleta da amostra (próximo aos principais atrativos, conforme detalhado no 

item de metodologia da pesquisa), pois é bem provável que muitos dos visitantes de 

Itu hospedados nos diversos meios de hospedagem existentes no destino, não 

tenham respondido a pesquisa por terem ficado, durante sua estadia em Itu,  apenas 

no próprio meio de hospedagem (como os resorts e casas de condomínios fechados).  

 

Figura 120  -  Nível de satisfação - Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022 

 

 Com relação do nível de satisfação dos visitante entrevistados, observamos 

que a grande maioria (97%) ficou satisfeita com a visita, com destaque para o fato 

que maior parte dos entrevistados (52%) considerou a experiência excelente, ou seja, 

podemos considerar que para esses entrevistados, a visita em Itu ficou acima das 

suas expectativas, o que provavelmente gerará um excelente divulgação favorável 

boca a boca para seus amigos e parentes sobre Itu e será ainda, um fato relevante 

para que esse visitante retorne à Itu para uma nova visita, contribuindo assim para 

sua fidelização em relação ao nosso destino.   

 De acordo com os entrevistados, Itu pode ser considerado um destino limpo e 

com estrutura de receptivo adequada. Além disso, pode-se observar na tabela a 

seguir que Itu também se destaca nos quesitos de Posto de Informação (local de 

aplicação da pesquisa) e Sinalização Turística (placas instaladas em 2019), o que 

consolida ao alto nível de satisfação do visitante. 
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Elemento 
Pontuação 

1 2 3 4 5 

Limpeza 0 2 8 32 142 

Site 0 0 37 18 49 

Restaurante 1 1 9 16 62 

Comércio 0 19 8 21 87 

Segurança 1 1 9 33 59 

Receptivo 0 0 3 9 115 

Bares 0 2 9 12 24 

Artesanato 0 0 6 15 64 

Sanitários 10 2 10 20 41 

Hospedagem 0 0 5 10 20 

Atrativos 0 1 4 10 52 

Estacionamento 2 1 16 12 35 

Sinalização turística 3 1 26 15 92 

Posto de Informações 3 0 1 9 105 

Posto de gasolina 1 0 1 10 74 

Rodovias de acesso 0 0 2 9 98 

 
Tabela 23 – Notas médias dos visitantes sobre infraestrutura de Itu 
Fonte - Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022. 
 

 

Figura 121  -  Atrativos mais visitados em Itu - Demanda Turística de Itu 
Fonte – Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu, 2022. 

 

Sobre os atrativos mais visitados em Itu, observamos que 51% dos 

entrevistados afirmaram ter visitado a Praça dos Exageros (40%) somado aos 

atrativos existentes dentro da própria Praça, como o Orelhão e Semáforo  gigantes 

(11%). Do total, podemos afirmar que a maior parte dos visitantes (69%) conheceram 

os atrativos localizados no Centro Histórico de Itu.  
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4 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS  
 

4.1 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. 

Tipo de Hospedagem ITU 

Quantidade Nº de Leitos 

Hotel 12 2.291 

Camping 9 1.175 

Pousada 4 750 

Resort 0 0 

Spa 2 300 

Motel 3 256 

Outros 6 579 

Total 36 5.351 

 
Tabela 24 – Estabelecimentos de Hospedagem 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

A Estância Turística de Itu oferece excelentes opções de hospedagem, 

contando com 36 estabelecimentos em ótimas condições para atendimento a 

turistas e um total de 5.351 leitos com destaque para os hotéis, campings e 

pousadas16. 

No âmbito dos meios de hospedagem, destaca-se o segmento de Hotéis, que 

respondem por 33,3% da oferta existente na cidade e em seguida há forte oferta em 

Campings com 25%. 

O segmento Outros Meios de Hospedagem registra 16,7% 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 Hostels, por 

exemplo) e empreendimento enquadrados em mais de uma categoria, como Resort 

e Spa ao mesmo tempo. 

 
16 As quantidades informadas, referem-se aos estabelecimentos que responderam a atualização de 
dados do inventário, durante a elaboração deste Plano Diretor de Turismo, ocorrida entre julho e 
novembro de 2022. 
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Figura 122 – Gráfico de meios de hospedagem (por tipo) 
Fonte: Grupo Sistematizador, 2022 

 

Os demais segmentos oferecem suporte, como é o caso dos Motéis com 8,3% 

de participação na oferta de meios de hospedagem, seguido dos Spas e Pousadas 

com 16,7%, 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.  

 

Figura 123 - Tipos de meios de Hospedagem – por número de leitos 
Fonte: Grupo Sistematizador, 2022 
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Quando observamos os Meios de Hospedagem pelo prisma dos 5.351 leitos 

existentes, os Hotéis se destacam com 42,8% de participação nesta oferta e os 

Campings representam 22,0%. 

O segmento Outros Meios de Hospedagem, onde estão registrados serviços 

que não seguem a categoria vigente, como Hostels, registra 10,8% na oferta de 

leitos. Vale destacar também a presença das Pousadas que responde por 14,0% da 

oferta de leitos existente. 

Os Motéis e Spas respondem, respectivamente, por 4,8% e 5,6% 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. 

4.2 Meios de hospedagem: destaques 

 

Categoria: Hotéis 

 

HOTEL COLONIAL PLAZA 

Cadastur: 13.166.595/0001-00 

Endereço: Rua Maestro José Victório,333 - Centro 

Telefone: (11) 4022-3333 

Site: www.hotelcolonialplaza.com.br  

E-mail: reservas@hotelcolonialplaza.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

58 90 

 

Figura 124 – Hotel Colonial Plaza  

Fonte Disponível em: https://hotelcolonialplaza.com.br. Acesso em 30 de agosto de 2022  

 

https://hotelcolonialplaza.com.br/
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IBIS ITU 

 

Cadastur: 03.140.367/0002-80 

Endereço: Av. Wolko Orni Yedlin,1.251 – Jardim Paraíso II 

Telefone: (11) 3414-3454 ou (11) 3414-3461 /  

Whatsapp: (11) 94730-3805 

Site: www.ibis.com  

E-mail: h8138-re@accor.com.br   

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

126        252 

 

 

 
Figura 125 - Ibis Itu 
Fonte Disponível em: https://ibis.accor.com/hoteis/itu. Acesso em 30 de agosto de 2022 
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ITU PLAZA HOTEL 

 

Cadastur: 02.635.927/0001-23 
Endereço: Alameda das Amoreiras,81 – Jardim Paraíso II 

Telefone: (11) 4023-8000 / (11) 4023-8002 / 

Whatsapp: (11) 98597-1039 

Site: www.ituplazahotel.com.br  

E-mail: reservas@ituplazahotel.com.br   

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

96 181 

 

 

Figura 126 –  Itu Plaza Hotel 

Fonte: Disponível em http://www.ituplazahotel.com.br. Acesso em 30 de agosto de 2022 
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ALDEBARÃ HOTEL 

 

Endereço: Rua Santa Cruz, 1019 - Centro 

Telefone: (11) 4023-0107 | 4023-0592 |  

Whatsapp 97619-5640 

Site: www.aldebarahotel.com.br  

E-mail: informacoes@aldebarahotel.com.br   

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

59 100 

 

 

 

Figura 127 – Aldebará Hotel  
Fonte Disponível em https://aldebarahotel.com.br. Acesso em 30 de agosto de 2022 
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HOTEL GANDINI  

 
Cadastur: 04.133.268/0001-52 

Endereço: Rua Argemiro S. D’Elboux, 120 – Altos da Vila 
Novas 

Telefone: (11) 4024-9700 / (11) 94111-7813 / (11) 99109-5409 
(Marco) 

Site: www.gandinihotel.com.br  

E-mail: reservas@gandinihotel.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

95 

 
 
 
 
  

285 

 

 

 

Figura 128 – Hotel Gandini 

Fonte Disponível em: https://www.gandinihotel.com.br. Acesso em 30 de agosto de 2022.  
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HOTEL INTERNACIONAL 

 

Endereço: Rua Barão de Itaim,93 - Centro 

Telefone: (11) 4022-4577 ou (11) 4023-1022 

Site: www.hotelinternacionalitu.com.br  

E-mail: reserva@hotelinternacionalitu.com.br   

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

30 60 

 

 

Figura 129 – Hotel Internacional 

Fonte: Disponível em: https://nicelocal.br.com/itu/hotels/hotel_internacional/  Acesso em 30 de 
agosto de 2022. 
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HOTEL KK 

 
Cadastur: 71.872.634/0001-82 

Endereço: Rua Presidente Kennedy, 48 - Centro 

Telefone: (11) 4013-9000 / (11) 95881-0444 Whatsapp 

Site: www.hotelkk.com.br  

E-mail: hotelkk@hotelkk.com.br   

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

72 184 

 

 

 

Figura 130 – Hotel KK 

Fonte: Disponível em: https://www.booking.com/hotel/br/kk.pt-br.html.  Acesso em 31 de 
agosto de 2022. 
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HOTEL VILA DO CONDE 

 

Endereço: Dr. José de Paula Leite Barros,164 - Centro 

Telefone(11) 4022-2858 / (11) 99736-9393 (Whatsapp) 

Site: www.viladoconde.com.br  

E-mail: hotel@viladoconde.com.br   

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

34 77 

 

 
 

Figura 131 – Hotel Vila do Conde  

Fonte: Disponível em: https://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g303615-d6487221-Reviews-
Hotel_Vila_do_Conde-Itu_State_of_Sao_Paulo.html. Acesso em 31 de agosto de 2022. 
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HOTEL SABARÁ 

 

Endereço: Praça Padre Miguel 

Telefone: (11) 4023-7300 

Site: ---- 

E-mail: hotelsabara@terra.com.br   

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

17 65 

                                               

 

 

Figura 132 – Hotel Sabará  
Fonte: César Waldemarim, 2022  
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HOTEL SANTA RITA 

 

Endereço: Domingos Fernandes, 94 - Centro 

Telefone: (11) 4022-1972  

Site: www.hotelsantarita.com.br  

E-mail: hotelsantarita.itu@gmail.com   

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

32 117 

 

 

 

Figura 133 – Hotel Santa Maria  

Fonte Disponível em: https://www.booking.com/hotel/br/santa-rita-itu.pt-br.html. Acesso em 30 de 
agosto de 2022. 
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HOTEL SÃO JOÃO 

 

Endereço: Rua Convenção, 458 – Vila Nova 

Telefone: (11) 4024-0655 

Site: www.hotelsantarita.com.br  

E-mail: hotelsaojoao.itu@gmail.com 

  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

50 80 

 

 

 

Figura 134 –Hotel São João  

Fonte Disponível em:  https://www.booking.com/hotel/br/sao-joao-itu.pt-br.html. Acesso em 31 de 
agosto de 2022. 
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NOVOTEL ITU GOLF & RESORT 
 

Cadastur: 18.502.527/0003-41 

Endereço: Corporação Musical União dos Artistas, sn – Cond. 
Terras de São José – Alameda São Paulo nº 1000 

Telefone: (11) 21181400 
Site: www.novotelitu.com.br 

Site: reservasnovotelitu@accor.com ;  

eventosnovotelitu@accor.com  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

343 800 

 

 
Figura 135 – Novotel Itu 
Fonte: https://www.ahstatic.com/photos/9399_ho_00_p_1024x768.jpg.Acesso em 24 de outubro 
de 2022. 
 

Fonte: Disponível em https://www.novotelitu.com.br. Acesso em 30 de agosto de 2022 
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Categoria: Campings 

 

CAMPING CHAPÉU DE SOL 

 

Cadastur: 53.073.979/0001-94 

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 

 

 

 

Figura 136 – Camping Chapéu de Sol  
Fonte disponível em: https://www.campingchapeudesol.com.br/.  Acesso em 31 de agosto de 
2022 
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CAMPING FAZENDA DAS PEDRAS 

 

Cadastur: 48.995.013/0001-74 

Endereço: Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 98 

Telefone: 11 4023-1993 / 11 99614- 1669 

Site: www.fazendadaspedrasitu.com.br 

E-mail: comercial@fazendadaspedrasitu.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

58 156 

 

 

 

Figura 137  - Camping Fazenda das Pedras  

Fonte Disponível em: https://www.fazendadaspedrasitu.com.br/. Acesso em 31 de agosto de 2022. 
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CAMPING CASARÃO DE ITU 

 
Cadastur: 45.852.605/0001-49 

Endereço: Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto,KM 95 (3,5 Km 
estrada de terra) 

Telefone: (11) 4023-1546 / (11) 96073-6210 (Whatsapp) 

Site: www.campingcasarao.com.br 

E-mail: atendimento@campingcasarao.com.br 

  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

25 100 

 

 

 

Figura 138 - Camping Casarão de Itu  

Fonte Disponível em: https://casaraodeitu.com.br/. Acesso em 01 de setembro de 2022. 
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CAMPING CARRION 

  

Endereço: Av. Dr. Lauro de Souza Lima, 1300 – Vila Martins 

Telefone: (11) 4886-9019 / (11) 96413-5984 Whatsapp / 1198782-
8788 Felipe    

Site: www.campingcarrion.com.br  

E-mail: reservas@campingcarrion.com.br    

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

37 55 

 

 

 
Figura 139  - Camping Carrion  
Fonte Disponível em: https://campingcarrion.com.br/. Acesso em 01 de setembro de 2022. 
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CAMPING QUEDAS D’ ÁGUA  
 

Cadastur: 49.008.378/0001-20 

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 

N/I N/I 

 

 

 

Figura 140  - Camping Quedas D´Agua  

Fonte Disponível em: https://www.quedasdagua.com.br/. Acesso em 01 de setembro de 2022. 
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CAMPING PAINEIRAS 

 

Endereço: Rod. Marechal Rondon, Km 115 – Bairro Itaim 

Telefone: 11 94024-2942 

Site: www.campingpaineiras.com.br  

E-mail: fazenda@campingpaineiras.com.br   

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

29 82 

 

 

 

Figura 141 -  Camping Paineiras   

Fonte Disponível em: https://www.campingpaineiras.com.br/. Acesso em 01 de setembro de 
2022. 
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CAMPING ALEMÃO  

 

Endereço: Estrada Parque (SP-312), Km 90 – Bairro Pedregulho. 

Telefone: (11) 4013- 2498 ou (11) 97274-7272 

Site: www.campingdoalemao.com.br  

E-mail: reservascampingalemão@gmail.com   

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

22 63 

 

 

 

Figura 142  - Camping Alemão 

Fonte Disponível em: https://www.campingdoalemao.com.br/. Acesso em 01 de setembro de 
2022. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.campingdoalemao.com.br/


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 
 

219 
 

 

SHAMBALLA 

 

Endereço: Rod. Castelo Branco, Km 72 

Telefone: (11) 4026-5034 / 11 97631-6534 

Site: www.campingshamballa.com.br 

E-mail: campingshamballa@gmail.com  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

150  
trailers 

300 

 

 

 
Figura 143  - Camping Shamballa 
Fonte: Disponível em: https://www.campingshamballa.com.br. Acesso em 01 de setembro de 
2022. 
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CAMPING FAZENDA BOSQUES DAS 
CASTELO  

 

Cadastur: 07.804.861/0001-71 
Endereço: Dona Catarina, s/nº - Chácaras Berro D'Água 

Telefone: (11) 99731-1280 / 11 99882-1215 

E-mail: alexandre@casanativa.com.br  

Nº de Apartamentos Nº de 

Leitos 

47 235 

 

 
 
Figura 144  - Camping Fazenda Bosque do Castelo 
Fonte: Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=460562541188153. Acesso em 01 de 
setembro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=460562541188153


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 
 

221 
 

Categoria: Pousada 

 

POUSADA MAEDA  

 

Endereço: Rod. Archimedes Lammoglia (SP 75), Km 18 – s/n 

Telefone: (11) 2118-6262 / (11) 95020-3838 Whatsapp 

Site: www.parquemaeda.com.br  

E-mail: pousada@parquemaeda.com.br    

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

127 614 

 

 

            

Figura 145  - Pousada Maeda  

Fonte Disponível em: https://parquemaeda.com.br/pousada/. Acesso em 02 de setembro de 2022 
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POUSADA CORUJAS 

 

Endereço: Rodovia Castelo Branco, 85 

Telefone: (11) 3873-7826 / (11) 91025-8759 (Whatsapp) 

Facebook Pousada Corujas   

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

12 42 

 

 

 

Figura 146  - Pousada Corujas  

Fonte Disponível em: https://www.acampamentocorujas.com.br/. Acesso em 02 de setembro 
de 2022. 
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POUSADA BEM BOM  

 
Cadastur: 08.029.774/0001-57 
Endereço: José Maria dos Passos N° 351 – Jardim Padre Bento  

Telefone: (11) 4023-0346 / (11) 93370-2299 

Site: www.encantodaroca.com.br 

E-mail: recepcao@pousadabembom.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

20 44 

 

 

Figura 147  - Pousada Bem Bom 

Fonte Disponível em: www.encantodaroca.com.br. Acesso em 05 de setembro de 2022. 
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ECO CAMPING FAZENDA PARAGUASSU-POUSADA 
E TURISMO RURAL 
 

Cadastur: 26.241.649/0001-98 
Endereço: Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto km 94 / 
Bairro Pedregulho  

Telefone: 11 96061-0553 

Instagram: @ecocamp_paraguacu 

E-mail: contato.ecocamping@gmail.com  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

06 50 

 

 

Figura 148  - Eco Camping Fazenda Paraguassu- Pousada e Turismo Rural 

Fonte: Arquivo do proprietário. Recebido em 17 de outubro de 2022. 
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Categoria: SPA 
 

OTHO HOTEL CONVENTION E SPA 

 

Cadastur: 23.662.329/0001-13 

Endereço: Estrada Municipal Santa Inês, 5000 

Telefone: (11) 4023.6689 ou Whats App (11) 94131.4646 

Site: www.otho.com.br 

E-mail: reservas@otho.com.br   

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

96 250 

 

 

 

Figura 149  - Otho Hotel Convention e Spa 

Fonte Disponível em: https://www.otho.com.br/. Acesso em 02 de setembro de 2022. 
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ITU GARDEN SPA 

 

Endereço: Rod. Marechal Rondon, Km 119 - Itaim Telefone: 
(11) 97422-0893 

Site: www.itugardenspa.com.br 

E-mail: reservas@itugardenspa.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

24 50 

 

 

 

Figura 150  - Pousada Bem Bom 

Fonte Disponível em: https://itugardenspa.com.br/. Acesso em 02 de setembro de 2022. 
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Categoria: Motéis 
 

 

 

 

ÁPICE MOTEL 

 

Endereço: Estrada Municipal do Jacu 1780, Pq N. Sra. da 
Candelária 

Telefone: (11) 4022-7180 

Site: www.motelapice.com.br 

E-mail: contato@motelapice.com.br 

  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

50 100 

 

 

  

Figura 151  - Ápice Motel  

Fonte: Disponível em: https://www.motelapice.com.br/. Acesso em 02 de setembro de 2022. 
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MINUTY MOTEL 

 

Endereço: Rod. Deputado Archimedes Lammoglia sn – Km 16, 
Varejão  

Telefone: (11) 95778-7496 

Site: www.motelminuty.com.br 

E-mail: coimbramotel@gmail.com   

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

52 104 

 

 

 

Figura 152  - Minuty Motel  

Fonte Disponível em: https://www.motelminuty.com.br/minuty-itu/. Acesso em 02 de setembro de 
2022. 
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SPLENDOUR MOTEL 

 

Endereço: Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo,sn – Vila Martins  

Telefone: (11) 4024-6891  

Site: www.splendourmotel.com.br  

E-mail:  contato@motelsplendour.com.br    

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

26 52 

 

 

 

Figura 153  - Splendour Motel  

Fonte Disponível em: https://splendourmotel.com.br/. Acesso em 02 de setembro de 2022. 
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Categoria: Outros 

 

FAZENDA CAPOAVA 
 

Cadastur: 03.909.885/0001-34 

Endereço: Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 89,9 (Estrada 
Pedregulho, sn – Bairro Pedregulho) 

Telefone: (11) 2118-4100 ou (11) 2118-4171 

Site: www.fazendacapoava.com.br 

E-mail: eventos@fazendacapoava.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

36 90 

 

 

 

Figura 154  - Fazenda Capoava  

Fonte Disponível em: http://www.fazendacapoava.com.br/. Acesso em 02 de agosto de 2022. 
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SAN RAPHAEL COUNTRY HOTEL 

 

Endereço: Av. Tiradentes, 2223 – Parque Industrial 

Telefone: (11) 4313-8877 

Site: www.sanraphaelcountry.com.br   

E-mail: everton@sanraphaelcountry.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

84 199 

 

 

 

Figura 155  – San Raphael Country Hotel  

Fonte Disponível em: https://www.sanraphaelcountry.com.br/. Acesso em 02 de setembro de 2022. 
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FAZENDA CANA VERDE 

 

Endereço: Bairro Pedregulho  

Telefone: (11) 4023-1260 

Site: www.fazendacanaverde.com.br  

E-mail: reservas@fazendacanaverde.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

22 70 

 

 

                 

Figura 156  – Fazenda Cana Verde  

Fonte Disponível em: https://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g303615-d2528055-
Reviews-Fazenda_Cana_Verde-Itu_State_of_Sao_Paulo.html. Acesso em 02 de setembro de 
2022.  
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HOTEL FAZENDA BRISA ITU 

 

Endereço: Rodovia Castelo Branco, Km 72 sn – Varejão  

Telefone: 11 97396-3479 / 11 95639-9491 

Site: www.hotelfazendabrisaitu.com.br  

E-mail: reservas@hotelfazendabrisaitu.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

45 135 

 

 

Figura 157  - Hotel Fazenda Brisa Itu  

Fonte Disponível em: https://www.hotelfazendabrisaitu.com.br/. Acesso em 17 de outubro de 
2022.  
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CHÁCARA DA FELICIDADE 

 

Endereço: Rua Paula Donaio Schincariol, n 200 – Km 110 – 
Agrícolas Bandeirantes 

Telefone: (11) 4013-4583 

Site: www.chalesdafelicidade.com.br 

E-mail: reservas@hotelfazendabrisaitu.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

35 45 

 

 

 

Figura 158  – Chácara da Felicidade   

Fonte Disponível em: www.chalesdafelicidade.com.br Acesso em 17 de outubro de 2022. 
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HOTEL FAZENDA ENCANTOS DA ROÇA                    
Endereço: 7000 B., Av. Sete Quedas –  Jardim Res. Itaim - Itaim 

Telefone: (11) 94363-9926 

Site: www.encantodaroca.com.br 

E-mail: reservas@encantodaroca.com.br  

Nº de 
Apartamentos 

Nº de 

Leitos 

11 40 

 

 
Figura 159 – Fazenda Encantos da Roça 
Fonte: Cadastur 2022, adaptado por Grupo Sistematizador 
 

 

4.3 Serviços de Alimentação e Equipamentos Gastronômicos 

 

A Estância Turística de Itu possui uma grande variedade de serviços de 

alimentação aos turistas, contando com 151 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. 

https://www.google.com/search?q=encanto+da+ro%C3%A7a&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR869BR869&oq=encanto+da+ro%C3%A7a&aqs=chrome.0.0i512j46i512j0i512j46i175i199i512j46i512j46i175i199i512j0i512j46i512j0i512l2.2540j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.encantodaroca.com.br/
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Abaixo apresentamos informações quantitativas por tipo de serviços de 

alimentação e informações qualitativas sobre a Gastronomia Regional, além das 

quantidades totais de estabelecimento por categoria: 

Serviços de Alimentação ITU 

Quantidade Capacidade 

Restaurante 39 3959 

Lanchonete 19 510 

Churrascaria 06 1490 

Bares 14 1014 

Doçaria 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 

 
Tabela 25 – Estabelecimentos de alimentação17 
Fonte: Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022 

 

 Figura 160 – Serviços de Alimentação (Por Segmento) 
 Fonte: Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 
17 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 

25,8% da oferta de alimentação, seguido de Lanchonete com 12,6%. 

No segmento Outros estão presentes os restaurantes especializados de 

culinária japonesa, mexicana, alemã e congêneres e representam 9,3% 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. 

 

 

 Figura 161 – Serviços de Alimentação (Por Capacidade de Atendimento) 
 Fonte: Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

No que tange a capacidade de atendimento o segmento de Restaurante se 

destaca respondendo por 41,3% da oferta. As Churrascarias vêm em seguida com 

15,5% do volume de atendimento. 
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Vale destacar que os Bares representam 10,6% da oferta e as Padarias se 

posicionam neste cenário com 11,6%. 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. 

 

 

Figura 162  - Bar do Alemão de Itu/SP 
Fonte: César Waldemarim, 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 163  - Bife a Parmegiana - Bar do Alemão de Itu/SP 
Fonte: Disponível em  http://www.bardoalemaodeitu.com.br. Acesso em   30 de  outubro de 2022. 
  

http://www.bardoalemaodeitu.com.br/
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4.3.1 Serviços de Alimentação – Principais Destaques 

 

Empresa Tipo Endereço 
Completo 

Capacidade Destaques Telefone Instagram Email 

CIA 
SteakHouse 

Boutique de 
Carnes 

Av. Dr. Prudente 
de Moraes, Nº 
101, Vila Nova 

99 Cortes 
Diferenciados 

de Carne 

(11) 4024-4239 @aciasteakhouse  

Churrascaria 
Ituana 

Churrascaria Av.  9 de Julho, 
600, bairro Padre 
Bento 

300 Churrasco e 
Pizza 

(11) 4023-1624 
(11) 4023-0630 

@churrascariaituana  
contato@churrascariaituana.com.b
r 

Grill hall Bife 
de Tira 

Churrascaria Rod. Archimedes 
Lamoglia, Km 26 

200 Churrasco e 
Pizza 

(11) 5704-3286 @churrascariabifedetira churrascariabifedetira@gmail.com 

Grill hall 
Paineiras 

Churrascaria Av. Dr. 
ErmelindoMaffei,, 
734, São Luis 

200 Churrasco e 
Pizza 

(11) 4022-3211  @churrascararia_paineiras churrascariapaineiras@yahoo.com 

Rancho da 
Picanha 

Churrascaria Rod. Waldomiro 
Corrêa de 
Camargo, s/n, Itu 
- SP 

356 Churrasco (11) 93222-0350 @ranchodapicanhaitu contato@ranchodapicanha.com.br 

Restaurante 
Meninos 

Restaurante Praça da 
Independência, 
224,  Centro 
Próximo a Igreja 
do Carmo. 

178 Filé à 
Parmegiana 

(11) 4013-1768 
(11) 94709-9818 

(Whatsapp)  

@meninositu  

Tempero da 
Terra 

Restaurante Praça da 
Independência, ,  
Centro  

150 Cardápio 
Brasileiro  

(11) 2429-3200 
(11) 98630-3245 

@tempero.da.terra.itu temperofoodservices@gmail.com 

Via Brasil Comida 
Brasileira 

Av. Prudente de 
Moraes, 221 – 
Vila Nova, Itu 

 

 

120 Filé à 
Parmegiana 

(11)  4024-5812 @viabrasilitu itu@restauranteviabrasil.com.br 
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Restaurante 
das Pedras 

Comida 
Caipira 

Rod. D. Gabriel 
Paulino B. Couto 
Km 98 – Bairro 
Pedregulho 

300 Cardápio 
caipira/rural 

(11) 93277-3737 @restaurante_das_pedras   
atendimento@fazendadaspedrasit
u.com.br ou 
contato@fazendadaspedrasitu.com
.br 

HokaHoka Japonesa Rua Dr. 
Herculano de 
Godoy Passos, 
345, São Luiz 

60 Comida 
Japonesa 

(11) 2429-0151 @hokahokaoficial  fabio@hokahoka.com.br 

Restaurante 
Tonilu 

Lanchonete Rua Sete de 
Setembro, 49, 
Centro 

164 Filé à 
parmegiana; 

Café passado 
no coador de 

pano; 

(11) 4023-1806 

Whatsapp  

(11) 93468-5223 

@toniludocentro  contato@toniludocentro.com.br 

Cafundó 
Restaurante  

Comida 
Típica 

Brasileira 

Rua Joaquim 
Correa, 75  

120 Cardápio 
sofisticado/ 
Alternativo 

(11) 98333-4244 @cafundo_itu  contato@cafundoitu.com.br 

Steiner – Bar 
do Alemão 

Restaurante 
/ Cervejaria 

Rua Paula 
Souza, 575, 
Centro – Itu – SP 

320 Filé à 
parmegiana 

(11) 97366-6548 @bardoalemaofamiliastein
er 

 midiabda@gmail.com 

Caneco Cheio  A lá carte Praça da 
Independência,  

100 Cardápio 
brasileiro 

(11) 94797-2254  @canecocheioitu  canecocheio2015@gmail.com 

Pé na Areia  Frutos do 
mar 

Praça da 
Independência,  

100 Espetinhos (11) 98184-8047 @penaareiaespeto N/I 

Stazione Típica 
Regional / 

Paraná  

Praça Gaspar 
Ricardo, 50  

80 Barreado (11) 95653-0839 @stazione_restaurantes N/I 

Pizzaria 430 
Gradi 

Pizza Rua Convenção, 
204 

80 Pizza Gourmet (11) 2429-1406 @430gradi.itu  itu@430gradi.com.br 

Cozinha São 
Pedro  

Comida 
Típica 

Brasileira 

Rua Padre 
Bartolomeu 
Tadei 

200 Comida Típica 
Brasileira 

(11) 98634-3310 
(11) 98944-4330 

@cozinhasaopedrofafa  cozinhasaopedroitu@gmail.com 
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Lanchonetinha Lanchonete Praça Padre 
Miguel  

50 Salgados 
tamanho 

exagerado 

(11) 97108-1988 @lanchonetinhadeitu  lanchonetinhadeitu@gmail.com 

Restaurante 
Pilão  

Restaurante/ 
Casa de 
shows 

Rua Madre Maria 
Basilia, 951 

300 Comida típica 
nordestina 

(11) 95080-6052 @pilaoitu N/I 

Restaurante 
Lá Primola 

Restaurante  Av. Adolfo 
Augusto Pinto, 
246 

100 Cozinha 
Mediterrânea 

(11) 99988-2161 @casalaprimola  diego.yamato@laprimola.com.br 

Spanizzi Restaurante Av. Agenor 
Correia Leite, 
430, Itu Novo 
Centro 

88 Culinaria 
Italiana 

(11) 94387-3052 @spanizzi.ristorante  spanizzi.ristorante@gmail.com 

Gaucha Grill Restaurante Praça Gaspar 
Ricardo, 111 

120 Churrascaria (11) 99991-2661 @gauchagrill  gauchagrill@uol.com.br 

Let´s Eat Restaurante Av. Dr. Otaviano 
Pereira Mendes, 
199, Itu  

110 Restaurante (11) 98450-0070 @letseatitu  itu.letseat@gmail.com 

Sabor a Mar  Restaurante Av. Agenor 
Correia Leite de 
Campos, 19 – 
São Luiz 

150 Frutos do Mar (11) 98818-0949 @saboramaritu  contato@saboramar.com.br 

CHOW Noodle 
Bar 

Restaurante Rua Domingues 
Fernandes, 140 - 
Centro 

N/I Taiwanesa (11) 97540-0664 @chou_noodle_bar  

Palhoça 
Lanchonete 
Palhoça 

Lanchonete  Praça da 
Bandeira, 104 – 
Mercado 
Municipal de Itu 

36 Lanchonete  (11) 99511-5522 
(11) 2715-5328 

@lanchonetepalhoca  lanchonetepalhoca@gmail.com 

La Bonna 
Pizzaria  

Pizzaria  Rua Barao do 
Itaim, 149 – 
Centro 

 

N/I Pizza (11) 94254-5666 
(11) 4023-1733 

@labonnapizzaria  santoroxavier@uol.com.br 

História 
Burguer 

Café e 
Burger 

Av. Agenor 
Correa Leite de 

35 Hamburger 
artesanal 

(11) 98546-8780 @historiaburger  rigarner@gmail.com 
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Campos, 71 – Itu 
Novo Centro 

Tio Dog 
Refeições 

Restaurante Rua Paula 
Souza,  736 – 
Centro 

144 Variedade de 
pratos 

executivos, 
Parmegiana 

(11) 4013-3608 

(11) 97480-1852 

@tiodogsitu  tdog3734@gmail.com 

Restaurante 
Savioli 

Restaurante Rua Marcia 
Pierroni, 3 – Itu 
Novo Centro 

95 Parmegiana (11) 4024-3366 
(11) 4024-0035 

 

@restaurantesavioliitu 

 

 barsavioliitu@gmail.com 

Codeguim Bar Bar e 
Restaurante 

Rua Joaquim 
Bernardes 
Borges, 623 - 
Centro 

89 Comida de 
boteco 

(11) 99597-9353  

(11) 4813-3799 

 

@codeguimbar 

 

 contato@codeguim.com 

Novotel Restaurante Al. São Paulo 
Golf, s/n – Terras 
de São José I 

N/I  Cozinha 
Internacional 

(11) 2118-1400 @novotel.itu  h9399-mk@accor.com 

Fiori 
Restaurante 
(Hotel 
Gandini) 

Restaurante R. Argemiro da 
Silveira D´elboux, 
120 

100 Buffet executivo 
e a la carte 

(11) 4024-9700 @gandinihotel  gcarneiro@gandinihotel.com.br 

Tabela 26 –  Serviços de alimentação 
Fonte: Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

fg 
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Figura 164  -  Buffet - Fazenda Capoava 

Fonte: Disponível em  http://www.fazendacapoava.com.br. Acesso em 30 de outubro de 2022 

 

 

4.3.2 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 destino. 

Num contexto regional, a presença de sabores que atraiam o turista é um fator 

importante. 

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.fazendacapoava.com.br/
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Tabela 27  - Destaques na Culinária Regional de Itu/SP 

Fonte: Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

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. 
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4.4 Serviços de Informação Turística  

 

Para o visitante que chega a Itu, a Secretaria de Turismo, e os CATs – Centro 

de Atendimento ao Turista, fazem o papel de orientá-lo sobre os atrativos locais. 

Para que o turista possa tomar a melhor decisão para orientar a sua viagem a 

Itu, são distribuídos nos CATs e Secretaria de Turismo os materiais divulgados pelos 

orgãos oficiais do Turismo do destino, onde estão detalhados os principais atrativos 

turisticos e eventos.  

O acesso às essas informações também poderá ser realizado via internet nos 

sites: Turismo Itu,  com link direto no site da Prefeitura da Estância Turística de Itu18 

ou, se o turista preferir, por meio das redes sociais como Instagram19, Facebook20, 

E-mail21, além do mapa turístico da cidade, com destaque aos principais 

monumentos históricos evidenciados em ilustrações destacadas, disponibilizando 

todos os atrativos turísticos. 

 

 

Figura 165 – Site oficial da Estância Turística de Itu/SP  
Fonte: Disponível em https://itu.sp.gov.br. Acesso em 30 de agosto de 2022.  

  

 
18 Endereço eletrônico: https://itu.sp.gov.br/ 
19 Endereço eletrônico: https://www.instagram.com/prefeituraitu 
20 Endereço eletrônico: https://web.facebook.com/search/top?q=prefeitura%20de%20itu 
21 E-mail da Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos: turismo@itu.sp.gov.br 

https://itu.sp.gov.br/
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Figura 166 – Site oficial da Estância Turística de Itu/SP – Seção Roteiros  

Fonte: Disponível em https://itu.sp.gov.br/ https://turismo.itu.sp.gov.br/ . Acesso em 30 de agosto 

de 2022.  

 

4.5 Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos 

 

A Secretaria de Turismo está instalada estrategicamente no Centro Histórico 

de Itu, à rua Paula Souza, 565, onde o visitante poderá obter informações mais 

detalhadas sobre todos os atrativos da cidade, e receber o mapa ilustrado da pontos 

turisticos relevantes, bem como receber o Passaporte “Experimente Itu” de visitações 

a locais lá indicados. Durante todo o horário de funcionamento regular, o local conta 

com atendentes à disposição para prestar informações turísticas ao público.  

 

Local: Rua Paula Souza 565- Centro Histórico, Itu – SP 
Telefone: (11) 4023-1544 
Horário de Funcionamento: De domingo a domingo, é das 8:00 às 17:00 horas 
Site: Acesse a aba “Turista” no https://itu.sp.gov.br/ ou no link direto 
https://turismo.itu.sp.gov.br/  
Facebook: https://web.facebook.com/search/top?q=prefeitura%20de%20itu   

https://itu.sp.gov.br/
https://turismo.itu.sp.gov.br/
https://itu.sp.gov.br/
https://turismo.itu.sp.gov.br/
https://web.facebook.com/search/top?q=prefeitura%20de%20itu
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Figura 167 – Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos de Itu/SP 

Fonte: Disponível em https://itu.sp.gov.br/turismo/informacoes-gerais/https://itu.sp.gov.br/. Acesso 

em 12 de outubro de 2022.  

 

4.6 CAT- Centro de Atendimento ao Turista 

 

A Secretaria de Turismo mantém quatro pontos de atendimento ao visitante, 

posicionados nos seguintes atrativos:  

 

CAT 1- Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos  

Endereço: Rua Paula Souza 565 

 

CAT 2- Mercado Municipal 

Endereço: Praça da Bandeira 104 

 

CAT 3- Praça dos Exageros 

Rua José Maria dos Passos, 200  

 

CAT 4- Cidade da Criança 

Rua França 102.  

 

O horário de atendimento, diariamente das 8:00 às 17:00 horas, exceto o CAT 

2- Mercado Municipal, com horário de atendimento de terça à sexta, das 09:00 às 

17:00 horas, aos sábados das 09:00 às 15:00 e aos domingos das 09:00 às 12:00.  

Todos os locais estão em locais de fácil acesso e identificados pelo uso do 

ícone de informações turísticas. 

 

https://itu.sp.gov.br/


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 

248 

 

 

Figura 168 – Ícone para Identificação de local de Informações Turísticas  

Fonte: Disponível em https://itu.sp.gov.br/ 
https://sit.icl.gob.pe/PROYECTOS/VISOR_TURISTICO/ICONOS%20ACTUALES/INFORMACI%C3
%93N%20TURISTICA.jpg.  Acesso em 12 de outubro de 2022.  

 

4.7 Redes Sociais 

 

Recomendamos ao visitante da nossa cidade que consulte com frequência os 

meios eletrônicos para obter informações a respeito dos atrativos e eventos turisticos 

realizados pela Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos, desta forma o visitante de 

Itu sempre estará bem informado sobre as ofertas e possibilidades de visitação do 

destino ao longo do ano. 

 

Figura 169 – Site oficial da Estância Turística de Itu/SP – Seção Turistas 
Fonte: Disponível em https://itu.sp.gov.br/https://itu.sp.gov.br/.  Acesso em 30 de agosto de 2022.  

 

https://itu.sp.gov.br/
https://sit.icl.gob.pe/PROYECTOS/VISOR_TURISTICO/ICONOS%20ACTUALES/INFORMACI%C3%93N%20TURISTICA.jpg
https://sit.icl.gob.pe/PROYECTOS/VISOR_TURISTICO/ICONOS%20ACTUALES/INFORMACI%C3%93N%20TURISTICA.jpg
https://itu.sp.gov.br/
https://itu.sp.gov.br/
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Para obter informações sobre os atrativos e eventos turísticos de Itu e região, 

o turista que visita Itu pode acessar a página da PROTUR -  Associação Pró-

Desenvolvimento do Turismo Regional PROTUR existente da rede social Facebook, 

especialmente no que diz respeito aos roteiros e possibilidades de visitação 

relacionados ao Roteiro dos Bandeirantes. 

 

Figura 170 – Página da PROTUR no Facebook 

Fonte: Disponível em https://web.facebook.com/ProturRegionalhttps://itu.sp.gov.br/. Acesso em 

30 de agosto de 2022.  

 

4.8 Outros Serviços de Apoio ao Turista  

 

4.8.1 Agências de Viagem & Receptivo 

 

Foram identificadas 28 agências de viagens em operação na Estância 

Turística de Itu, conforme descrito no quadro abaixo: 

 

 

 

https://web.facebook.com/ProturRegional
https://itu.sp.gov.br/
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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  

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 

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/
https://www.facebook.com/ituaforaturismo
http://www.latamtravel.com/
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AGÊNCIA 
ENDEREÇO 
COMPLETO 

TELEFONE SITE 

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/  

 
Tabela 28 – Agências de Viagem localizadas em Itu/SP 

Fonte: Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

Dentre as agências mapeadas na pesquisa para realização deste Plano 

Diretor, 07 agências foram identificadas como de caráter receptivo, conforme 

podemos observar na tabela abaixo: 

 

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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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/ 

 
Tabela 29 – Agências de viagem com receptivos 

Fonte: Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

4.8.2 Eventos – equipamentos e empresas 

 

Um dos destaques da Estância Turística de Itu refere-se a diversidade e 

quantidade de espaços destinados para a realização de eventos, sejam esportivos, 

gastronômicos e outros, realizados tanto em espaços públicos ou privados, tal qual 

pode ser observado na tabela a seguir: 

  

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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TIPO DE ESPAÇO 
NOME DO EQUIPAMENTO TELEFONE ENDEREÇO 

CAPACIDADE 
(PESSOAS) 

Casa Noturna  

 
Holley Lounge Pub (11) 95083-4668 

Av. Agenor Correa Leite de 
Campos - São Luiz, Itu/SP,  

Não informado 

Casa Noturna 
Clube Comerciários (11) 4023-0946 

R. Dr. José Elias, 52 - Centro, 
Itu/SP  

Não informado 

Casa Noturna  

 
Baila Comigo 

(11) 4022-2047 
(11) 9758-4997 

Praça Lions, 50 – Bairro Chafariz. 
Itu/SP 

Não informado 

Casa Noturna 

 Blackout Pub Bar (11) 4024-3156 
Av. José Augusto Pickardt, 12 - 

Novo Centro, Itu/SP 

Para almoço 115 
pessoas. 

Para eventos +/- 
220 pessoas. 

Casa de Espetáculo 
Espaço Arte em Tablado (11) 93005-3333 

R. Paula Souza, 655 - Centro, Itu - 
SP 

70 

Sala de Teatro ASSATEMEC  (Associação Amigos do Teatro e 
Escola de Música Eleazar de Carvalho) 

(11) 4022-0206 R. Cuiabá, 61 - Brasil, Itu/SP 228 

Sala de Teatro  
Teatro Yara (11) 2715-1222 

R. Floriano Peixoto, 325 - Centro, 
Itu/SP 

70 

Sala de Cinema  
Cine Araújo - Itu Cine Plaza Shopping (11) 4023-4614 

Rod. Mal. Rondon, Km 105 - Trevo 
Paraiso, Itu /SP 

900 

Auditório 
Auditório da Prefeitura da Estância Turística de Itu (11) 4886-9600 

Av. Itu 400 Anos, 111 - Itu Novo 
Centro 

380 

Centro Cultural  Centro Cultural, Esportivo e de Lazer José Piunti 
“TiTi” 

(11) 4205-0280 
Rodovia Waldomiro Correa de 

Camargo, s/nº – Bairro Pirapitingui 
450 

Centro Esportivo Centro de Lazer do Trabalhador Ludogero José da 
Silva 

(11) 4205-0280 
Rua Angelo Gatti, s/nº – Vila Gatti, 

Itu/SP 
150 

Centro Esportivo Centro Esportivo e de Lazer “Profº André Franco 
Montoro” 

(11) 4205-0280 
Av. Carolina Piunti, s/nº – Jardim 

Padre Bento, Itu/SP 
150 

Centro Esportivo 
Centro Esportivo e de Lazer  “1º de Maio” (11) 4025-0280 

Rua Corintho Luiz D’Onofrio - 
Jardim Alberto Gomes, Itu/SP 

Não Informado 
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TIPO DE ESPAÇO 
NOME DO EQUIPAMENTO TELEFONE ENDEREÇO 

CAPACIDADE 
(PESSOAS) 

Centro Esportivo 
Centro Esportivo e de Lazer “Fonte Nova” (11) 4025-0280 

R. Luís Alberto Rodrigues de 
Oliveira - Vila Santa Terezinha, 

Itu/SP 
Não Informado 

Centro Esportivo 
Centro Esportivo “Galileu Bicudo” N/I 

Av. Dr. Ulisses de Moraes - Nucleo 
Hab. Sao Judas Tadeu, Itu/SP 

Não Informado 

Estádio 
Estádio Municipal Doutor Novelli Junior (11) 4024-1665 

R. Gildo Guarnieri, s/n - Vila Leis, 
Itu - SP, 13304-080 

18.560 

Estádio 
Estádio Municipal Dr. Álvaro de Souza Lima (11) 4022-3600 

R. Inácio Rodrigues D'Ávila - Vila 
Padre Bento, Itu/SP 

Não Informado 

Estádio 
Estádio de Futebol “Wilson Belon” N/I 

R. Gabriel Leite de Carvalho - 
Nossa Sra. Aparecida, Itu/SP 

Não Informado 

Ginásio Ginásio Municipal de Esportes “Dirceu Cordeiro da 
Silva” 

(11) 4205-0280 
Rua Mairinque, s/nº – Cidade Nova, 

Itu/SP 
100 

Ginásio Ginásio Municipal de Esportes “Presidente 
Prudente de Moraes” 

(11) 4205-0280 
Praça Washington Luiz, s/nº – Vila 

Nova, Itu/SP 
1.400 

Ginásio Ginásio Municipal De Esportes “Primo 
Schincariol” 

(11) 4205-0280 
Rua Herois da FAB, 384 – Vila 

Leis, Itu/SP 
400 

Ginásio 
Ginásio de Esportes “Joaquim Dias” (11) 4025-0280 

Praça Conde de Parnaíba - Centro, 
Itu/SP 

800 

Quadra Poliesportiva  
Quadra Poliesportiva Ângelo Favaron “São 

Camilo” 
(11) 4205-0280 

Avenida Edison Benedito 
Andreazza, 50 – Parque São 

Camilo, Itu/SP 
750 

 

Kartódromo  Kartódromo de Itu (11) 5666-3007 
Rua Paula Donaio Schincariol, 

1000 Ch. Agrícola Bandeirantes, 
Itu/SP 

1.000 

 

Tabela 30 – Espaços de Eventos em Itu/SP 

Fonte: Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 
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5 CALENDÁRIO DE EVENTOS  
 

Podemos afirmar que os eventos são fortes indutores para geração e atração de 

fluxo turístico. Nesse sentido, observa-se que a Estância Turística de Itu possui 

diversos eventos com alto grau de versatilidade, transitando em vários segmentos 

como artísticos, culturais, esportivos, religiosos entre outros 

Para melhor entendimento sobre o tipos e quantidade de eventos que ocorrem 

regularmente em Itu, descreve-se  a seguir o Calendário de Eventos da Estância 

Turística de Itu. Para a construção desse quadro foram considerados apenas os 

eventos que possuem forte apelo de atração junto ao público regional, nacional ou 

internacional. Os eventos foram ordenados por mês de realização. 

 
PERIODO NOME DO 

EVENTO 
TIPO PÚBLICO 

ESTIMADO 
BREVE DESCRIÇÃO 

Janeiro Festa Italiana  Shows 
Musicais / 
Comidas 
Típicas 

20.000 
pessoas 

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 Aniversário de 
Itu 

Festividade 8.000 
pessoas 

O marco da fundação da cidade de Itu foi 
a construção, em 1610, de uma capela 
devotada a Nossa Senhora da Candelária, 
no lugar em que hoje fica a Igreja do Bom 
Jesus. Esta capela foi construída pelos 
Bandeirantes Domingos Fernandes e seu 
genro, Cristóvão Diniz. Adotou-se o dia 2 
de fevereiro como data de aniversário de 
Itu, por coincidir com o dia de Nossa 
Senhora da Candelária. 
A data costuma ser marcada por 
inaugurações, Missa Solene em louvor à 
padroeira da cidade na Igreja Matriz e o 
tradicional Parabéns com distribuição de 
bolo à população. Tais eventos são 
seguidos de apresentação artística em 
praça pública. 
 

Fevereiro Carnaval na 
Praça 

Shows 
Musicais  

16.000 
pessoas 

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 
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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. 

 

Março Semana Santa Apresentaçã
o Teatral 
Religiosa 

5.000 
pessoas 

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 
pessoas 

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 Volta Pedestre 
Cidade de Itu 

Evento 
Esportivo 

2.000 
pessoas 

Realizada pela Secretaria Municipal de 
Esportes, a competição é realizada na 
Avenida Galileu Bicudo. 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  Semana da 
Conscientização 
Turística 

Técnico, 
Painel, 
Workshop  

2.500 
pessoas 

A Semana da Conscientização Turística 
ocorre, anualmente, no período de 02 a 08 
de maio, quando são realizados palestras, 
feiras, exposições e eventos diversos, 
alcançando a sociedade ituana de forma 
ampla e irrestrita 
O evento, promovido pela Secretaria de 
Turismo, Lazer e Eventos tem o intuito de 
proporcionar debates e ações sobre os 
fundamentos do setor como fator de 
desenvolvimento econômico sustentável e 
sua importância em diversos aspectos. 
 

Maio Desfile do Divino Desfile 
Religioso 

8.000 
pessoas 

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. 
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Maio Semana Madre 
Maria Teodora 

Celebração 
Religiosa 

2.000 
pessoas 

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 
pessoas 

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. 

 

Junho Procissão de 
Corpus Christi 

Celebração 
Religiosa 

10.000 
pessoas 

Tradicionalmente, no mês 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. 

 

Junho Festa Japonesa Shows 
Musicais / 
Comidas 
Típicas 

12.000 
pessoas 

Este evento é realizado em parceria com a 
ACENDI - Associação Cultural Esportiva 
Nikkey de Itu, com barracas de comidas 
típicas como sushis, yakisoba, tempurá, 
shimeji e okonomyaki. No local são 
montadas tendas com mesas e cadeiras 
para que os frequentadores possam 
almoçar, jantar e assistir aos shows 
confortavelmente. 

 

Junho Festa Junina de 
Itu 

Festividade 30.000 
pessoas 

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. 

 

Junho  Festa Junina do 
Padre Bento 

Celebração 
Religiosa 

20.000 
pessoas 

Organizada pela Paróquia Senhor do 
Horto e São Lázaro, a Festa acontece na 
Igreja Padre Bento e tem duração de dois 
finais de semana.  
Há grande variedade de comidas típicas 
de Festa Junina, além de shows gratuitos 
e abertos a toda a população. 
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Barracas com brincadeiras, como pescaria 
e jogo de argolas animam o público 
presente. 
 

Julho Festival de Artes Apresentaçõ
es Artísticas / 
Oficinas 
Culturais 

20.000 
pessoas 

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 
pessoas 

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). 

 

Julho Festa em Louvor 
a São Cristóvão 

Celebração 
Religiosa 

20.000 
pessoas 

A tradicional Festa de São Cristóvão, em 
louvor ao padroeiro dos motoristas, além 
de missa, quermesse, shows, e o 
tradicional costelão de chão realiza 
procissão motorizada que atrai milhares 
de fiéis. O ponto de partida é a Igreja de 
São Cristóvão e conta com a participação 
de carros, caminhões, motos e bicicletas. 
Após a procissão é realizada a benção dos 
veículos e motoristas em frente à Igreja do 
padroeiro. 
A Festa tem duração de dois finais de 
semana e acontece há quase 4 décadas. 
 

Setembro Rodeio de Itu Shows 
Musicais / 
Provas de 
Montaria 

80.000 
pessoas 

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. 

 

Setembro Semana da 
Pátria e Desfile 
Cívico de 7 de 
setembro 

Desfile 
Cívico 

10.000 
pessoas 

De 01 a 07 de setembro a Secretaria 
Municipal de Turismo, Lazer e Eventos 
realiza a Semana da Pátria, que consiste 
em solenidades de Hasteamento da 
Bandeira na Praça de Independência com 
a presença do 2º GAC, autoridades e 
participação especial de fanfarras das 
escolas do município. 
O encerramento da Semana dá-se com a 
realização do Desfile Cívico no dia 07 de 
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setembro. O mesmo é aberto à sociedade 
civil organizada, escolas municipais, 
estaduais e particulares, entidades, 
sindicatos, associações e corporações 
militares e civis. O desfile acontece na 
Avenida Dr. Octaviano Pereira Mendes e 
conta com grande público. 
 

Setembro Marcha para 
Jesus 

Celebração 
Religiosa 

2.000 
pessoas 

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 2.000 
pessoas 

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. 

Outubro Cãominhada Passeata 1200 
pessoas 

O evento é considerado um dos maiores 
do gênero do Brasil. Com público estimado 
de duas mil pessoas e mais de mil cães, 
os participantes caminham pelas ruas do 
centro e se encontraram numa grande 
festa com muita animação, brindes e 
prêmios. 
Durante o trajeto, a organização do evento 
disponibiliza água para os pets e também 
distribui saquinhos "cata-kaka" para 
coletar eventuais sujeiras deixadas pelo 
caminho. 
Após o término do passeio, os 
participantes se concentram na praça 
Conde de Parnaíba, onde acontecem 
várias atrações como concursos caninos 
com premiação, sorteio de brindes, 
distribuição de pipoca e algodão doce, 
brincadeiras para as crianças e 
apresentação do canil da GCM - Guarda 
Civil Municipal de Itu. 
 

Outubro Festa das 
Crianças 

Festividade 8.000 
pessoas 

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, cotação 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. 
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Novembro Feira Orquídeas 
& Cultura 

Feira 3000 
pessoas 

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 Exposição de 
Presépios 

Exposição 2.000 
pessoas 

Desde 2005, o Espaço Fábrica São Luiz, 
realiza, anualmente, uma Exposição de 
Presépios, que atualmente é composto por 
mais de 450 presépios e imagens do 
Menino Jesus, oriundos de várias partes 
do mundo, em material rico e diversificado, 
com mais de 5 mil peças.. 

Dezembro Natal Encantado Festividade 120.000 
pessoas 

Durante o mês de dezembro, munícipes e 
turistas de toda a região podem 
acompanhar as atividades gratuitas em 
comemoração ao Natal que são realizadas 
em diversos pontos da cidade. 
As quatro praças do Centro Histórico, Dom 
Pedro I, Padre Anchieta, Padre Miguel e 
Independência, são os palcos principais 
das atrações. 
A programação conta com atrações para 
todos os gostos e para a família toda, 
como: Feira de Natal, Feira Gastronômica, 
Casa do Papai Noel, além de muita música 
com coral de Natal, orquestra e o show 
Janelas Encantadas. 
 

 
Tabela 31 – Calendário de Eventos de Itu/SP 
Fonte – Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos – Estância Turística de Itu, 2022 

 

 
 
Figura 171 – Festa Italiana  
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 
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Figura 172 – Festa Italiana  
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2020. 

 
 

Figura 173  - Aniversário de Itu 
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 
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Figura 174 – Aniversário de Itu 
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 

 

 
 
Figura 175 – Carnaval na Praça  
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 
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Figura 176 – Carnaval na Praça  
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 
 

 

 
 

Figura 177  - Volta Pedestre Cidade de Itu  
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 
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Figura 178  - Volta Pedestre Cidade de Itu  
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 

 
 

  
 
Figura 179  - Semana da Conscientização Turística 
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 
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Figura 180  - Semana da Conscientização Turística 
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 

 

 
 
Figura 181  - Desfile do Divino  
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 
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Figura 182  - Desfile do Divino  
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 

 
 

 
 
Figura 183  - Corpus Christi 
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 
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Figura 184  -  Corpus Christi 
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 

 

 

Figura 185  - Festa Japonesa 
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 

268 

 

 
 

 
Figura 186  - Festa Japonesa 
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 

 

 
 
Figura 187  - Festival de Artes  
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 
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Figura 188 – Festival de Artes  
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 

 
 

 

Figura 189  - Festa das Crianças 
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 
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Figura 190  - Festa das Crianças 
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 

 

 
 

Figura 191  - Natal Encantado 
Fonte – Arquivo Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos , 2022. 
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PARTE II – DIAGNÓSTICO 

 

6 HIERARQUIZAÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS 
 

A metodologia utilizada para a Hierarquização dos atrativos turísticos de Itu é 

uma adaptação daquela utilizada pela OMT -  Organização Mundial do Turismo - e 

pelo CICATUR - Centro Interamericano de Capacitação Turística. A utilização dessa 

metodologia tem como objetivo auxiliar na avaliação da importância dos atrativos 

identificados para inclusão no roteiro turístico e estratégias de divulgação dos 

atrativos de Itu, que deverão estar contidas em um futuro Plano de Marketing.  

Além disso, a adoção do método de hierarquização serve como apoio à 

decisão de prioridades de investimentos para o aprimoramento da infraestrutura e/ou 

eventual ampliação da capacidade de atendimento dos atrativos analisados. Dessa 

forma, são estabelecidas prioridades para determinar a escolha e as decisões dos 

governantes, administradores, gestores e empreendedores, o que vai de encontro a 

um dos principais objetivos do Plano Diretor de Turismo.  

De acordo com a metodologia proposta, deve-se, em primeiro lugar, avaliar o 

potencial de atratividade do elemento conforme as características e peculiaridades e 

o interesse que pode despertar nos turistas. Para melhor operacionalização dessa 

etapa, estabelece-se uma ordem quantitativa para o desenvolvimento desse 

potencial ara o turismo e atribui um valor quantitativo às suas características, 

conforme pode ser observado na tabela a seguir. 

 
Tabela 32 – Critérios de Avaliação – Hierarquia Atrativos  
Fonte – Ministério do Turismo, 2004. 
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Na sequência, são avaliados os aspectos dos atrativos que auxiliarão na 

definição dessa hierarquia. Essa etapa permite classificar cada atrativo de acordo 

com uma escala preestabelecida. Deste modo, teremos subsídios para a 

diferenciação objetiva das características e dos graus de importância de cada 

atrativo. 

Critérios utilizados para a classificação dos atrativos: 

• 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 33 – Critérios de Avaliação – Potencial de Atratividade  
Fonte – Ministério do Turismo, 2004. 
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De acordo com as especificações apresentadas nesse quadro, deve ser 

preenchido o modelo a seguir, onde são aferidos valores para cada item dos atrativos 

que forem avaliados. 

É válido ressaltar que os itens potenciais 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 34 – Grade de Avaliação – Matriz de Hierarquização OMT/CICATUR 
Fonte – Ministério do Turismo, 2004. 

 

Um dos aspectos a ser destacados é que a matriz proposta foi construída de 

forma coletiva, por meio da contribuição de diversos profissionais pertencentes a 
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cadeia produtiva do turismo e comunidade local de Itu, que ofereceram relevantes 

informações para sua construção, considerando sua percepção pessoal, vivência, 

visita in loco aos atrativos avaliados e análise e descrição sobre os atrativos turísticos 

de Itu presentes no item anterior desse trabalho. 

 

Figura 192 – Oficina – Construção da Matriz Hierarquização Atrativos Itu 
Fonte – POZATI, 2022. 

 

Figura 193 – Oficina – Construção da Matriz Hierarquização Atrativos Itu 
Fonte – POZATI, 2022. 

 

Os resultados obtidos a partir da oficina realizada para a construção da Matriz 

de Hierarquização dos atrativos turísticos de Itu são apresentados no item seguir.   
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6.1 Matriz de Hierarquização – Atrativos Turísticos de Itu 

 

 
Potencial de 
Atratividade 

(x 2) 

Grau de Uso 
Atual 

Representativid
ade(x 2) 

Apoio Local e 
Comunitário 

Estado de 
Conservação 
da Paisagem 
Circundante 

Infraestrutura Acesso TOTAL 

Praça Padre Miguel (Matriz) 6 3 6 3 2 3 3 26 

Fazenda do Chocolate 4 3 6 3 3 2 3 24 

Parque Geológico Varvito 6 3 6 3 2 1 3 24 

Igreja Matriz N. Sra. 
Candelária 

4 3 6 3 2 2 3 23 

Praça da Independência 
(Carmo). 

4 3 4 3 3 3 3 23 

Praça dos Exageros 4 3 6 3 1 3 3 23 

Chácara do Rosário 4 2 6 2 3 2 3 22 

Espaço Fábrica São Luiz 4 2 6 2 3 2 3 22 

Fazenda Capoava 4 3 6 2 3 2 2 22 

Igreja do Patrocínio 4 2 4 3 3 3 3 22 

Kartódromo de Itu 6 3 4 1 2 3 3 22 

Museu da Energia 4 3 4 3 2 3 3 22 

Cidade da Criança 4 2 4 3 3 2 3 21 
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Igreja Nossa Senhora do 
Carmo 

4 2 4 3 3 2 3 21 

Museu Republicano - 
Convenção de Itu 

4 1 6 3 2 2 3 21 

Estrada Parque / Gruta 
Escalada da Glória 

4 3 4 3 3 2 3 20 

FAMA   (MUSEU) 4 2 4 1 3 3 3 20 

Fazenda Cana Verde 4 2 6 1 3 2 2 20 

Igreja do Bom Jesus/ 
Santuário Nacional  do 
Apostolado da Oração no 
Brasil 

4 3 4 3 2 1 3 20 

Ituano Futebol Clube / 
Estádio Dr. Novelli Junior 

4 2 2 3 3 3 3 20 

Trem Republicano 4 3 4 2 2 2 3 20 

Complexo Turístico-Cultural 
do Regimento Deodoro –  
2º GAC-L 
 

2 1 4 3 3 3 3 19 

Igreja N.S. do Horto / São 
Lázaro 

2 1 4 3 2 2 3 17 

Praça Washington Luis 2 2 2 3 3 2 3 17 

Casa Imperial / Antônio 
Francisco de Paula Souza 
(Fachada) 

2 1 4 2 3 1 3 16 

Cemitério Municipal de Itu 2 1 2 3 3 2 3 16 
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Cruzeiro de São Francisco 2 1 4 1 2 2 3 15 

Fazenda Concórdia 4 2 4 1 2 1 1 15 

Grupo Escolar Convenção 
de Itu 

2 1 2 3 3 1 3 15 

Mercado Municipal 2 1 2 3 1 3 3 15 

Centro de Exp. Florestais – 
SOS Mata Atlântica 

2 1 2 1 3 2 3 14 

Instituto Bubonem 2 1 4 1 1 2 3 14 

Igreja de Santa Rita 2 1 2 3 2 1 2 13 

Igreja de São Benedito 2 1 2 3 2 1 2 13 

Instituto Borges de Artes e 
Ofícios  (fachada) 

2 1 2 2 3 0 3 13 

Mosteiro Concepcionista 
Nossa Senhora das Mercês 

2 1 2 1 1 1 3 11 

Museu da Música - Itu 2 0 2 0 3 1 3 11 

 
Tabela 35 – Grade de Avaliação – Matriz de Hierarquização OMT/CICATUR 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022 

 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 

278 

 

6.2 Análise dos Atrativos  
 

Na análise dos atrativos de Itu foram considerados as forças (pontos fortes) e 

fragilidades (pontos fracos) de cada atrativo, conforme apresentado na tabela abaixo, 

considerando ainda, na mesma tabela, a nota de hierarquização tratada no item 

anterior. 

ATRATIVO FORÇAS 
(Pontos Fortes) 

FRAGILIDADES 
(Pontos Fracos) 

MATRIZ 
HIERARQUIA 

Praça Padre Miguel 
(Matriz) 

• Eventos Religiosos e 
Culturais; 

• Segurança; 

• Localização / Acesso; 

• Limpeza 
 

• Falta de Sanitários; 

• Acessibilidade; 
 

26 

Fazenda do 
Chocolate 

• Fabricação artesanal de 
chocolate para visitação; 

• Facilidade de acesso 
pela estrada parque; 

• Oferta de lazer para 
todas as faixas etárias;// 

 

• Dificuldade na 
acessibilidade a PNE E 
IDOSOS; 

• Segurança infantil com 
maior vigilância de 
monitores; 

24 

Parque Geológico 
Varvito 

• Local para estudos 
geológicos; 

• Anfiteatro Natural; 

• Localização / Acesso; 

• Monitoramento; 
 

 

• Dias de chuva 
(fechamento do parque); 

• Acessibilidade; 

• Estado de Conservação; 

24 

Igreja Matriz Nossa 
Senhora da 
Candelária 

 

• Patrimônio Barroco e 
Rococó 

• Localização privilegiada 

• Entrada Gratuita 

• É uma das maiores 
Igrejas da cidade 

• A maior parte já está 
restaurada 

• Aberta 7 dias por semana 
(sexta-feira a tarde fecha 
para limpeza) 

 

 

• Falta de loja de 
lembranças com artigos 
religiosos 

• Falta monitor para dar as 
informações turísticas da 
Igreja 

• Os turistas não podem 
utilizar os banheiros da 
Igreja   

23 

Praça da 
Independência (Largo 

do Carmo). 

 

• Eventos Religiosos e 
Culturais; 

• Feira de Artesanato; 

• Localização / Acesso; 

• Limpeza; 
 
 

 

• Sanitários; 

• Acessibilidade; 

• Conservação do Piso 

23 

Praça dos Exageros • Temática dos Exageros; 

• Localização / Acesso; 

• Acessibilidade; 
 

• Conservação; 

• Sinalização; 

• Falta de atividades; 

23 
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Chácara do Rosário • Casa Bandeirantista; 

• Turismo Equestre; 

• Eventos Históricos 
(Saraus); 

• Facilidade de acesso; 
 

• Ausência em meios de 
hospedagem no local; 

22 

Espaço Fábrica São 
Luiz 

 
● Localização privilegiada 
● Espaço de eventos 
● Patrimônio preservado 
● Arquitetura Industrial 
● Entrada gratuita 
● Cafeteria no local 
● Sanitários 
 

 
● Não abrir todos os 

domingos 
● Só há monitoria com 

agendamento 
● A falta de um totem com 

informações históricas  
● Estacionamento 
 

22 

Fazenda Capoava • 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; 
 
 
 
 
 
 
 

22 

Igreja de Nossa 
Senhora do 
Patrocínio 

• Conservação; 

• Localização / Acesso; 

• Capacidade de Visitação 
 

• Acessibilidade; 

• Horário de 
funcionamento; 

22 

Kartódromo Arena 
de Itu 

● Localização 
● Acessibilidade 
● Homologação Oficial  

● Horários de 

funcionamento 

22 

Museu da Energia ● Localização 
● Acessibilidade 
● Exposições com 

monitoria 
● Ingresso acessível 
● Eventos educativos 
● Atendimento específicos 

para grupos escolares 

● Não abre aos domingos 
e feriados. 

● Reduzida capacidade de 
visitação. 

 

22 

Cidade da Criança • Localização / Acesso; 

• Acessibilidade; 
 

• Estados de Conservação 
ruim; 

• Sinalização; 

• Falta de atividades; 

21 

Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo 

• Estado de Conservação; 

• Localização / Acesso; 

• Loja com Artigos 
Religiosos; 

 

• Falta de Sanitários; 

• Acessibilidade; 

• Fechado para Visitação 

21 
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Museu Republicano 
Convenção de Itu 

● Museu muito conhecido. 
● Conecta Itu com a 

história do Brasil. 
● Localização 
● Conservação do Prédio. 
● Eventos educativos 
● Atendimento específicos 

para grupos escolares 
● Entrada Gratuita 
 

● Temporariamente 
fechado sem previsão de 
reabertura. 

● Só há monitoria com 
agendamento 

● Capacidade de carga 
reduzida 

● Acessibilidade (previsto 
no projeto de 
readequação do prédio) 

21 

Estrada Parque / 
Gruta Escalada da 

Glória 

• Mata Atlântica 
preservada; 

• Localização / Acesso; 

• Várias propriedades 
turísticas; 

• Sanitários; 

• Acessibilidade; 

• Conservação; 

20 

Fábrica de Arte 
Marcos Amaro 

(FAMA) 

● Localização 
● Acessibilidade 
● Diversidade artística 

● Preservação do 
patrimônio 

 

● Programação de 

atividades esparsas 

(calendário); 

●  Dificuldades para PNEs 

20 

Fazenda Cana Verde • Fazenda Histórica desde 
1881 (casa sede, tulha, 
Terreiro, Capela, 
cavalgada) 

• Campo de Polo a 
Cavalos, caiaque,  

• Hospedagem 
qualificadas  

• Vários atrativos dentro 
fazenda (piscina, 
cachoeira, passeio a 
cavalo) 

• Culinária caipira 

• Tem café da fazenda 
(bebida e plantação) 

 

• Local distante do centro. 
Necessita mobilidade, 
condução própria, 
transporte público ou 
particular regular. 

• Necessidade de 
agendamento para 
atender o turista.  

• Vias de acesso sem 
pavimentação asfáltica. 

20 

Igreja do Bom 
Jesus/ Santuário 

Nacional do 
Apostolado da 

Oração no Brasil 

• Localização / Acesso; 

• Capacidade de Visitação 
 
 

• Conservação; 

• Sanitários; 

• Acessibilidade; 

• Horário de 
funcionamento / 
inadequado; 

20 

Ituano Futebol Clube 
/ Estádio Dr. Novelli 

Junior 
 
 
 

• Localização / acesso; 

• Capacidade da 
arquibancada; 

• Iluminação; 
 

• Sanitários. 

• Acessibilidade; 
 

20 

Trem Republicano • Localização; 

• Acessibilidade; 

• Bom estado de 
conservação / 
originalidade da Estação 

 

• Paisagem do entorno 

• Área invadida próxima ao 
espaço do conjunto 
ferroviário; 

20 
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Complexo Turístico-
Cultural do 

Regimento Deodoro 
/ 2º GAC-L 

• Bom Estado de 
Conservação; 

• Sanitários; 

• Localização / Acesso; 
 

• Visitação durante a 
semana apenas com 
agendamento; 

• Acessibilidade; 

• Falta de divulgação; 

19 

Igreja Nosso Senhor 
do Horto / São 

Lázaro 

● História de Padre Bento 
● Estacionamento 
● Paisagismo 
● Conservação da Igreja 
● Quermesse popular 
 

● Falta de divulgação da 
história. 

● Nos finais de semana, 
aberto somente no 
sábado pela manhã. 

 

17 

Praça Washington 

Luiz 

(Largo do Estádio) 

● Espaço para eventos, 
esportes radicais, 
apresentações artísticas 

● Amplo estacionamento 

integrado ao conjunto  

● Arborização deficiente 
● Melhor utilização do 

espaço. 

17 

Casa Imperial / 
Antônio Francisco 

de Paula Souza 
(Fachada) 

• Conservação predial; 

• Facilidade de acesso 
(eixo histórico); 

 

• Não aberta ao público 
(permitida visitação 
apenas da sua fachada) 

16 

Cemitério Municipal 
de Itu 

• Presença de túmulos 
históricos; 

• Obras de arte fúnebres 
relevantes 

• Conservação e limpeza 
excepcionais; 

• Presença de 
examinadores de CNH 
e Auto- Escolas; 

16 

Cruzeiro de São 
Francisco 

• 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; 

 

• Estado de conservação 
precário; 

• Alto custo para projeto 
de restauro; 

• Entorno em mau estado 
de conservação; 

 
 
 
 
 

15 

Fazenda Concórdia ● Casa histórica de 
arquitetura conservada 

● Estrutura preservada do 
beneficiamento de café 
junto com uma senzala  

● Empório   
● Alambique 
● Proprietário faz a 

monitoria com turistas 
● Produção de café no 

local 
● Boas Condições da 

Estrada de Terra 
 
 
 

● Localização distante da 
rodovia 

● Má conservação da 
paisagem 

 
 
 
 
 
 

15 
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Grupo Escolar 
Convenção de Itu 

• Vinculada a memória 
escolar da cidade; 

• Localização; 

• Valor histórico e artístico 
da identidade ituana; 

• Já existe projeto 
aprovados no IPHAN e 
CONDEPHAAT para 
tombamento; 

 

• Fechado para 
procedimentos de 
restauro; 

15 

Mercado Municipal ● Restaurado na íntegra 
● Localização; 
● Acessibilidade; 
● Estado de conservação 

● Dificuldade na utilização 

apropriada da área  

● Propósito difuso de 

ocupação 

15 

Centro de 
Experimentos 

Florestais 
(SOS Mata Atlântica) 

● Programa de visitação 
com agendamento 

● Atende 5000 pessoas por 
ano 

● Distribuição de mudas 
de plantas da Mata 
Atlântica 

 

● Site desatualizado 
● Na internet não se 

encontra telefone de 
contato 

 

14 

Instituto Bubonem ● Originalidade conteúdo  
● Acervo exótico 

● Estacionamento 
● Horário de 

funcionamento 
● Divulgação  

14 

Igreja de Santa Rita 
de Cássia 

● Patrimônio original 
● Conservação  

● Estacionamento 
● Horários de visitação aos 

fins de semana 
 

13 

Igreja de São 
Benedito 

• Conservação; 

• Localização / Acesso; 

• Capacidade de Visitação; 
 

• Acessibilidade; 

• Capacidade de visitação; 

• Horário de 
Funcionamento; 

13 

Instituto Borges de 
Artes e Ofícios 

(fachada) 

• Localização; 

• Continuidade do projeto; 

• Infraestrutura; 
 

• Oficinas e maquinários 
obsoletos; 

• Ausência de cursos 
voltados para a realidade 
local; 

• Espaço fechado para 
visitação – apenas a 
fachada  
 

13 

Mosteiro 
Concepcionistas 

Nossa Senhora das 
Mercês 

 

• Licores artesanais e 
doces produzidos 
artesanalmente; 

• Dificuldade na 
acessibilidade a PNE; 

11 

Museu da Música - 
Itu 

• Acervo musical de obras 
sacras e profanas 

• Documentos de 
pesquisa musical 
 

• Local fechado, mas com 
exposições sendo 
apresentadas em outro 
local. 

 

11 

 
Tabela 36 – Análise dos Atrativos Turísticos de Itu/SP 
Fonte –.Grupo Sistematizador PDT Itu,2022 
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6.3 O potencial turístico de Itu 

 

Os atrativos turísticos de Itu chamam a atenção pela sua quantidade e 

diversidade de características físicas, estrutura, paisagem e propostas de uso. Tal 

fato nos permite afirmar que o destino apresenta diversas propostas para diferentes 

tipos de públicos e motivações de viagens, as quais podem conviver 

simultaneamente, sem que a presença de um determinado tipo de público atrapalhe 

ou iniba a vinda e permanência do outro público. Nesse sentido, podemos considerar, 

portanto, que Itu é um único destino com diferentes possibilidades. 

Essa realidade permite ao destino usufruir de todos os benefícios obtidos com 

a segmentação de mercado, cujo conceito, benefícios e diferentes tipos existentes 

serão melhor detalhados a seguir. A partir dessa breve introdução sobre o assunto, 

os atrativos turísticos de Itu descritos, avaliados e hierarquizados no capítulo anterior, 

foram alocados nos seus segmentos correspondentes, o que permite visualizarmos 

qual público cada atrativo turístico do município se destina, que somadas às suas 

diferentes vocações permitirá confirmamos a alta potencialidade turística existente 

em Itu para diferentes públicos, motivações e propostas de visitação. 

6.3.1 Segmentação Turística  

  

 A segmentação de mercado pode ser entendida como uma técnica utilizada 

para agrupar consumidores com comportamento de compra e características 

similares. Compreendemos ainda que a segmentação do mercado é uma fatia, nicho 

ou segmento que estabelece como prioridade um determinado mercado e para que 

seja efetivo, todos os esforços de marketing serão direcionados ao público 

específico.  

 Trata-se de uma tendência cada vez mais presente nas empresas e instituições 

de todos os setores / áreas de atuação, dada sua ampla possibilidade de aplicação 

e utilização, somado aos seus diversos benefícios e vantagens competitivas em 

relação a uma proposta de oferta genérica e pouco personalizada.  

 Nesse sentido, podem ser destacados como as principais causas para o avanço 

da estratégia de segmentação: 

▪ Concorrência maior / + complexa / + difícil 

▪ Turista mais exigente  
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▪ Mais valor aos produtos customizados 

▪ Necessidade de diferenciação de mercado 

▪ Diversificação dos gostos e necessidades 

▪ Opção pela fidelização de clientes 

 

Para Ansarah (2009, p.286), as causas que levam as empresas a buscarem 

novos nichos de mercado estão diretamente relacionadas à mudança de postura de 

vida dos consumidores, que desejam serviços mais específicos e menos 

generalizados como o turismo de massa. 

A estratégia de segmentar o mercado turístico também é uma forma de atender 

aos desejos desse turista de forma mais eficiente, e o emprego de várias estratégias 

de comunicação visa a potencialização da atividade turística em sua totalidade. 

Dentre os benefícios e vantagens obtidos pela utilização da estratégia de 

segmentação, podemos destacar: 

• Facilita a obtenção das informações sobre público-alvo; 

• Percebe-se segmentos de mercado mais atraentes (menor concorrência / mais 

rentabilidade) 

• Melhor ideia sobre as necessidades dos clientes (produto / serviço / preço / forma 

de venda / propaganda e mídias com melhores resultados) 

• Facilita a adaptação do produto / serviço às novas exigências / expectativas do 

mercado 

• Reduz desperdício em investimento com pesquisa / divulgação 

• Melhora a comunicação do produto / serviço (linguagem / forma de atendimento / 

mídia) 

 

Vale destacar ainda que o Ministério do Turismo (2010) reconhece a 

segmentação como uma tendência de consumo e oportunidade de valorizar a 

diversidade e as particularidades dos destinos brasileiros. Por essa razão, o mesmo 

Ministério do Turismo propõe a segmentação como uma (...) estratégia para 

estruturação e comercialização de destinos e roteiros turísticos brasileiros. Ao 

mesmo tempo, alerta que o sucesso da segmentação só será possível quando o 

destino turístico (...) conhecer profundamente as características do destino: a oferta 

(atrativos, infraestrutura, serviços e produtos turísticos) e a demanda (as 

especificidades dos grupos de turistas que já o visitam ou que virão a visitá-lo).  



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 

285 

 

Isso significa dizer que, na concepção do Ministério do Turismo (2010), o 

destino que for melhor capaz de compreender os desejos e hábitos de sua demanda, 

e promover a qualificação ou aperfeiçoamento de seus destinos e roteiros com base 

nesse perfil, certamente obterá mais facilidade de inserção, posicionamento ou 

reposicionamento no mercado.  

É justamente esse exercício que será transposto para a realidade da Estância 

Turística de Itu nos tópicos a seguir. 

 

6.3.2 Os segmentos turísticos de Itu 

 

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 a partir da classificação do Ministério do Turismo 

(2010, p. 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, além 

disso, foram descritas classificações de segmentos estabelecidas por autores 

consagrados, como ANSARAH, (2000, 2009 e 2015), ANDRADE (2000), PANOSSO 

NETO (2015) e MATIAS (2007), para os segmentos que não foram abordados de 

forma específica nos documentos anteriores, como Turismo Religioso, o qual é 

amplamente encontrado em Itu e que por isso necessita ser abordado nesse 

documento. 

Vale destacar ainda que o segmento de Turismo de Lazer não é encontrado 

dentre os critérios de classificação adotadas nesse trabalho por entendermos que 

esse tipo de prática está mais adequado ou inserido aos outros tipos de segmentos 

descritos a seguir. 

Turismo de Negócios: de acordo com ANDRADE (2000), trata-se do Conjunto de 

atividades de viagem, de hospedagem, de alimentação e de lazer praticado por quem 

viaja a negócios referentes aos diversos setores das atividades comercial ou 

industrial ou para conhecer mercados, estabelecer contatos, firmar convênios, treinar 

novas tecnologias, vender ou comprar bens e serviços. 
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O turismo de negócios em Itu se destaca pelo fato de o município possuir 22.189 

empresas ativas, sendo que destas, mais de 3.000 empresas / indústrias são de 

médio e grande porte (SEADE, 2020). Essas empresas são constantemente visitadas 

por colaboradores provenientes de outras localidades, especialmente entre segunda 

e sexta-feira, movimentando assim toda a cadeia produtiva do turismo de Itu nesse 

período, como hotéis, restaurantes e empresas de transporte no meio de semana. 

 

EMPRESA CAPITAL  (R$) 

HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. R$ 2.065.740.792,00 

AISIN AUTOMOTIVE LTDA.  R$ 728.136.746,00 

HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A  R$ 375.503.613,00 

RODOVIAS DAS COLINAS S/A  R$ 226.145.401,00 

HYSTER-YALE BRASIL  R$ 202.942.095,00 

SUMITOMO INDUSTRIAS PESADAS DO BRASIL LTDA.  R$ 200.000.000,00 

CAROEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.  R$ 187.871.686,00 

HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA.  R$ 163.651.751,00 

LEONI  R$ 145.400.332,00 

FNS5  R$ 117.317.001,00 

FENDER  R$ 117.317.001,00 

PITIGUARI BEBIDAS LTDA  R$ 114.235.558,00 

FM MODEL TRANSPORTES  R$ 111.770.138,00 

STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 108.775.862,00 

PETRIM BEBIDAS LTDA  R$ 107.235.558,00 

GFP BEBIDAS LTDA  R$ 105.889.344,00 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES NAYR B. SILVEIRA LTDA  R$ 101.001.200,00 

ESTRUTURAL BLOCOS E TELHAS LTDA.  R$ 98.368.896,00 

PELLEGRIN TRANSPORTADORA LTDA  R$ 90.827.382,00 

VUTEQ DO BRASIL LIMITADA  R$ 90.000.000,00 

FATUS BEBIDAS LTDA  R$ 87.693.478,00 

KIA BRASIL  R$ 87.400.000,00 

FJAS PARTICIPACOES LTDA  R$ 82.205.868,00 

ORO PARTICIPACOES  R$ 78.508.498,00 

ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERVICOS LTDA.  R$ 77.845.708,00 

GALPER BEBIDAS LTDA  R$ 75.789.201,00 

GOLIAS BEBIDAS LTDA  R$ 75.489.201,00 

EFEUM BEBIDAS LTDA  R$ 70.918.078,00 

FJAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA  R$ 70.677.884,00 

HI-LEX  R$ 60.266.727,00 

G.S.J. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.  R$ 58.482.644,00 

https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/14011603000101/AISIN_AUTOMOTIVE_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/50155134000150/HYDRO_EXTRUSION_BRASIL_SA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/03025305000146/RODOVIAS_DAS_COLINAS_SA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/57014896000185/HYSTERYALE_BRASIL
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/12525361000130/SUMITOMO_INDUSTRIAS_PESADAS_DO_BRASIL_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/14468667000128/CAROEL_ADMINISTRACAO_DE_BENS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/05254957000188/HNK_BR_LOGISTICA_E_DISTRIBUICAO_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/02728677000176/LEONI
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/43888687000156/FNS5
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/43888706000144/FENDER
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/44760415000139/PITIGUARI_BEBIDAS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/05367368000106/FM_MODEL_TRANSPORTES
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/56994700000101/STARRETT_INDUSTRIA_E_COMERCIO_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/44760444000109/PETRIM_BEBIDAS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/42673597000185/GFP_BEBIDAS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/15091867000177/EMPREENDIMENTOS_E_PARTICIPACOES_NAYR_B_SILVEIRA_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/02577442000120/ESTRUTURAL_BLOCOS_E_TELHAS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/37135731000154/PELLEGRIN_TRANSPORTADORA_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/15837036000100/VUTEQ_DO_BRASIL_LIMITADA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/44699102000112/FATUS_BEBIDAS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/63728562000176/KIA_BRASIL
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/18770475000122/FJAS_PARTICIPACOES_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/39790853000100/ORO_PARTICIPACOES
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/10584607000110/ALPUNTO_BRASIL_REFRIGERADORES_E_SERVICOS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/44760501000141/GALPER_BEBIDAS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/44760476000104/GOLIAS_BEBIDAS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/44699605000198/EFEUM_BEBIDAS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/10438320000181/FJAS_EMPREENDIMENTOS_IMOBILIARIOS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/27276855000104/HILEX
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/10437806000103/GSJ_EMPREENDIMENTOS_IMOBILIARIOS_LTDA
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GANDINI PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA  R$ 54.403.001,00 

BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO  R$ 52.844.341,00 

DANISCHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.  R$ 48.637.098,00 

RISPETTO EMPREENDIMENTOS LTDA.  R$ 44.122.000,00 

CADMO  R$ 41.000.000,00 

CULLIGAN LATAM LTDA  R$ 40.246.300,00 

CEUNSP  R$ 39.614.112,00 

DNM PARTICIPACOES LTDA  R$ 39.609.772,00 

AQUAMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS S/A  R$ 38.500.000,00 

TS ITU HOTEL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A  R$ 36.778.152,00 

PANTERA ALIMENTOS LTDA.  R$ 32.270.770,00 

CONCORDIA  R$ 30.500.000,00 

EPPO  R$ 30.398.000,00 

JDGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA  R$ 30.081.120,00 

MAGGI AUTOMOVEIS  R$ 27.515.000,00 

GOLDVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.  R$ 27.416.000,00 

FANTECH  R$ 26.185.192,00 

COMPANHIA NACIONAL DE CILINDROS  R$ 24.859.000,00 

MAGGI MOTORS  R$ 24.200.000,00 

 

Tabela 6 – Ranking das 50 maiores empresas de Itu/SP 

Fonte – Disponível em https://www.empresaqui.com.br/listas-de-empresas/SP/ITU. Acesso em 06 de 
setembro de 2022. 

 

Turismo de Eventos: Compreende o conjunto de atividades turísticas decorrentes 

dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter 

comercial, promocional, técnico, científico e social. 

Vale destacar que grande parte da rede hoteleira da Estância de Itu possui 

infraestrutura para realização de eventos corporativos para empresas, e eventos 

sociais como aniversários e casamentos. De acordo com informações obtidas junto 

a rede hoteleiro do município, 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, atraem diversos competidores de todo o país, que acabam se 

hospedando na cidade usufruindo de toda a oferta turística. 

https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/55850705000190/GANDINI_PARTICIPACOES_E_REPRESENTACOES_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/60854833000141/BRAVOX_S_A_INDUSTRIA_E_COMERCIO_ELETRONICO
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/10749031000101/DANISCHI_EMPREENDIMENTOS_IMOBILIARIOS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/10397505000195/RISPETTO_EMPREENDIMENTOS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/47136454000158/CADMO
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/31861323000101/CULLIGAN_LATAM_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/45466752000180/CEUNSP
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/20985740000131/DNM_PARTICIPACOES_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/21998472000155/AQUAMEC_INDUSTRIA_E_COMERCIO_DE_EQUIPAMENTOS_SA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/18502527000180/TS_ITU_HOTEL_EMPREENDIMENTO_IMOBILIARIO_SA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/47425731000142/PANTERA_ALIMENTOS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/44277978000170/CONCORDIA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/04861051000169/EPPO
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/14674994000136/JDGS_EMPREENDIMENTOS_IMOBILIARIOS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/09187049000170/MAGGI_AUTOMOVEIS
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/13384408000156/GOLDVILLE_EMPREENDIMENTOS_IMOBILIARIOS_LTDA
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/17524330000189/FANTECH
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/01360567000131/COMPANHIA_NACIONAL_DE_CILINDROS
https://www.empresaqui.com.br/detalhes-de-empresas/03703339000142/MAGGI_MOTORS
https://www.empresaqui.com.br/listas-de-empresas/SP/ITU
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Dada a importância estratégica e alto fluxo de turistas voltados a esse segmento, 

trataremos mais especificamente sobre os eventos que ocorrem em Itu num capítulo 

a parte a seguir. 

 

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. Dentre 

os locais para a prática dessa atividade podemos destacar os destinos reconhecidos 

pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura.  

O turismo Cultural consiste num dos segmentos mais representativos da Estância 

Turística de Itu, devido, principalmente, à grande quantidade e diversidade de 

patrimônios centenários edificados tombados pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional 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, encontramos as fazendas históricas, que passaram pelos ciclos do açúcar, 

algodão e café, nos séculos XVIII, XIX e XX, sendo que atualmente uma parcela 

significativa dessas fazendas 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.  

Nesse sentido, destaca-se a expressiva frequência de grupos escolares, durante os 

dias de semana, presente na Itu por meio da prática dos roteiros pedagógicos, os 

quais, por muitas vezes, são integrados às cidades vizinhas e ocorrem em atrativos 

como Fazenda do Chocolate, Museu da Energia, Igrejas ou em uma das fazendas 

históricas de Itu. 

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. 
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Ecoturismo: De acordo com o Ministério do Turismo (2010), é uma proposta que 

visa unir a prática do turismo com a contemplação da natureza. Segundo o mesmo 

Mtur (2010), essa denominação chegou ao Brasil nos anos 1980, como forma de 

valorizar e preservar o meio ambiente e todos os ecossistemas, para que assim, 

todas as gerações possam usufruir, respeitar e valorizar deuses locais. Pode-se 

afirmar, portanto, que o ecoturismo tem como principal motivação a interação do 

visitante com a natureza visitada. 

A natureza de Itu pode ser contemplada em alguns de seus atrativos existentes, com 

destaque para o Parque do Varvito, que leva esse nome em função da pedra 

varvito22, onipresente no parque e cuja singularidade e longo tempo de sua formação 

geológica original o levou a ser tombado pelo CONDEPHAAT, datando da época em 

que um imenso manto de gelo cobriu parte da América do Sul. 

 

Turismo Religioso: Segundo o Ministério do Turismo (2010), o turismo religioso é 

caracterizado por atividades turísticas com o objetivo de busca espiritual, e de prática 

religiosa em locais e eventos ligados a religiões. 

Itu se destaca neste segmento devido ao fluxo de peregrinos que durante o ano todo 

visitam 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, local 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 a existência desse segmento no destino são as 

diversas Igrejas Históricas encontradas na Estância Turística de Itu, com destaque 

para a Igreja Nossa Senhora da Candelária, considerado o maior exemplo do barroco 

e rococó paulista. Destaca-se como maior evento religioso do município a Festa de 

Santa Rita, que ocorre todo mês de maio, com a participação estimada de mais de 

20 mil pessoas em sua procissão, segundo a Prefeitura do Município de Itu (2022). 

Na Semana Santa, por sua vez, acontecem várias cerimônias e procissões 

 
22 Varvito é um tipo de rocha formada a partir do acúmulo de sedimentos em lagos situados na frente 
de geleiras. Sua principal característica é a presença de uma sucessão de camadas alternadas 
(uma mais fina e escura, depositada durante o inverno, outra mais espessa e clara, formada durante 
o verão). 
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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 Esportivo: Compreende as atividades turísticas decorrentes da prática, 

envolvimento ou observação de modalidades esportivas. Nesse segmento destacam-

se os turistas que se deslocam para assistir aos megaeventos esportivos como a 

Olimpíadas e Copa do Mundo, que são realizadas de 04 em 04 anos em alguma 

cidade (Olimpíada) ou país (Copa do Mundo).  

O Brasil foi o único país a ter a oportunidade de organizar num intervalo de dois anos 

esses dois megaeventos. Em 2014 ocorreu a Copa do Mundo no Brasil e em 2016 

foram promovidos os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.  

Com relação a Copa do Mundo de 2014, Itu se destacou como uma das suas 

subsedes, abrigando na época as seleções da Rússia (Hotel San Raphael) e Japão 

(Spa Sport Resort), que escolheram permanecer no município durante o evento 

principalmente em função da sua excelente infraestrutura, oferta hoteleira, locais 

adequados para treinamento (com centros de treinamento disponíveis dentro dos 

hotéis escolhidos pelas seleções do Japão e Rússia, além do Estádio Novelli Júnior 

(sede o Ituano Futebol Clube)). Outro importante motivo para a escolha dessas 

seleções de futebol por Itu foi sua localização e qualidade de acesso, já que o 

município conta com excelente malha rodoviária e está próximo de importantes 

aeroportos internacionais como Aeroporto Internacional de Viracopos (42 km de 

distância), localizado em Campinas/SP, Aeroporto Internacional de Congonhas, em 

São Paulo/SP (100 km de distância) e Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP (120 

km de distância), além da proximidade e facilidade à São Paulo/SP (100 km de 

distância), uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. 

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 e série B do Campeonato Brasileiro, o que significa que 

seus jogos podem ser disputados com times que possuem grandes torcidas. 

Vale ressaltar ainda que no seu entorno, a Praça Washington Luiz (ou Praça do 

Estádio, como é popularmente conhecida), foi totalmente remodelada pela Prefeitura 

Municipal e disponibilizada à população a partir de junho de 2020 como nova opção 
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para a prática de lazer e esportes. O local conta atualmente com uma pista de skate 

(considerado esporte olímpico desde a Olímpiada do Japão de 2020), a qual foi 

concebida dentro dos parâmetros mais modernos deste esporte olímpico. Além 

disso, o foram revitalizados os aspectos de paisagismo, urbanismo e iluminação do 

local, que conta ainda, a partir de 2020, com amplo estacionamento, o que melhorou 

consideravelmente a infraestrutura disponível para as atividades esportivas do 

próprio Estádio. 

No Futebol de Salão, por sua vez, o campeonato com mais 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.  

Além disso, a Fazenda Cana Verde, se destaca no segmento de turismo esportivo 

de Itu por oferecer 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 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, que se destaca por ser uma pista diferenciada vem 

atraindo atletas de diversas cidades para participação de campeonatos. 

Ainda no segmento de turismo esportivo, podemos mencionar o Kartódromo Arena 

de Itu, que conta com 60 boxes fechados, arquibancada coberta, circuito com 1.240 

m, estacionamento para 500 carros, heliponto, lanchonete, quiosque, restaurante, 

ambulatório, vestiários e paddock coberto. O empreendimento foi planejado para 

abrigar diversos tipos de eventos esportivos com carro, moto, kart, show, dentre 

outros. 

 

Turismo de Aventuras: Compreende os movimentos turísticos decorrentes da 

prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo.  De acordo 

com a ABETA  - Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de 

Aventura. O setor possui uma série de normas técnicas e programas para a efetiva 

segurança e responsabilidade da operação técnica. Dentro do turismo de aventuras 
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é possível praticar uma série de atividades dentre as quais se destacam o rafting, 

rapel, tirolesa e trekking.  

As principais motivações para praticar o turismo de aventura são, internamente:  a 

necessidade de sobrevivência e possibilidade e sentir emoções diferenciadas 

enquanto que externamente podem ser destacadas a possibilidade de gritar, a 

proximidade com a natureza e o momento de curtir a vida intensamente. 

Em Itu, esse segmento é atendido 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 Free Ride, Dirt e PumpTrack.  

 

Turismo Rural: trata-se de uma atividade de lazer interativa ocorrida em áreas rurais, 

onde estão presentes o quadro natural, a cultura regional, gastronomia, tradições, 

história e a inclusão social da população do local. Pode ser considerada uma forma 

de lazer fundamentada na paisagem natural, patrimônio e desenvolvimento social, 

cultural e paisagístico.  

A partir do 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, como já mencionado anteriormente.  

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. Além 

disso, a Chácara do Rosário destaca-se frente a esse segmento por possuir 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.  
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Turismo de Intercâmbio e Estudos: 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 

De Acordo com o Ministério do Turismo (2010), o turismo de estudos ganhou força 

após a revolução industrial, com as mudanças das perspectivas do mundo, 

mostrando o quão necessário é os intercâmbios culturais e do conhecimento 

científico. Ele pode ser feito ao longo do ano todo, por não depender de estações do 

ano ou de férias escolares.  

Com relação a esse segmento, Itu se destaca por possuir diversas instituições de 

ensino, como o Centro Paula Souza, a Escola técnica Martinho di Ciero e a 

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

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

de Itu, que forma advogados e bacharéis em direito desde a década de 1970, e que 

atualmente também oferece os cursos de Administração, Ciências Contábeis, 

Engenheiro da Produção, Gestão Pública e Relações Internacionais.  

A maior instituição de ensino de Itu em relação a quantidade de cursos é o Centro 

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

Cruzeiro do Sul Educacional. Esa instituição atrai estudantes de todo estado de São 

Paulo, o que leva o município a possuir vários pensionados para atender este público.  

EQUIPAMENTOS DE 
RECREAÇÃO E 
ENTRETENIMENTO 

Endereço Telefone  Funcionamento 
(dias  /horários) 

Casa Noturna Holley 
Lounge Pub 

Av. Agenor Correa 
Leite de Campos - São 
Luiz, Itu - SP, 13304-07 

(11) 95083-4668 De acordo com a agenda de 
eventos 

Casa Noturna Clube 
Comerciários 

R. Dr. José Elias, 52 - 
Centro, Itu - SP, 
13300-250 

(11) 4023-0946 sábado 23:00 -00:00/ 
Domingo 19:00 

Casa Noturna Baila 
Comigo  

Praça Lions, 50 – 
Bairro Chafariz 

(11) 4022-2047, (11) 
9758-499 

Quarta-feira das 20:00 ás 
00:00, sábado e domingo 
das 21:00 ás 01:30 

Casa Noturna 
Blackout Pub Bar 

Av. José Augusto 
Pickardt, 12 - Novo 
Centro, Itu - SP, 
13303-52 

(11) 4024-3156 sexta-feira 11:00–14:30, 
18:00–03:00 
sábado 20:00–01:00 
domingo 18:00–01:00 
segunda-feira 11:00–14:30 
terça-feira 11:00–14:30 
quarta-feira 11:00–14:30, 
18:00–01:00 
quinta-feira 11:00–14:30, 
18:00–03:00 
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Casa de Espetáculo   
Arte em tablado 

R. Paula Souza, 655 - 
Centro, Itu - SP, 
13300-050 

(11) 93005-3333 sexta-feira 10:00–22:30 
sábado 12:00–22:30 
domingo 12:00–18:00 
segunda-feira 16:00–20:00 
terça-feira, quarta-feira, 
quinta-feira – 10:00-18:00 
 

Teatro Nós mesmos Av. Prudente de 
Moraes, 210 - Vila 
Nova, Itu - SP, 13309-
030 

(11) 99525-6899 Não informado 

Teatro Assatemec 
(Associação Amigos 
do Teatro e Escola de 
Música Eleazar de 
Carvalho) 

R. Cuiabá, 61 - Brasil, 
Itu - SP, 13301-35 

(11) 4022-0206 De acordo com a agenda de 
eventos 

Teatro Yara R. Floriano Peixoto, 
325 - Centro, Itu - SP, 
13300-005 

(11) 2715-1222 Não informado 

Cine Araújo - Itu Cine 
Plaza Shopping 

Rod. Mal. Rondon, Km 
105 - Trevo Paraiso, Itu 
- SP, 13304-300 

(11) 4023-4614 Não informado 

Pista de Boliche 
House Strike Beer 

Av. Dr. Ermelino 
Maffei, 218 - São Luiz, 
Itu - SP, 13304-305 

(11) 99257-7969 Terça - Sábado/ Das 18:00 
às 01:00/Dom 15h às 23h 

Pesqueiro Chapéu de 
Sol 

Chácaras Primavera, 
Itu - SP, 13301-540 

(11)94220-8965 Sexta e  sábado, 08:00-
20:00/ domingo, segunda e 
quintas, 08:00-17:00/ 
fechado quarta-feira 

Pesqueiro Maeda Rodovia Deputado 
Archimedes Lamoglia, 
Km 18, s/n - Zona 
Rural, Itu - 
SPTaperinha, Itu - SP, 
13300-000 

(11)2118-6290 Diariamente 07:30–18:00 

Pesqueiro Olhos 
d'água-itu 

Rod. Mal. Rondon, km 
116, Itu - SP, 13312-00 

(11) 99251-9199 Sexta a Quarta, 06:00–
18:00/ quinta-feira fechado 

Pesque e Pague 
Lambari 

Estrada municipal pau 
d'alho, Av. Apotribu, Itu 
- SP, 13305-600 

(11) 94543-1510 Terça a Domingo, 06:00–
18:00/ segunda-feira 
fechado 

Centro de Pesca Bom 
Viver 

R. Sete, 350 - Chácara 
Flórida, Itu - SP, 
13300-000 

(11)94236-2875 Quarta a Domingo, 07:30–
18:00/ segunda e terça-feira 
fechado 

Pesqueiro Faustino Estrada municipal do 
Pinheirinho - 
Pinheirinho, Itu - SP, 
13306-750 
 

(11)96373-5142 
 

Sexta a Quarta, 06:00–
18:00/ quinta-feira fechado 

Hotel Novotel Itu 
Golf & Resort 
 

Al. São Paulo Golf, 
Sem Número - 
Condomínio Terras de 
São José I, Itu - SP, 
13306-440  
 

(11) 2118-1400 
 

Não informado 

Terras de São José 
Golfe Clube 
 

Alameda São 
Francisco Golfe, s/n - 
Terras de São José, Itu 
- SP, 13306-443 

(11) 4024-1109 terça a domingo, 07:00–
18:30/ segunda-feira 
fechado 

https://www.google.com/search?q=golfe%20itu&ei=kYwbY5KUJKDf1sQP_4mX-Ac&ved=2ahUKEwjG0P32tYj6AhXGqpUCHelECK4QvS56BAgPEAE&uact=5&oq=golfe+itu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEB4QBzIGCAAQHhAHMgUIABCABDIGCAAQHhAHMgYIABAeEAcyBggAEB4QBzIGCAAQHhAHMgYIABAeEAcyBggAEB4QBzIGCAAQHhAHSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGCNCGgAcAB4AIABuQKIAbkCkgEDMy0xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=12129385014894717684&lqi=Cglnb2xmZSBpdHVIhaXAmbaugIAIWhkQABABGAAYASIJZ29sZmUgaXR1KgQIAxAAkgEFaG90ZWyqAQ0QASoJIgVnb2xmZSgM&sa=X&rlst=f
https://www.google.com/search?q=golfe%20itu&ei=kYwbY5KUJKDf1sQP_4mX-Ac&ved=2ahUKEwjG0P32tYj6AhXGqpUCHelECK4QvS56BAgPEAE&uact=5&oq=golfe+itu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEB4QBzIGCAAQHhAHMgUIABCABDIGCAAQHhAHMgYIABAeEAcyBggAEB4QBzIGCAAQHhAHMgYIABAeEAcyBggAEB4QBzIGCAAQHhAHSgQIQRgASgQIRhgAUABYAGCNCGgAcAB4AIABuQKIAbkCkgEDMy0xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=12129385014894717684&lqi=Cglnb2xmZSBpdHVIhaXAmbaugIAIWhkQABABGAAYASIJZ29sZmUgaXR1KgQIAxAAkgEFaG90ZWyqAQ0QASoJIgVnb2xmZSgM&sa=X&rlst=f
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Estádio Municipal Dr. 
NovelIi Júnior 
 

Praça Washington Luís 
- Vila Leis, Itu - SP, 
13309 

(11) 4024-1665 De acordo com a agenda de 
eventos 

Estádio  Municipal Dr. 
Álvaro de Souza  
Lima 
 

R. Inácio Rodrigues 
D'Ávila - Vila Padre 
Bento, Itu - SP, 13313-
020 
 

(11) 4022-3600 
 

 

Estádio de 
Futebol“Wilson 
Bellon” 
 

R. Gabriel Leite de 
Carvalho - Nossa Sra. 
Aparecida, Itu - SP, 
13311-360 
 

Não informado Não informado 

Ginásio Municipal de 
esportes “Presidente 
Prudente de Moraes” 
- ITU 
 

Praça Washington Luís 
- Vila Nova, Itu - SP, 
13309-309 

(11) 4025-0280 Segunda a sexta, 08:00–
17:00/ sábado e domingo 
fechado 

Centro Esportivo e de 
Lazer “1º de Maio” - 
ITU 
 

Rua Corintho Luiz 
D’Onofrio - Jardim 
Alberto Gomes, Itu - 
SP, 13311-220 
 

(11) 4025-0280 Segunda a sexta, 08:00–
17:00/ sábado e domingo 
fechado 

Centro Esportivo 
“Galileu Bicudo” 

Av. Dr. Ulisses de 
Moraes - Nucleo Hab. 
Sao Judas Tadeu, Itu - 
SP, 13304-770 

Não informado Não informado 

Centro Esportivo e de 
Lazer  “Fonte Nova”- 
ITU 
 

R. Luís Alberto 
Rodrigues de Oliveira - 
Vila Santa Terezinha, 
Itu - SP, 13310-300 
 

(11) 4025-0280 Segunda a sexta, 08:00–
17:00/ sábado e domingo 
fechado 

Centro Esportivo e de 
Lazer Titi 
 

Rod. Waldomiro 
Corrêa de Camargo, 
53 - Cidade Nova I, Itu 
– SP 
 

Não informado Diariamente 07:00–18:00 

Ginásio de   Esportes 
“Joaquim Dias” - ITU 
 

Praça Conde de 
Parnaíba - Centro, Itu - 
SP, 13300-143 
 

(11) 4025-0280 
 

Segunda a sexta, 08:00–
17:00/ sábado e domingo 
fechado 

CT Zenni - o CT dos 
Pilotos 
 

Rua Augusto 
Francischinelli (final da 
rua, Itu - SP, 13311-
610 
 

(11) 95472-3490 Não informado 

Kartódromo de Itú 
 

Rua Paula Donaio 
Schincariol, 1000 Ch. 
Agrícola Bandeirantes, 
Itu - SP, 13313-650 
 

(11)5666-3007 
 

Quarta, quinta e sexta 
09:00-15:30/ 
Sábado e domingo, 09:00-
17:00/ segunda-feira 
fechado 
  

Mirante da Concordia 
 

Itu – SP Não informado Não informado 

 

Tabela 7 – Equipamentos de Recreação e Entretenimento 
Fonte – Grupo Sistematizador, 2022. 
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6.3.3 Atrativos Turísticos x Segmentos de Mercado 

 

Para melhor avaliar os segmentos turísticos do município e por consequência, 

o potencial turístico de Itu, foi realizado um cruzamento entre os atrativos do 

município e seus respectivos segmentos, classificados e definidos de acordo com as 

informações contidas no item anterior. 

Vale destacar que alguns atrativos, em razão da sua peculiaridade e tipo de 

utilização, podem abrigar mais de um segmento, como é o caso, por exemplo, do 

Espaço Fábrica São Luiz, que se relaciona ao Turismo Cultural, dada sua importância 

histórica, mas que também serve atualmente como Espaço de Eventos, o que 

permite relacionar esse atrativo ao segmento de eventos. 

ATRATIVO SEGMENTO 

Casa Imperial / Antônio Francisco de Paula Souza 
(Fachada) 

Cultural  

Cemitério Municipal de Itu Cultural 

Centro de Exp. Florestais – SOS Mata Atlântica Ecoturismo / Estudos 

Chácara do Rosário Cultural / Rural 

Cidade da Criança Cultural 

Complexo Turístico-Cultural do Regimento 
Deodoro – 2º GAC-L 

Cultural 

Cruzeiro de São Francisco Cultural / Religioso 

Espaço Fábrica São Luiz Cultural / Eventos 

Estrada Parque / Gruta Escalada da Glória Ecoturismo 

FAMA   (Museu) Cultural 

Fazenda Cana Verde Cultural / Rural 

Fazenda Capoava Cultural / Rural 

Fazenda Concórdia Cultural / Rural 

Fazenda do Chocolate Cultural / Rural 

Grupo Escolar Convenção de Itu Cultural / Estudos 

Igreja de Santa Rita Cultural / Religioso 

Igreja de São Benedito Cultural / Religioso 
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Igreja do Bom Jesus/ Santuário Nacional  do 
Apostolado da Oração no Brasil 

Cultural / Religioso 

Igreja do Patrocínio Cultural / Religioso 

Igreja Matriz N. Sra. Candelária Cultural / Religioso 

Igreja N.S. do Horto / São Lázaro Cultural / Religioso 

Igreja Nossa Senhora do Carmo Cultural / Religioso 

Instituto Borges de Artes e Ofícios   (fachada) Cultural 

Instituto Bubonem Cultural / Estudos 

Ituano Futebol Clube / Estádio Dr. Novelli Junior Esportivo 

Mercado Municipal Cultural 

Mosteiro Concepcionista Nossa Senhora das 
Mercês 

Cultural 

Museu da Energia Cultural 

Museu da Música - Itu Cultural 

Museu Republicano - Convenção de Itu Cultural 

Parque Geológico Varvito Ecoturismo / Estudos 

Praça Washington Luis Esportivo 

Praça da Independência (Carmo). Cultural 

Praça dos Exageros Cultural 

Praça Padre Miguel (Matriz) Cultural 

Trem Republicano Cultural 

 

Tabela 37 – Atrativos Turísticos de Itu x Segmentos de Mercado 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

 Com relação aos segmentos relacionados aos atrativos turísticos da Estância 

Turística de Itu, observa-se que 59% dos atrativos podem ser associados ao 

segmento Turismo Cultural, enquanto o Turismo Religioso representa 11% da oferta 

de atrativos, seguido de perto pelo Turismo Rural (10%), evidenciando assim as 

maiores vocações do destino. 
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Figura 194 – Distribuição dos atrativos turísticos de Itu de acordo com o segmento  
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

O Turismo de Intercâmbio e Estudos aparece com representatividade de 8%, já 

o Ecoturismo (6% do total), Esportivo (4% do total) e Turismo de Eventos (2% do 

total) podem ser entendidos por segmentos que, em médio prazo, ter sua 

representatividade ampliada por meio da existência de mais atrativos associados às 

suas características, público-alvo e proposta de visitação. 

 

6.4 Identificação de roteiros existentes e potenciais 

 

Os roteiros turísticos podem ser encontrados em todas as partes nas quais 

ocorra a prática do turismo, em qualquer local, área, tamanho ou tipo de atrativo. 

Podem ser realizados em diferentes ambientes, horários, duração ou tipo de 

pessoas, podem existir tanto em áreas urbanas como em áreas naturais ou rurais, 

em caráter regional, nacional ou ainda, internacional. 

Eles não se resumem a uma visita a determinados atrativos, pois são 

considerados uma importante ferramenta para a leitura da realidade existente e da 

situação sociocultural vigente na localidade. 

Para o turista que usufruirá os roteiros, as vantagens aparecem 
quando da seleção do que é oferecido: os locais que despertam o seu 
interesse: o financiamento das despesas: uma previsão de 
permanência ordenada: comodidades de locomoção, alojamento, 
refeições e passeios incluídos ou a serem feitos durante a estada em 
determinado local o que, por vezes, possibilita que em uma viagem 
posterior, tendo selecionado um dos locais para retorno, volte com 
algum conhecimento anterior sobre ele (BAHL, 2004, p. 33). 

Cultural
59%

Ecoturismo
6%

Religioso
11%

Estudos
8%

Rural
10% Esportivo

4%

Eventos
2%
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Os destinos turísticos necessitam criar condições para que os roteiros tenham 

forma e conteúdo organizados, o que permitirá melhor organizar e comercializar o 

produto turístico. Quando os turistas chegam a uma determinada localidade, eles 

visitam os atrativos de modo integrado e organizado, com interesses em aspectos da 

localidade relacionados à cultura, história, geografia ou ao seu meio ambiente e 

economia, por exemplo. Vale destacar ainda que a maioria dos roteiros não 

corresponde aos atrativos por si só, mas compõem e ajudam a qualificar o produto 

turístico. 

Os roteiros permitem melhor contextualizar os atrativos existentes em uma 

localidade para os seus visitantes, o que potencializa sua atratividade, conhecimento 

e prazer em visitar, especialmente em centros urbanos dotados de diversos atrativos 

culturais espalhados pela cidade e que precisam ser integrados e melhor 

compreendidos como um todo, como é o caso a Estância Turística de Itu. 

Vale destacar que os roteiros podem ser entendidos ainda como itinerários 

caracterizados por um ou mais elementos compostos de identidade, estrutura, 

planejamento, gestão, promoção e comercialização. Na sua elaboração, os atores 

envolvidos devem promover as orientações necessárias para que esses tipos de 

propostas de visitação ordenada colaborem na almejada integração e organização 

de atrativos, equipamentos, serviços turísticos e infraestrutura de apoio ao turismo, 

o que resultara na consolidação dos produtos de uma determinada localidade 

turística. 

Devemos entender a roteirização turística como um passo 
fundamental, pelo papel que pode exercer na busca pelo 
desenvolvimento socioeconômico de nosso país. Sua correta 
implementação pode contribuir para o aumento do fluxo de turistas 
para um determinado destino, assim como para aumentar seu tempo 
de permanência e os gastos que realizam (MINISTÉRIO DO 
TURISMO, 2007, p. 13). 

 

Nesse sentido, são apresentados a seguir os roteiros  atualmente promovidos 

pela Departamento de Turismo da Estância Turística de Itu, os quais estão alinhados 

aos conceitos e ideais aqui defendidos. Tal situação permite ao visitante de Itu ter 

uma experiência diferenciada quando utiliza um dos roteiros aqui propostos, o que 
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facilita o conhecimento dos diversos atrativos do município de forma planejada, 

ordenada e com o acompanhamento de guias de turismo qualificados para tal fim. 

 

6.4.1 Itu: do Barroco ao Rococó 

 

Itu não é só a "Terra onde tudo é grande", do Simplício, do Orelhão e do 

Semáforo Gigantes essenciais ao turismo local, é muito mais que isso... Itu é o Berço 

da República, Cidade Cinema - Vale do Sol, Roma Brasileira, A Fidelíssima, Ouro 

Preto Paulista, terra de Almeida Junior, do Maestro Elias Lobo, da rocha Varvito... 

Um lugar que fez parte de várias fases da história do país, "de gente de quem" com 

muita história para contar, um lugar que vale a pena visitar! 

Em cerca de 800 metros de caminhada pelo Eixo Histórico, o visitante 

conhecerá representantes ímpares de obras artísticas, arquitetônicas e  históricas 

que lhe permitirão melhor conhecer a complexidade, riqueza e singularidade dos 

atrativos turísticos existentes na região central de Itu.  

 

 

Figura 195 – Roteiro – Itu: do barroco ao rococó  
Fonte – Disponível em http://www.itu.gov.br. Acesso em 15 de novembro de 2022. 
 
 
 
 

http://www.itu.gov.br/
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POTENCIALIDADES FRAGILIDADES AÇÕES NECESSÁRIAS 
• Fácil acesso 

• Alto valor artístico e 
histórico. 

• Pode ser feito a pé.  

• Boa estrutura de apoio 
ao entorno 
(Restaurantes, 
lanchonetes, cafés). 

 
 
 
 

• Depende de horário de 
abertura dos 
estabelecimentos. 

• Necessita de um guia de 
turismo ou monitor para 
explicar os atrativos.  

• Incluir na formatação e 
comercialização de um 
produto por uma 
Operadora ou Agências 
de Viagens. 

• Os Guias de Turismo 
podem oferecer o Roteiro 
aos seus Grupos. 

• Maior divulgação e 
interesse dos próprios 
atrativos para receberem 
turistas 

 

Tabela 38 – Potencialidades, Fragilidades e Ações Necessárias – Roteiro Itu: do 
barroco ao rococó 

Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

6.4.2 Trilha do Saber  

 

Esse roteiro é realizado no Centro da cidade, a fim de apresentar aos turistas 

a valorização histórica e cultural do município. Podendo ser apreciada pela 

comunidade, visando desenvolver a capacidade de ser mais receptivo com visitantes 

e poder orientá-los quando necessário. Duração de 4 horas e 30 minutos, iniciando-

se as 8h30 e estendendo-se até as 13h. Geralmente realizado às terças, quartas e 

quintas-feiras, ou aos sábados, saindo da Praça Dom Pedro I, passando pela Casa 

Imperial, Cruzeiro de São Francisco, Fábrica São Luiz, Praça Padre Anchieta e Igreja 

do Bom Jesus, Museu da Energia, Passeio Público Marcos Stenier Neto (becão), 

Praça Padre Miguel (matriz), Espaço Ituano de Turismo e Cultura, Igreja Matriz Nossa 

Senhora da Candelária, Museu Republicano Convenção de Itu, Praça da 

Independência, Igreja,Convento e Seminário Nossa Senhora do Carmo. 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES AÇÕES NECESSÁRIAS 
• Fácil acesso  

• É voltado principalmente 
para o Munícipe, a fim de 
que valorizem o nosso 
Patrimônio Histórico, 
Artístico e Arquitetônico 

• Pode ser feito a pé em 
todo o seu percurso.. 

 

• Tem horários definidos e 
necessitam de 
agendamento para 
serem realizados. 

• Necessitam da 
disponibilidade de um 
guia de turismo para 
acompanhamento. 
 

• Maior divulgação entre 
os munícipes e no trade 
turístico para que se 
conscientizem e  
valorizem a importância 
da atividade turística, 
grande geradora de 
rendas.  

 

Tabela 39 – Análise Potencialidades / Fragilidades / Ações Necessárias – Roteiro 
“Trilha do Saber”  

Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 
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6.4.3 Aprendendo Itu: A Origem do Ensino no Brasil  

 

O roteiro é 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, IBAO - Instituto Borges 

de Artes e Ofícios , Colégio Convenção de Itu, Colégio do Patrocínio e tour pelo Eixo 

Histórico de Itu (da Igreja do N.Sra. do Carmo até o Cruzeiro).  

A proposta consiste num mergulho em temas como história militar, o Início do 

Ensino no Estado de SP e no País, arte sacra, estilos arquitetônicos e história da 

saúde pública do Município e do Estado.  

           Originalmente, o percurso do roteiro 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. 

Seu percurso foi organizado para um visitante 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 196 – Roteiro -  Aprendendo Itu – A origem do ensino no Brasil  
Fonte – Disponível em http://www.itu.gov.br. Acesso em 15 de novembro de 2022.  

 

http://www.itu.gov.br/
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POTENCIALIDADES FRAGILIDADES AÇÕES NECESSÁRIAS 
• Fácil acesso. 

• Arquitetura dos atrativos 
centenária únicas no 
Brasil. 

• Alto valor artístico e 
histórico. 

• Boa estrutura de apoio 
ao entorno 
(Restaurantes, 
lanchonetes, cafés). 

• Pode ser feito a pé ou de 
carro. 

• Horários de visitação 
restritos, nem sempre 
estão abertos ao público. 

• Limite de visitantes  

• Calçadas e caminho 
irregulares e não 
acessíveis para andar. 

• Incluir na formatação e 
comercialização de um 
produto por uma 
Operadora ou Agências 
de Viagens. 

• Os Guias de Turismo 
podem oferecer o Roteiro 
aos seus Grupos. 

• Maior divulgação e 
interesse dos próprios 
atrativos para receberem 
turistas. 

 

Tabela 40 – Potencialidades / Fragilidades / Ações Necessárias – Roteiro “Aprendendo 
Itu – A Origem do Ensino no Brasil ”  
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

6.4.4 Rodas a Todo Vapor  

 

A partir do caminho original que os bandeirantes percorreram a pé ou em 

animais, o roteiro Rodas a Todo Vapor convida o turista a reviver esta história num 

circuito ciclístico e ferroviário, tudo isso regado ao sabor caipira do interior, presente 

nesta paisagem única do trecho Itu e Salto.  

Trata-se de um percurso de trem, uma viagem de aproximadamente uma hora 

(60 minutos), onde o trem oferece um vagão apropriado para transportar as bicicletas, 

uma ciclovia que une as duas estações ferroviárias, favorecendo o passeio de retorno 

pela ciclovia de forma segura e agradável,  congregando a área urbana e rural dos 

municípios de Itu e Salto, nesta jornada.  

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES AÇÕES NECESSÁRIAS 
• Um roteiro histórico 

cultural e esportivo 
integrado. 

• Possui uma ciclovia para 
a volta de bicicleta.  

 
 
 
 
 

• Para o passeio de  Trem 
é cobrado ingresso 

• Requer uma bicicleta 

• Aluguel de bicicletas na 
estação do Trem 
Republicano. 

• Incluir na formatação e 
comercialização de um 
produto por uma 
Operadora ou Agências 
de Viagens 
especializadas em 
turismo o esportivo ou 
ciclístico. 
 

 

Tabela 41 – Potencialidades / Fragilidades / Ações Necessárias – Roteiro “Rodas a 
Todo Vapor”  
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 
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Vale destacar ainda que, antes do embarque ou ao desembarcar, o turista 

poderá apreciar a diversidade patrimonial, cultural e ambiental da região que permite 

que o circuito se encaixe aos mais variados perfis de turista, amantes do cicloturismo. 

 

6.4.5 Roteiro da Fé   

 

Roteiro idealizado para compor a premissa “ITU: FÉ, TRADIÇÃO, ARTE E 

HISTÓRIA”, consignada às características patrimoniais ituanas em possuir 

magníficos templos religiosos edificados em seu território urbano. A cidade foi 

cognominada “A Roma Brasileira” pelo Cardeal Arcebispo Dom Joaquim Arcoverde 

de Albuquerque Cavalcanti, quando de sua visita a Itu, em 1908, por apresentar 

características relevantes à fé Católica Apostólica Romana.  

Seu percurso pode ser desenvolvido tanto de carro como de ônibus,  com 

duração de até 04 horas. 

 

 
 
Figura 197 – Roteiro da Fé 
Fonte – Disponível em http://www.itu.gov.br. Acesso em 15 de novembro de 2022. 

 

 

http://www.itu.gov.br/
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POTENCIALIDADES FRAGILIDADES AÇÕES NECESSÁRIAS 
• Envolve um universo 

artístico-cultural amplo, 
não só restrito aos que 
professam a religião 
Católica Apostólica 
Romana 

• Pode ser feito de carro 
ou ônibus. 

 

• Mobilidade das pessoas 
(em especial as mais 
idosas e PNEs)  

• Dificuldade em conciliar 
os horários d as 
visitações se não houver 
apoio tático-logístico 
eficiente entre as 
diferentes entidades 
privadas envolvidas. 

• Incluir na formatação e 
comercialização de um 
produto por uma 
Operadora ou Agências 
de Viagens. 

• Adequação logística para 
o acesso e 
estacionamento de 
veículos (ônibus de 
turismo) 

• Disponibilizar o 
transporte através de 
vans credenciadas para 
os deslocamentos aos 
diversos pontos de 
visitação 

• Oferta de infraestrutura 
de apoio 
(estacionamentos 
demarcados) em cada 
um deles 

 

Tabela 42 – Potencialidades / Fragilidades / Ações Necessárias – Roteiro da Fé 

Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

6.4.6 Roteiro dos Bandeirantes 
 

Trata-se de um roteiro turístico do estado de São Paulo. Foi criado em 14 de 

novembro de 2003, composto pelos municípios paulistas de Santana de Parnaíba, 

Pirapora do Bom Jesus, Araçariguama, São Roque, Cabreúva, Itu, Salto e Porto 

Feliz, os quais compõem atualmente o que é considerado pelo Ministério do Turismo 

como  Região Turística Nacional. 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES AÇÕES NECESSÁRIAS 
• Relevância histórico-

cultural da região no 
processo de formação 
do Estado e do País. 

• Qualidade das Vias de 
Acesso. 

• Proximidade da Capital. 

• Diversidade de culturas, 

já que engloba 8 

cidades. 

 
 

• Proximidade do rio Tiete 
um dos mais poluídos do 
Brasil. 

• Distâncias entre cidades, 
roteiro não se conclui em 
um único dia. 

• Região ainda pouco 
adaptada para a 
acessibilidade. 

• Ausência de um 
calendário de eventos 
unificado. 

• União entre as cidades 

para a promoção do 

roteiro. 

• Criar Festivais para estar 

fomentando o roteiro. 

• Divulgação entre 

escolas, criar 

campeonatos entre 

estudantes. 

 

 

Tabela 43 – Análise Potencialidades / Fragilidades / Ações– Roteiro dos Bandeirantes   

Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 
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6.5 Análise dos Concorrentes de Itu 

 

Para determinar quais são os concorrentes diretos do município, levou-se em 

consideração a localização de Itu, seus atrativos turísticos existentes e o perfil da 

demanda que visita a localidade. A partir da definição dessas variáveis, e contando 

com o conhecimento e a experiência do grupo sistematizador, concluiu-se que 

podem ser considerados como maiores concorrentes do destino Itu as cidades 

paulistas de Santos, São Paulo (região central), Santana de Parnaíba, São Roque, 

São Carlos, Boituva, Sorocaba, São Miguel, Arcanjo, Pirapora do Bom Jesus, além 

do grupo de cidades pertencentes ao Circuito das Frutas, como Jundiaí  

É importante observar que cada localidade acima descrita pode oferecer um 

determinado tipo de concorrência à Itu, pois cada tipo de atrativo existente em Itu 

atende a um determinado tipo de segmento, o que envolve por sua vez, um 

determinado grupo de destinos concorrente. Sendo assim, antes de analisar os 

pontos positivos e negativos de cada concorrente proposto, assim como sua situação 

em relação a Itu, considera-se válido delimitar e classificá-los de acordo com os 

principais segmentos turísticos de Itu (associados a maior parte de seus atrativos), a 

fim de obter uma melhor percepção a respeito da forma pela qual cada destino exerce 

sua concorrência. A esse respeito, os destinos concorrentes de Itu foram 

categorizados em: turismo histórico-cultural, esportivo, religioso e rural e então 

divididos conforme pode ser observado na tabela a seguir. 

 

 Segmento Destinos Concorrentes 
Turismo Histórico-
Cultural 

São Paulo/SP, Santana de Parnaíba/SP e Santos/SP 

Turismo Religioso São Miguel Arcanjo/SP, Pirapora do Bom Jesus/SP e São Paulo/SP 
 

Turismo Rural 
 

São Roque/SP, São Carlos/SP e Circuito das Frutas 

Turismo Esportivo 
 

Boituva/SP, Sorocaba/SP e Jundiaí/SP 

 

Tabela 44 – Destinos Concorrentes x Segmentos de Mercado 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

Todas as informações dos concorrentes e conclusões sobre suas forças 

(pontos fortes) e fraquezas (pontos fracos) foram feitas por meio de levantamento de 
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informações via internet (sites dos municípios e reportagens acerca da atividade 

turística de cada destinação) e principalmente, da experiência prático-vivencial dos 

integrantes do grupo sistematizador nesses destinos, o que permitiu que a análise 

fosse a mais próxima da realidade desses locais e com muito mais propriedade para 

eventuais ações e estratégias de sucesso. 

Vale destacar que a análise dos pontos fortes e fracos dos concorrentes não 

visa apenas comparar as vantagens e desvantagens desses destinos concorrentes 

em relação à Itu, mas também obter informações de ações mercadológicas que 

servem de inspiração para as estratégias e ações de marketing turístico propostas 

para o município de Itu, em um processo conhecido como benchmarking23. 

Nesse sentido, foram analisados de forma crítica os seguintes aspectos nos 

destinos concorrentes: acessos; opções de compras; comércio, hospedagem; 

opções de lazer; gastronomia; estado de conservação dos atrativos; nível de 

atratividade dos pontos turísticos; sinalização turística e site oficial, sempre com o 

intuito de comparar a situação apresentada pela localidade concorrente à situação 

de Itu (se está melhor, pior ou igual). 

 

6.5.1 Destinos Concorrentes de Itu – Segmento Histórico-Cultural  

 

A – São Paulo x Itu: 

 

Para que possamos fazer a análise crítica sobre Turismo Cultural quando 

comparamos a cidade de São Paulo/SP X Itu/SP, estabelecemos a área do Pátio do 

Colégio e o seu entorno como foco, pois aí foi levantada a primeira construção da 

atual capital pela ação de padres jesuítas, a pedido da Coroa Portuguesa à 

Companhia de Jesus, estabelecendo o primeiro núcleo apostólico de catequização 

de indígenas no planalto de Piratininga, tornando-se, por mérito, o centro cívico-

cultural ideal da cidade.  

O Pátio do Colégio atualmente possui as instalações do Museu Anchieta, um 

acervo de obras de arte sacra (aproximadamente 700) e de cultura indígena, a Igreja 

 
23 Benchmarking é um processo de pesquisa, contínuo e sistemático, para avaliar produtos, serviços 
e métodos de trabalho, com o propósito de melhoria organizacional, procurando a superioridade 
competitiva. 
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São José de Anchieta, onde são celebradas missas diárias, a Biblioteca Padre 

Antônio Vieira, especializada na História da Companhia de Jesus e da cidade de São 

Paulo, o Café do Páteo, nos jardins do Museu Anchieta, em área ao lado da histórica 

parede de taipa, que oferece café acompanhado do secular pão artesanal, que segue 

a mesma receita original com farinha de mandioca. O Pátio do Colégio oferece visitas 

guiadas ao Museu Anchieta e o de Arte Sacra mediante agendamento prévio.  

Comparando-se os quesitos paulistanos constantes na tabela a seguir, não 

identificamos nenhum deles inferior aos ofertados por Itu, sendo apenas 

considerados “Similares” os itens Conservação dos Atrativos e a Sinalização 

Turística.    

 

 
ITEM ANALISADO 

PONTO POSITIVO PONTO NEGATIVO COMPARAÇÃO 

À ITU 

Localização e acesso X  
 

Comércio X  
 

Hospedagem X  
 

Opção de Lazer X  

 
 Conservação 
dos Atrativos 

X  
 

Poder de atração dos 

pontos turísticos 
X  

 

Gastronomia X  
 

Sinalização Turística X  
 

 

Site de Turismo 
X  

 

SÃO PAULO X ITU 

 
Aspectos Superiores à Itu: Localização e Acesso; Comércio; 
Hospedagem; Opção de Lazer; Poder de Atração dos Pontos 
Turísticos; Gastronomia; Site de Turismo 

 

 
Aspectos Inferiores à Itu: Não apresenta nenhum 

 

 
Aspectos Similares à Itu: Conservação dos Atrativos; Sinalização 
Turística. 

 

Tabela 45 – Comparação Destinos – São Paulo/SP (Histórico-Cultural) x Itu/SP 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 
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Como também o acervo ituano, predisposto no seu eixo histórico 

compreendido entre o conjunto Carmelita (Largo do Carmo) e o Cruzeiro Franciscano 

(Praça D. Pedro I), encontramos um perfil muito similar ao proposto, porém 

guardadas as devidas proporções urbanas que as caracterizam: diversidade de 

acesso, comércio, opções de lazer, gastronomia e hospedagem. 

 

B – Santana de Parnaíba x Itu: 

 

Ao compararmos os atrativos culturais de Santana de Parnaíba (1580), terra-

mater da criação de Itu (1610), notaremos que ambas as cidades são destinos 

perfeitos aos amantes de história, pois foram importantes centros bandeirantistas do 

nosso país. Além disso, ambas mantêm vivas as mesmas tradições histórico-

culturais religiosas que se estendem desde o século XVIII em nossa região. Vale 

lembrar que Santana de Parnaíba faz parte também do projeto regional “Roteiro dos 

Bandeirantes”- Estrada Parque, representado em Itu pela PROTUR.  

Ao passear pelo centro histórico de Santana de Parnaíba, encontraremos mais 

de 200 casarões dos séculos XVII ao XIX, tombados pelo Patrimônio Histórico 

estadual, a Igreja Matriz de Sant’Ana, construída em 1580 no estilo eclético da época, 

mandada erguer nas terras de Suzana Dias, mãe do fundador de Itu, Domingos 

Fernandes, a antiga residência do bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva (hoje 

Museu da Casa Anhanguera), que preserva o acervo patrimonial da cidade, além de 

conhecer o Centro de Apoio ao Artesão e a Galeria do Artista, dedicados aos 

artesãos locais e à comercialização de suas manufaturas.  

Ao compararmos os quesitos de cotejo na tabela abaixo, identificamos dois 

deles como superiores aos ofertados por Itu (Localização e Acesso, Conservação de 

Atrativos), “Similar” na Sinalização Turística e consideramos inferiores os demais, 

pois a cidade de Itu apresenta-se sobejamente com maior potencial de oferta nos 

itens restantes.    
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ITEM ANALISADO 

PONTO POSITIVO PONTO NEGATIVO COMPARAÇÃO 

À ITU 

Localização e acesso X  
 

Comércio X  
 

Hospedagem  X 
 

Opção de Lazer X  
 

 Conservação dos 
Atrativos 

X  
 

Poder de atração dos 

pontos turísticos 
 X 

 

Gastronomia  X 
 

Sinalização Turística X  
 

 

Site de Turismo 
X  

 

 

SANTANA DE PARNAIBA X ITU 

 
Aspectos Superiores à Itu: Localização e Acesso; Conservação dos 
Atrativos 

 

 

 

Aspectos Inferiores à Itu: Comércio; Hospedagem; Opção de Lazer; 
Poder de Atração dos Pontos Turísticos; Gastronomia; Site de Turismo 

 

 
 

Aspectos Similares à Itu: Sinalização Turística. 

 
Tabela 46  - Comparação Destinos – Santana de Parnaíba /SP x Itu/SP 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

C - Santos x Itu: 

 

Para estabelecermos a base de comparação para Turismo Cultural entre as 

cidades de Santos (1546) X Itu (1610), escolhemos o centro histórico de Santos por 

possuir riquezas de aspecto arquitetônico, cultural e religioso similares ao desejado 

à comparação, que também remontam à história do Brasil e incorporam ligações 

ancestrais com diversos povos do mundo por ser o maior porto do país, abrigando 

atrações turísticas que agradam a todas as idades e gostos. 

Fundada na região do Outeiro de Santa Catarina, onde se estabeleceu a Santa 

Casa de Misericórdia de Todos os Santos, a primeira do Brasil, desenvolveu o seu 
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centro histórico em diversos estilos arquitetônicos, de acordo com os imigrantes que 

chegavam ao país, destacando-se o estilo barroco nas construções dos séculos XVII 

e XVIII. Nele encontramos também edifícios em estilo Eclético (Teatro Coliseu), 

Neogótico (Catedral de Santos), Neoclássico (Casa da Frontaria Azulejada), 

Neorrenascentista (Estação do Valongo) e Belle Époque (Bolsa do Café).  

Um bom ponto para iniciar-se o roteiro de visitação é pela Cadeia Velha (antiga 

Casa da Câmara e Cadeia), hoje espaço cultural da Agência Metropolitana da 

Baixada Santista e aulas de musicalização do projeto Guri, prevendo, ao menos, 2 

dias para ser totalmente conhecido. 

 

 
ITEM ANALISADO 

PONTO POSITIVO PONTO NEGATIVO COMPARAÇÃO 

À ITU 

Localização e acesso  X 
 

Comércio X  
 

Hospedagem X  
 

Opção de Lazer X  

 
 Conservação 
dos Atrativos 

X  
 

Poder de atração dos 

pontos turísticos 
X 

 
 

Gastronomia X  
 

Sinalização Turística X  
 

 

Site de Turismo 
X  

 
 

SANTOS X ITU 

 

 
 

Aspectos Superiores à Itu: Comércio; Opção de Lazer; Site de 
Turismo 

 

 

 
 

Aspectos Inferiores à Itu: Localização e Acesso 

 

 

 
 

Aspectos Similares à Itu: Hospedagem; Conservação dos Atrativos; 
Poder de Atração dos Pontos Turísticos; Gastronomia; Sinalização 
Turística. 

 
Tabela 47  - Comparação Destinos – Santos /SP x Itu/SP 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 
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Ao compararmos os quesitos de cotejo da tabela acima, identificamos três 

deles como superiores aos ofertados por Itu (Comércio, Opção de Lazer e Site de 

Turismo), cinco similares (Hospedagem, Conservação de Atrativos, Poder de Atração 

dos Pontos Turísticos, Gastronomia e Sinalização Turística) e apenas um inferior 

(Localização e Acesso). 

 

6.5.2 Destinos Concorrentes de Itu – Segmento Religioso 

 

A – São Miguel Arcanjo x Itu:  

 

A religiosidade da cidade de São Miguel Arcanjo é o fator predominante no 

turismo religioso do município, que hospeda a Basílica em homenagem ao Arcanjo 

São Miguel, sendo a única no Brasil. Sua história começou como uma pequena 

capela em sua homenagem, transformada em matriz em 1886, e deu nome à cidade, 

em 1889. Em 2013, a nova matriz foi elevada à condição de Santuário Diocesano e 

transformada em Basílica em 2018. 

A construção da Basílica, em estilo neogótico, tem como destaque a torre 

sineira com 31 metros, cobertura em formato piramidal, rosácea ao centro da torre 

principal, interior com vitrais e, na nave principal, colunas e arcos formando abóbodas 

interligadas. 

A cidade de Itu possui o Santuário Nacional do Apostolado da Oração, 

agregado à Igreja do Bom Jesus, fundado pelo padre jesuíta Bartolomeu Taddei em 

1871, e localizado no centro histórico, em seu “Marco Zero”, sendo o símbolo maior 

da fé religiosa local, juntamente com a Igreja (1728) em devoção à Santa Rita de 

Cássia.   

  A tabela a seguir mostra os cotejamentos dos pontos positivos e negativos, 

sob o aspecto de Turismo Religioso referentes aos municípios de São Miguel Arcanjo 

e Itu, posicionando os aspectos inferiores se comparados a Itu (7) e dois Similares a 

Itu (Conservação dos Atrativos e Poder de Atração dos Pontos Turísticos). 
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ITEM ANALISADO 

PONTO POSITIVO PONTO NEGATIVO COMPARAÇÃO 

À ITU 

Localização e Acesso  X 
 

Comércio  X 
 

Hospedagem  X 
 

Opção de Lazer X  

 
 Conservação 
dos Atrativos 

X  
 

 

Poder de atração dos 

pontos turísticos 
X  

 

Gastronomia X  
 

Sinalização Turística  X 
 

 

Site de Turismo 
 X 

 

SÃO MIGUEL ARCANJO X ITU 

 
Aspectos Superiores à Itu: Não apresenta nenhum  

 

 

Aspectos Inferiores à Itu: Localização e Acesso; Comércio; 
Hospedagem; Opção de Lazer; Gastronomia; Sinalização Turística; 
Site de Turismo 

 
Aspectos Similares à Itu: Conservação dos Atrativos; Poder de 
Atração dos Pontos Turísticos. 

 
Tabela 48 - Comparação Destinos – São Miguel Arcanjo/SP x Itu/SP 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

A tabela acima mostra os cotejamentos dos pontos positivos e negativos, sob 

o aspecto de Turismo Religioso referentes aos municípios de São Miguel Arcanjo e 

Itu, posicionando os aspectos inferiores se comparados a Itu (7) e dois Similares a 

Itu (Conservação dos Atrativos e Poder de Atração dos Pontos Turísticos). 

A cidade de Itu possui o Santuário Nacional do Apostolado da Oração, 

agregado à Igreja do Bom Jesus, fundado pelo padre jesuíta Bartolomeu Taddei em 

1871, e localizado no centro histórico, em seu “Marco Zero”, sendo o símbolo maior 

da fé religiosa local, juntamente com a Igreja (1728) em devoção à Santa Rita de 

Cássia.   
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B – Pirapora do Bom Jesus x Itu: 

 

A história religiosa de Pirapora do Bom Jesus inicia-se em 1725, quando foi 

encontrada, numa das corredeiras locais, a imagem de madeira do Senhor Bom 

Jesus apoiada em uma pedra do Rio Tietê. Isto fez com que a devoção à imagem 

tornasse o orago e padroeiro da cidade. Em 1959, emancipou-se de Santana de 

Parnaíba, tornando-se município, e hoje também faz parte do pool que congrega os 

“Roteiro dos Bandeirantes”. 

 

 
ITEM ANALISADO 

PONTO POSITIVO PONTO NEGATIVO COMPARAÇÃO 

À ITU 

Localização e acesso X  
 

Comércio  X 
 

Hospedagem  X 
 

Opção de Lazer  X 
 

 Conservação dos 
Atrativos 

 X 
 

Poder de atração dos 

pontos turísticos 
X  

 

Gastronomia  X 
 

Sinalização Turística  X 
 

 

SITE DE TURISMO  X 
 

PIRAPORA DO BOM JESUS X ITU 

 
Aspectos Superiores à Itu: Não apresenta nenhum 

 

 

Aspectos Inferiores à Itu: Localização e Acesso; Comércio; 
Hospedagem; Opção de Lazer; Conservação dos atrativos; Poder de 
atração dos pontos turísticos; Gastronomia; Sinalização Turística; Site 
de Turismo 

 
Aspectos Similares à Itu: Não apresenta nenhum 

 

Tabela 49  - Comparação Destinos – Pirapora do Bom Jesus/SP x Itu/SP 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

O grupo, como demonstra a tabela acima, não encontrou qualquer fato 

relevante que possibilite classificar, como de ordem superior ou similar, o município 
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de Pirapora quando comparado a Itu, embora reconhecendo positivamente sua 

localização, fácil acesso e poder de atração de seus pontos turísticos naturais que 

envolvem a cidade.   

A cidade tem seu ponto alto de demonstração de fé durante a Semana Santa, 

quando ocorre, com maior frequência, as romarias devocionais à Igreja do Bom 

Jesus, vindas a pé, a cavalo, de bicicleta, em carros, motos ou ônibus. As romarias 

fazem parte da história religiosa de Pirapora, atraindo turistas de todo o Brasil. 

O maior desabono ao município é ser ribeirinho ao Rio Tietê, sofrendo todos 

os inconvenientes malefícios que este rio poluidíssimo causa à cidade (invasão por 

espumas geradas por detergentes lançados clandestinamente ao rio, mau cheiro, 

impossibilidade de uso para consumo ou qualquer atividade de lazer). 

 

C – São Paulo x Itu: 

 

A capital do estado de São Paulo possui diversos atrativos pela sua intensa 

multiplicidade de povos e identidades culturais díspares, permitindo abrigar em seu 

meio as mais variadas atividades de cunho religioso, atraindo com isso um enorme 

contingente de turistas em seu bojo.    

Vale lembrar as festas de Nossa Senhora de Achiropita (“Bixiga”), considerada 

a maior festa religiosa da comunidade italiana no Brasil, as visitas guiadas à Catedral 

da Sé, ao Mosteiro de São Bento, ao Pátio do Colégio ou ao Mosteiro da Luz, ao 

Museu e ao Memorial Judaico, além de sinagogas, mesquitas, templos budistas, 

xintoístas e taoístas espalhados por toda a cidade ou em suas imediações. 

Ao promover o cotejo na tabela abaixo apresentada, reconhecemos 

inequivocamente serem, em sua maioria, a favor de São Paulo, apenas destacando 

as ressalva “Conservação de Atrativos” e “Sinalização Turística” como de igual 

esforço e direcionamento aos utilizados ou pleiteados por Itu. 
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ITEM ANALISADO 

PONTO POSITIVO PONTO NEGATIVO COMPARAÇÃO 

À ITU 

Localização e acesso X  
 

Comércio X  
 

Hospedagem X  
 

Opção de Lazer X  

 
 Conservação 
dos atrativos 

X  
 

Poder de atração dos 

pontos turísticos 
X  

 

Gastronomia X  
 

Sinalização Turística X  
 

 

Site de Turismo 
X  

 

SÃO PAULO X ITU 

 

 

Aspectos Superiores à Itu: Localização e Acesso; Comércio; 
Hospedagem; Opção de Lazer; Poder de Atração dos Pontos 
Turísticos; Gastronomia; Site de Turismo 

 

 

Aspectos Inferiores à Itu: Não apresenta nenhum 

 

 
Aspectos Similares à Itu: Conservação dos Atrativos; Sinalização 
Turística. 

 
Tabela 50  - Comparação Destinos – São Paulo/SP (Religioso) x Itu/SP 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

6.5.3 Destinos Concorrentes de Itu – Segmento Rural 

 

A – São Carlos x Itu: 

 

A região de São Carlos pode ser considerada concorrente de Itu por conter 

uma das maiores ofertas de fazendas históricas do Estado de São Paulo Por essa 

razão, a análise de seus atrativos turísticos foi concentrada apenas nessas fazendas, 

e não nos atrativos pontuais e pouco relevantes do município em si, que não 

apresentam nenhuma relação com os atrativos de Itu e, portanto, não compete com 

eles.  

De qualquer forma, os aspectos ligados à composição do produto turístico da 

cidade, como gastronomia, hospedagem, sinalização, sites e outros também serão 
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analisados, por se entender que esses elementos ajudam na qualidade e 

competitividade das próprias fazendas, a exemplo do que é verificado em Itu.  

 

 
ITEM ANALISADO 

PONTO POSITIVO PONTO NEGATIVO COMPARAÇÃO 

À ITU 

Localização e acesso  X 
 

Comércio  X 
 

Hospedagem  X 
 

Opção de Lazer  X 
 

Conservação dos 
atrativos 

 X 
 

Poder de atração dos 

pontos turísticos 
X  

 

Gastronomia  X 
 

Sinalização Turística  X 
 

 

Site de Turismo 
 X 

 

SÃO CARLOS X ITU 
 

 

Aspectos Superiores à Itu: Poder de atração dos Pontos Turísticos 

 

 

Aspectos Inferiores à Itu: Localização e Acesso; Comércio; 
Hospedagem; Opções de Lazer; Conservação dos Atrativos; 
Gastronomia; Sinalização Turística; Sites de Turismo 
 

 

 
Aspectos Similares à Itu: Nenhum  

 
Tabela 51  - Comparação Destinos – São Carlos/SP  x Itu/SP 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

 De acordo coma  tabela acima, de uma forma geral, a maior parte dos quesitos 

avaliados se mostrou inferior em São Carlos em comparação à Itu, ou seja, não foi 

encontrado em São Carlos nada  que pudesse comprometer a competitividade ou 

servir de referência às ações de Itu. De qualquer forma, as ações comerciais 

realizadas pelas fazendas de café merecem uma análise mais criteriosa, já que 

muitas delas podem servir de referência para as fazendas históricas de café de Itu, 

o que pode indiretamente colaborar para o aumento de competitividade do destino 

ituano. 
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B – São Roque x Itu:  

  

 Considerada desde 1990 como Estância Turística, devido ao seu grande 

potencial histórico, artístico, ecológico e cultural, a cidade conta com um clima 

serrano, belas paisagens e povo hospitaleiro.  

São Roque se destaca ainda pela variedade de atrativos de outra natureza, 

inclusive gastronômica, com destaque para a produção de vinhos e alcachofra em 

sua área rural, os quais são considerados como produtos símbolos da cidade.  

 

 
ITEM ANALISADO 

PONTO POSITIVO PONTO NEGATIVO COMPARAÇÃO 

À ITU 

Localização e acesso X  
 

Comércio X  
 

Hospedagem X  
 

Opção de Lazer X  

 
Conservação dos 

atrativos 

X  
 

Poder de atração dos 

pontos turísticos 
X  

 

Gastronomia X  
 

Sinalização Turística X  
 

 

Site de Turismo 
X  

 

SÃO ROQUE X ITU 
 

 

Aspectos Superiores à Itu: Comércio; Hospedagem; Opções de 
Lazer; Conservação dos Atrativos; Gastronomia; Sinalização Turística; 
Sites de TurismoPoder de atração dos Pontos Turísticos 

 

 

Aspectos Inferiores à Itu: Nenhum aspecto identificado 

 

 
Aspectos Similares à Itu: Localização e Acesso 

 
Tabela 52  - Comparação Destinos – São Roque/SP  x Itu/SP 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

O município de São Roque se destaca por contar atualmente com uma oferta 

invejável de restaurantes e atrações de lazer de referência nacional, como o Ski 

Mountain Park, parque com uma pista artificial de esqui (feita à base de alumínio) de 
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aproximadamente 500 metros, além de um imenso tobogã, teleférico (para 

transportar os usuários da pista e do tobogã), além de arborismo, alpinismo e rapel.  

Dentre os diversos aspectos positivos ligados à oferta turística de São Roque 

destacam-se a qualidade do acesso e suas estradas de ligação à capital: Raposo 

Tavares e Castelo Branco – ambas administradas pela Via Oeste –, aliados à sua 

proximidade com expressivos mercados consumidores, como São Paulo (60 km); 

Sorocaba (50 km) e Campinas (107 km). Apesar disso, essa situação é similar à 

encontrada em Itu, que também conta com excelente acesso e proximidade a 

importantes mercados emissores de turistas, por sinal, os mesmos de São Roque, já 

que os municípios estão relativamente próximos entre si (aproximadamente 52 km) 

e equidistantes a esses grandes mercados consumidores de destinos turísticos. 

De uma forma geral, o destino em questão aparece melhor posicionado em 

relação a Itu, já que em na maior parte dos quesitos avaliados São Roque se mostrou 

superior em relação a Itu, como pode ser observado na tabela acima. Contribuem 

para esse resultado favorável o fato de os atrativos serem todos particulares e bem 

avaliados 

Além disso, a iniciativa privada é unida e constituída de forma associativa o 

que favorece o marketing da cidade, somado ao fato de o destino possuir uma vasta 

oferta de compras, tanto em alimentos e bebidas como em artesanato e souvenires. 

Por fim, pode-se afirmar que em São Roque encontramos várias opções de 

meios de hospedagem, tanto no meio urbano e no meio rural, além da gastronomia 

local, que é muito variada e abundante, desde a alta, até a caseira e caipira 

 

C – Circuito das Frutas x Itu: 

 

Formado pelos municípios de Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, 

Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo, o Circuito das Frutas destaca-se 

pela realização do turismo rural nas diversas propriedades existentes, aproveitando 

o potencial de produção de frutas historicamente presente na região.  

A região também é conhecida nacionalmente pelos inúmeros eventos ligados 

a temática das frutas, que são realizados anualmente. As Festas da Uva, do 

Morango, do Caqui, da Goiaba, Figo entre outras, comemoram a produção e 
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valorizam o produtor rural dos municípios. Destacam-se, na região, a cultura da uva, 

morango, pêssego, goiaba, ameixa, caqui, acerola e figo. 

 

 
ITEM ANALISADO 

PONTO POSITIVO PONTO NEGATIVO COMPARAÇÃO 

À ITU 

Localização e acesso X  
 

Comércio X  
 

Hospedagem X  
 

Opção de Lazer X  

 
Conservação dos 

atrativos 

X  
 

Poder de atração dos 

pontos turísticos 
X  

 

Gastronomia X  
 

Sinalização Turística X  
 

 

Site de Turismo 
X  

 

 CIRCUITO DAS FRUTAS X ITU 
 

 

Aspectos Superiores à Itu: Comércio; Hospedagem; Opções de 
Lazer; Conservação dos Atrativos; Gastronomia; Sinalização Turística; 
Sites de TurismoPoder de atração dos Pontos Turísticos; Localização 
e Acesso 

 

 

Aspectos Inferiores à Itu: Nenhum aspecto identificado 

 

 
Aspectos Similares à Itu: Nenhum aspecto identificado 

 
Tabela 53  - Comparação Destinos – Circuito das Frutas/SP  x Itu/SP 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

A gastronomia regional é de grande riqueza. Fruto das tradições e das várias 

correntes étnicas que se instalaram na região ao longo dos séculos, permitem ao 

turista desfrutar de inúmeras opções de comida da fazenda, cantinas italianas, 

restaurantes de nível internacional, comida japonesa, chinesa, mexicana, alemã. 

Todos os gostos numa mesma região, onde ainda se destaca o artesanato local e 

acontecem, durante todo o ano, inúmeras festas tradicionais. 
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O dia-a-dia do campo, as tradições, a culinária, as frutas frescas direto do pé, 

atrativos estes, cercados pela hospitalidade característica da roça, podem ser vistos 

nos roteiros rurais do Circuito, que se completam pelas adegas de produção de vinho 

artesanal, alambiques e pela cultura italiana tão presente em todos os municípios. 

Os causos, as paisagens, os sons e o cheiro de doce feito no fogão à lenha, de bolos 

e pães fresquinhos, servidos com o café feito na hora, complementam  a viagem 

pelos diversos destinos que compõem o circuito. 

Em virtude da excelente estrutura existente nos municípios pertencentes ao 

Circuito conclui-se que esse concorrente é superior a Itu em todos os aspectos, o 

que eleva consideravelmente o nível de competitividade frente a esse segmento e 

serve de alerta sobre a importância de Itu oferecer a estrutura adequada de visitação 

se quiser ter visibilidade e mercado dentro do segmento de Turismo Rural na região 

a qual está inserida.  

 

6.5.4 Destinos Concorrentes de Itu – Segmento Esportivo 

 

A – Boituva x Itu: 

 

Em Boituva prevalece o Centro de Paraquedismo, que para  iniciante, o mais 

recomendado é o salto duplo com instrutor, que ocorre de uma altura de 4 mil metros 

e a uma velocidade de 12 mil quilômetros por hora, em queda livre. A aventura dura 

cerca de 5 minutos entre a queda livre e o paraquedas aberto, e ainda pode ser 

registrada pelo instrutor ou cinegrafista. Também é possível fazer curso de 

paraquedismo, e instrução para fazer manobras no ar e conduzir o paraquedas 

sozinho. 

O Balonismo é um dos passeios mais procurados na cidade – são vários 

campos e escolas disponíveis. Para curtir o passeio, é preciso estar às 6h no Centro 

Nacional de Paraquedismo. Os balões abrigam de seis a 12 pessoas e percorrem 

cerca de 8 quilômetros durante uma hora. Após o pouso, os passageiros podem 

brindar o momento com um espumante ou ainda aproveitar o transladado para tomar 

café da manhã na Chácara Samambaia. 
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ITEM ANALISADO 

PONTO POSITIVO PONTO NEGATIVO COMPARAÇÃO 

À ITU 

Localização e acesso X  
 

Comércio  X 
 

Hospedagem  X 
 

Opção de Lazer  X 
 

Conservação dos 
atrativos 

 X 
 

Poder de atração dos 

pontos turísticos 
X  

 

Gastronomia  X 
 

Sinalização Turística  X 
 

 

Site de Turismo 
 X 

 

BOITUVA X ITU 
 

 

Aspectos Superiores à Itu: Poder de atração dos Pontos Turísticos;  

 

 

Aspectos Inferiores à Itu: Comércio; Hospedagem; Opções de Lazer; 
Conservação dos Atrativos, Gastronomia; Sinalização Turística; Sites 
de Turismo 

 

 
Aspectos Similares à Itu: Localização e Acesso 

 
Tabela 54  - Comparação Destinos – Boituva/SP x Itu/SP 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

 O destino concorrente destaca-se positivamente por apresentar sua Secretaria 

de Esportes muito ativa, com equipes treinando e competindo em várias modalidades 

como Futebol, com o campeonato Varzeano, Ginástica Artística, onde uma equipe é 

treinada para os Jogos Abertos do Interior, equipe de Vôlei Masculino e Judô. 

 Por outro lado, na maioria dos aspectos analisados o destino Boituva 

apresenta uma estrutura e serviços ligados ao turismo de nível inferior em relação a 

Itu, o que demonstra ser um destino que pode ser superado por Itu em eventuais 

disputas por sediar eventos regionais / nacionais da maioria das práticas esportivas 

existentes, regulamentadas e praticadas por meio de torneios e campeonatos.  

 

 

B – Sorocaba x Itu: 
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O município de Sorocaba se destaca como destino vocacionado a prática de 

esporte por  possuir uma ótima estrutura para o turismo esportivo. No destino, são 

realizadas anualmente diversas tipos e modalidade de competições, o que faz com 

que atletas, dirigentes e espectadores de todo o país passem dias no município, 

aproveitando toda a cadeia de serviços: hotéis, restaurantes, passeios, compras, 

etc., que é qualificada e em grande quantidade, o que leva esse destino concorrente 

de Itu a  ser melhor classificado na maior parte dos quesitos avaliados, conforme 

pode ser observado na tabela abaixo: 

 
ITEM ANALISADO 

PONTO POSITIVO PONTO NEGATIVO COMPARAÇÃO 

À ITU 

Localização e acesso X  
 

Comércio X  
 

Hospedagem X  
 

Opção de Lazer X  
 

Conservação dos 
atrativos 

X  
 

Poder de atração dos 

pontos turísticos 
 X 

 

Gastronomia X  
 

Sinalização Turística X  
 

 

Site de Turismo 
X  

 

SOROCABA X ITU 
 

 

Aspectos Superiores à Itu: Comércio; Hospedagem; Opções de 
Lazer; Conservação dos Atrativos, Gastronomia; Sinalização Turística; 
Sites de Turismo.  

 

 

Aspectos Inferiores à Itu: Poder de atração dos Pontos Turísticos 

 

 
Aspectos Similares à Itu: Nenhum aspecto identificado 

 
Tabela 55  - Comparação Destinos – Sorocaba/SP x Itu/SP 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

Para se ter uma ideia, somente os Jogos Regionais e o JORI  - Jogos 

Regionais dos Idosos, reuniram cerca de 12 mil pessoas segundo a Prefeitura 

Municipal de Sorocaba. Outras competições como o Torneio CrossFit Brasil, 

Campeonato Brasileiro de Futebol de Amputados, Campeonato Brasileiro de 
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KickBoxing e Copa SP de Vôlei, também atraíram os adeptos das modalidades 

esportivas.  

São eventos para todos os gostos e nos últimos anos os eventos esportivos 

têm movimentado expressivamente o fluxo de visitantes do município e contribuído 

muito para seu desenvolvimento econômico. Dentre esses eventos esportivos 

destacam-se Etapa do Campeonato Paulista de Duathlon, de Triathlon e do Paulista 

de Bicicross já foram realizados , além de diversas corridas de rua que ocorrem 

durante todo o ano. 

Palco do futsal, a Arena Sorocaba recebe jogos da Liga Paulista e Liga 

Nacional, pois a cidade tem um dos principais times do país e do mundo, o Magnus, 

que conta com o apoio da Prefeitura. O tradicional Esporte Clube São Bento, time de 

futebol, também disputa campeonato a nível nacional. Somente em 2019, 26 jogos 

aconteceram no Estádio Municipal Walter Ribeiro, o CIC. 

 

C – Jundiaí x Itu: 

 

A exemplo de Sorocaba, Jundiai se destaca pela sua ótima estrutura para o 

turismo esportivo, como estádios de futebol, pista de atletismo, piscinas, ginásios, 

escola esportiva e programa de esportes e atividades motoras adaptadas. O que é 

potencializado pela grande diversidade de comércio e hospedagem,  facilitando 

assim ainda mais a estadia dos praticantes de esportes nas suas mais diversas 

modalidades. 

Além disso, esse destino concorrente de Itu no segmento esportivo se destaca 

pela grande oferta de meios de hospedagem, opções gastronômica e por possuir um 

site que poderá ser utilizado como referência para Itu. 

Por consequência dessas características acima mencionadas o destino é um 

forte concorrente de Itu e apresentou todos os aspectos avaliados de nível superior 

a Itu, conforme pode ser observado na tabela abaixo descrita.  
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ITEM ANALISADO 

PONTO POSITIVO PONTO NEGATIVO COMPARAÇÃO 

À ITU 

Localização e acesso X  
 

Comércio X  
 

Hospedagem X  
 

Opção de Lazer X  
 

Conservação dos 
atrativos 

X  
 

Poder de atração dos 

pontos turísticos 
X  

 

Gastronomia X  
 

Sinalização Turística X  
 

 

Site de Turismo 
X  

 

 JUNDIAÍ X ITU 
 

 

Aspectos Superiores à Itu: Comércio; Hospedagem; Opções de 
Lazer; Conservação dos Atrativos, Gastronomia; Sinalização Turística; 
Sites de Turismo; Poder de atração dos Pontos Turísticos  

 

 

Aspectos Inferiores à Itu: Nenhum aspecto identificado 

 

 
Aspectos Similares à Itu: Nenhum aspecto identificado 

 
Tabela 56  - Comparação Destinos – Jundiaí/SP x Itu/SP 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

Esse resultado demonstra que nosso destino deve aprimorar seus serviços e 

equipamentos turísticos, de forma planejada e coordenada, caso queira ser um 

destino mais competitivo frente ao segmento de turismo esportivo. 

De qualquer forma, a identificação das virtudes dos concorrentes pode servir 

de estímulo ao aprimoramento e reafirmar a importância do Plano de 

Desenvolvimento Turístico aqui desenvolvido e um futuro Plano de Marketing, os 

quais representam documentos norteadores para o que deve ser feito a curto, médio 

e longo prazo para que Itu possa se tornar um destino de referência para a prática 

esportiva e potencial cidade-sede para inúmeros campeonatos esportivos de nível 

regional, nacional e até mesmo internacional. 
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6.6 Análise SWOT 

 

A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer avaliação de cenários 

internos e externos de empresas, produtos e destinos, sendo usado em larga escala 

como base para gestão e planejamento estratégico de destinações turísticas, cuja 

dinâmica pode ser aplicada em qualquer tipo de situação, o que a permite ser 

transposta para ampliar o nível de exequibilidade das diretrizes que serão propostas 

a seguir, aumentando a possibilidade de obtermos práticas  exitosas e inovadoras a 

partir da implementação das ações aqui propostas. 

O termo SWOT é uma sigla derivada do idioma inglês, e consiste na sigla das 

expressões de Forças (Strengths), Fragilidades (Weaknesses), Oportunidades 

(Opportunities) e Ameaças (Threats). As forças e fraquezas podem também ser 

interpretadas, respetivamente, como pontos fortes e fracos, (fatores internos / 

controláveis), assim como as ameaças e oportunidades consistem em fatores 

externos / incontroláveis, mas perceptíveis e influenciadores frente a realidade e 

dinâmica territorial da Estância Turística de Itu. 

Vale destacar que a análise SWOT do município foi construída com base nas 

observações obtidas a partir das visitas de campo realizadas no decorrer da 

elaboração do trabalho, entrevistas informais realizadas com empresários de 

empreendimentos relacionados a cadeia produtiva do turismo, pesquisa de demanda 

turística, oficinas promovidas junto ao grupo sistematizador do PDT de Itu (2022), 

informações do PDT de 2022, considerações dos membros do COMTUR de Itu, além  

da audiência pública realizada junto a comunidade, em 09 de novembro de 2022. 

O resultado é um quadro de análise SWOT amplo e realista, capaz de oferecer 

subsídios para a formulação de propostas para a Estância Turística de Itu de forma 

muito mais precisa e coerente, principalmente com relação aos aspectos que devem 

ser potencializados (oportunidades) e melhor trabalhados (pontos fortes) ou nos 

aspectos que devem ser minimizados, evitados e corrigidos (pontos negativos e 

ameaças) em prol de um cenário que permita conseguir qualificar a visitação ao 

destino, e ao mesmo tempo, promover a conservação e valorização desses locais 

pela comunidade que vive em Itu e que possa propor assim um caminho para que 

seu visitante valorize a história, cultura e natureza existente como uma fonte de valor 

de uso, e não mais como um produto passível de comércio, troca e perda dos 
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princípios que regem os princípios de desenvolvimento sustentável do turismo a qual 

almejamos para Itu.   

 

 

Figura 198 – Oficina para Construção Análise SWOT – Espaço Fábrica São Luiz  
Fonte – POZATI, Fábio, 2022 

 

 

Figura 199 – Oficina para Construção Análise SWOT – Estação Trem Republicano 
Fonte – MORO, Marcela, 2022 
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Segundo a metodologia empregada na análise SWOT, as potencialidades 

identificadas na Estância Turística de Itu se tratam, por sua vez,  de aspectos internos 

ou controláveis pela administração do destino turístico. Tais potencialidades devem 

ser identificadas para que se possa, a partir de então, traçar estratégias que busquem 

sua conservação e melhor aproveitamento de suas potencialidades, para assim 

tentar promover a contemplação e valorização dos elementos relacionados a história, 

cultura, natureza e estrutura de visitação presentes em Itu, por meio da prática do 

turismo pelos visitantes.  

Assim como as potencialidades, as oportunidades também favorecem a prática 

do turismo na localidade mas se tratam de aspectos externos e portanto 

incontroláveis à gestão do município. Mesmo assim, devem ser estudadas e 

consideradas nas diretrizes pois seu melhor aproveitamento pode trazer amplos 

benefícios ao processo de visitação da Estância Turística de Iti, tanto para a cadeia 

produtiva do turismo local como para os próprios visitantes.  

As fragilidades apresentadas na análise SWOT são entendidas, por sua vez, 

como elos fracos de Itu  que podem e devem ser evitados ou anulados por meio  das 

diretrizes propostas nesse PDT, já que são considerados como pontos internos ou 

controláveis,  

As ameaças são consideradas, por sua vez, como aspectos externos e portanto, 

incontroláveis à vontade da gestão do destino, mas que podem comprometer de 

alguma forma o processo de visitação ao destino e que por essa razão, mesmo que 

incontroláveis, devem ser estudados para que seja encontradas formas de evitá-la 

ou minimizar seus efeitos negativos.  

Tendo em vista os elementos pertencentes à analise SWOT apresenta-se a 

tabela a seguir, a qual sintetiza os aspectos considerados como potencialidades, 

fragilidades (aspectos internos/controláveis), assim como as oportunidades e 

ameaças (aspectos externos/incontroláveis) sob a perspectiva da análise SWOT, os 

quais serão posteriormente analisados de forma detalhada. 
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POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 
 

☺ Localização e acesso 
☺ Exclusividade na Fama dos Exageros  
☺ Extensa área para turismo rural  
☺ Fazendas Históricas  
☺ Maiores áreas/atividades de camping 

do Brasil 
☺ Participação na história do Brasil 
☺ Eixo histórico preservado 
☺ Diversidade de Patrimônios (Fé, 

tradição e história) 
☺ Patrimônio histórico material 

preservado 
☺ Duas grandes áreas de 

reflorestamento 
☺ Cicloturismo 
☺ Vasta oferta de turismo rural 
☺ Grande quantidade e diversidade de 

Uhs / Tipos de Meios de 
Hospedagem 

☺ Potencial de crescimento turístico 
☺ Diversidade de vocações 
☺ Qualidade do ar 
☺ Microclima estável e agradável 
☺ Diversidade e qualidade da 

gastronomia  
☺ Personalidades históricas, culturais, 

esportivas, religiosas e artísticas da 
cidade; 

☺ Proximidades dos dois maiores 
aeroportos (Viracopos e Guarulhos); 

☺ Centros de formação relevantes; 
☺ Destino com alto grau de segurança; 
☺ Destino com alto grau de limpeza; 
☺ Município com legislação turística 

estruturada; 
☺ Turismo religioso como segmento de 

destaque 
☺ Diversidade de oferta de atativos 

gratuitos; 
☺ Manifestações artísticas autênticas 

tradicionais; 
☺ Roteiro do Bandeirantes; 
☺ Classificação como Estância 

Turística; 
☺ Atrativos Naturais e geológicos 

significativos e exclusivos; 
☺ Trem Republicano. 
 
 
 

 
 Faltam áreas de estacionamento para 

ônibus no centro histórico 
 Pouca atividade comercial para o 

turista 
 Não há Centro de 

Eventos/convenções 
 Faltam parques temáticos 
 Prédios no Centro Histórico fechados 

e sem ocupação 
 Falta de Pousada e Hostel no Centro 
 Valores dos imóveis altos para os 

investidores 
 Orçamento baixo para a Área do 

Turismo 
 Má conservação das estradas rurais 
 Falta melhor explorar o cicloturismo 

com pontos adequados de 
atendimento e vendas 

 Falta política de segmentação do 
cliente 

 Falta arborização e flores 
(paisagismo) na cidade 

 Ausência de agência exclusiva para 
serviços de turismo receptivo 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
 
 Crescimento do interesse pelo 

Cicloturismo  
 Estabilidade climática (muitos dias 

com sol) 
 Demanda Pós-covid  
 Maior interesse pelo contato com a 

natureza 
 Mercado PET 
 Aumento do Interesse pelo turismo de 

experiência  
 Aumento do acesso e a diversidade 

de canais de informação. 
 

 
 Restrições Pandêmicas  
 Fortalecimento de destinos 

concorrentes 
 Instabilidade econômica – política do 

país 

 
Tabela 57 – Análise SWOT – Estância Turística de Itu 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 

 

 A partir da construção da Análise SWOT de Itu, podemos observar a 

predominância das aspectos positivos, tanto internos (potencialidades), como 

externos / incontroláveis (oportunidades), o que é uma excelente notícia, pois coloca 

Itu num patamar acima da concorrência e facilita seu melhor ranqueamento dentro 

dos parâmetros estabelecidos na Lei de Município de Interesse Turístico do Governo 

do Estado de São Paulo (Lei Complementar nº 1261 de 29/04/2015). 

 Por outro lado, há aspectos desfavoráveis, tanto interno/controláveis 

(fragilidades) como externos / incontroláveis (ameaças), que devem ser observados 

com atenção e os quais devem ser extintos ou minimizados por ações planejadas e 

exequíveis propostas por meio das diretrizes e planos de ação desse trabalho.  

 A seguir, serão detalhados, as potencialidades, fragilidades, oportunidades e 

ameaças expostas na Tabela 57 – Análise SWOT – Estância Turística de Itu. 

. 

6.6.1 As Potencialidades de Itu 

 

☺ Localização e acesso: proximidade em relação aos principais polos turísticos 

emissivos, como São Paulo, Campinas e o Aeroporto de Viracopos, Região 

Metropolitana de Sorocaba, entre outros, com excelentes vias de acesso 

rodoviário. 
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☺ Exclusividade na Fama dos Exageros: característica ímpar que faz com que o 

tema e tudo o que for relacionado à fama, possa ser utilizado como marca 

deferenciada do município dentro do cenário nacional. 

 

☺ Extensa área vocacionada ao  turismo rural: grande parte das fazendas 

históricas já atua como empreendimento destinado ao turismo, seja para 

hospedagem, restaurante e/ou atividades de ecoturismo.  Destaca-se ainda o fato 

que muitas das fazendas de Itu, abertas ao público em geral, oferecem atividades 

culturais, de lazer, hospedagem, alimentação, ecoturismo, pedagógicas, 

geológicas em áreas de fácil acesso e com infraestrutura de apoio que geram 

condições para ampliar o receptico turístico local. 

 

☺ Fazendas Históricas: Fazendas Históricas preservadas e com atividade turística 

em expansão 

 

☺ Uma das maiores áreas de camping do Brasil: o município é pioneiro na 

tradição de campings com infraestrutura e atendimento tão bons quanto aos da 

rede hoteleira. 

 

Figura 200 –  Placa de Acesso à Camping em Itu 
Fonte – POZATI, Fábio, 2022 
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☺ Participação na história do Brasil: Itu é também conhecido pelos títulos de 

Fidelíssima do Império, Berço da República e pela sua participação nos principais 

movimentos econômicos do desenvolvimento do país como a cultura do café, da 

cana de açúcar, do gado e das indústrias têxteis. 

 

☺ Eixo histórico preservado: aqui cabe ressaltar que o município possui um 

verdadeiro museu à céu aberto muito bem conservado, quando se observa  no 

eixo de formação do município, o que contribuirá para a análise do pleito de Itu 

como patrimônio cultural da humanidade em sua constituição Filipina. 

 

☺ Patrimônios (Fé, tradição e história):  de valor inquestionável, o município 

possui em cada um de seus pontos, atrativos, igrejas, museus, casarios, artistas 

locais e registros em quadros, fotos e documentos que comprovam os seus 412 

anos de preservação da cultura. 

 

☺ Patrimônio histórico material preservado: devido aos tombamentos aprovados 

pelo IPHAAN e CONDEPHAAT, grande parte do patrimônio histórico está 

preservado, mantendo o interesse dos turistas em visitarem o município para 

apreciarem a identidade patrimonial local. 

 

☺ Duas grandes áreas de reflorestamento: com o tema em evidência, as áreas 

de reflorestamento contribuem para o quesito sustentabilidade da Estância 

Turística. 

 

☺ Cicloturismo: projetos de cicloturismo propostos pela Secretaria de Turismo, 

Lazer e Eventos, em trilhas históricas e constextualizadas com o 

acompanhamento de Guia de Turismo, ganham proporção, sendo divulgados no 

site do turismo e atraindo cada vez mais adeptos da prática e o envolvimento dos 

comerciantes locais, com a doação de brindes sorteados nas edições. 

 

☺ Grande quantidade e diversidade de Uhs / Tipos de Meios de Hospedagem:  

o município comporta eventos de grande porte, inclusive para a região, pelo 

grande número de leitos em relação às demais cidades do entorno. 
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☺ Potencial de crescimento turístico: o município tem potencial para receber todo 

tipo de empreendimento, de pequeno à grande porte, para a ampliação da oferta 

turística. 

 

☺ Diversidade de vocações: o que permite que diversos nichos visitem a Cidade, 

interessados em arquitetura, geologia, história, lazer, cultura, gastronomia e afins. 

 

☺ Qualidade do ar: e acordo com medições realizadas pela CETESP – Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo24, a cidade possui baixo indice de poluição, 

tornando-a agradável para a permanência e a moradia 

 

☺ Microclima estável e agradável:  Possui micro clima diferenciado por causa da 

baixa probalidade de chuvas 

 

☺ Diversidade e qualidade da gastronomia: grande oferta no segmento de 

alimentos e bebidas, com valores diversificados que atendem de padrões 

populares à requintados. 

 

☺ Personalidades históricas, culturais, esportivas, religiosas e artísticas da 

cidade: o município conta com diversas personalidades, onde algumas possuem 

expressividade internacional. 

 

☺ Proximidades dos dois maiores aeroportos (Viracopos, Congonhas e 

Guarulhos): nestá localizado à 70km do Aeroporto de Viracopos, 99,5 Km do 

Aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP e a 120 Km do Aeroporto 

Internacional de Guarulhos/SP, por meio de rodovias com excelente estado de 

conservação. 

 

☺ Centros de formação relevantes: são encontrados no município diversas 

instituições de ensino superior e técnico, que oferecem variados tipos de cursos 

 
24 Disponível em https://cetesb.sp.gov.br/ar/publicacoes-relatorios/rel_itu/. Acesso em 06 de 
novembro de 2022. 

https://cetesb.sp.gov.br/ar/publicacoes-relatorios/rel_itu/
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superiores , tecnólogos e técnicos que contribuiem para a qualificação profissional 

da mão de obra local. Dentre essas instituições se detacam: ETEC – Escola 

Técnica Estadual – Centro Paula Souza, FATEC – Faculdade de Tecnologia do 

Estado de São Paulo, FADITU -  Faculdade de Direito de Itu, SESI – Serviço 

Social da Indústria, CEUNSP – Centro Uninversitário Nossa Senhora do 

Patrocínio, SENAC – Serviço Nacional do Comércio e SEBRAE – Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena Empresa 

 

☺ Destino com alto grau de segurança: considerada a 10ª Cidade mais segura 

do país, segundo o ranking Connected Smart Cities25.  

 

☺ Destino com alto grau de limpeza: constatado por meio dos resultados das 

pesquisas de demanda aqui apresentados. 

 

☺ Município com legislação turística estruturada: O destino possui legislações 

específicas relacionadas a regulamentação da atividade turística, tais como a Lei 

do COMTUR e Lei do Plano Diretor de Turismo. 

 

☺ Turismo religioso como segmento de destaque: todos os anos, mais de 1500 

peregrinos veem até a Cidade para visitor o Santuário Nacional do Sagrado 

Coração de Jesus. 

 

☺ Diversidade de oferta de atrativos gratuitos: as principais atrativos turísticos 

são gratuitos, como: Parque do Varvito, Cidade da Criança, Praça dos Exageros, 

Fazenda do Chocolate e Museu Republicano.  

 

☺ Manifestações artísticas autênticas tradicionais: Por tratar-se de uma cidade 

que mantêm vivas as suas expectativas na expressão que a define “ITU: Fé, 

Tradição, Arte e História”, a comunidade ituana expressa em alto relevo os seus 

valores tradicionais como forma de preservar o seu patrimônio autêntico, sendo 

elas apresentadas anualmente em suas atividades socioculturais. As mais 

destacadas manifestações centenárias, como a Queima do Judas, o Cortejo 

 
25 Disponível em https://ranking.connectedsmartcities.com.br/. Acesso em 06 de novembro de 2022; 

https://ranking.connectedsmartcities.com.br/
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Solene em Louvor ao Divino Espírito Santo, as Folias dos Reis Magos, as 

celebrações da  Semana Santa, as procissões majestosas em louvor à Santa Rita 

de Cássia, adicionadas às atuais reverências nas comemorações da Semana da 

Convenção Republicana, na preservação de partituras autênticas de músicas 

sacras e profanas compostas por autores ituanos, divulgadas pelo Museu da 

Música Itu e enaltecidas pelo canto coral dos grupos locais Vozes de Itu e Schola 

Cantorum, o Festival de Artes de Itu implantado em 1993 pelo Maestro Eleazar de 

Carvalho, as apresentações da Orquestra Ituana de Viola Caipira, e as festas 

tradicionais das comunidades italiana e japonesa. Estas manifestações atraem 

milhares de visitantes à cidade, permitindo divulgar de forma sobeja as suas gratas 

memórias ancestrais, emolduradas pelo seu belíssimo acervo histórico-

patrimonial, transmitindo às atuais e futuras gerações o esplendor guardado e 

respeitado pelo seu povo.  

 

☺ Participação no Roteiro do Bandeirantes: A Cidade compõe a Rota Turística 

Roteiro dos Bandeirantes, juntamente com mais 8 cidades por onde passa o Rio 

Tietê, sendo: Santana de Parnaíba, Araçariguama, São Roque, Pirapora do Bom 

Jesus, Cabreuva, Salto, Porto Feliz e Tietê. 

 

☺ Classificação como Estância Turística: tal título favorece a apresentação de 

Projetos para a obtenção de recursos do fundo perdido DADETUR, cujo montante 

varia entre 5 a 7 milhões de reais ao ano, o que favorece projetos de revitalização 

e conservação dos atrativos turísticos do município, por exemplo. 

 

☺ Atrativos Naturais e geológicos significativos e exclusivos:  o Parque do 

Varvito é constituído por uma rocha sedimentar exclusiva no município, em Itu, 

encontra-se também a sexta maior caverna de granito do mundo – ainda em 

processo de mapeamento e portanto não aberta à visitação turística.  

 

☺ Trem Republicano: ter como oferta turística um passeio de trem, amplia as 

possibilidades de pacotes turísticos para o município, e em consequencia o 

aumento do ticket médio, outro benefício é existir o consórcio entre as duas 

cidades o que fortalece o polo turístico de ambas. 
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6.6.2 As Fragilidades de Itu 

 

 Faltam áreas de estacionamento / acesso para ônibus no Centro Histórico:  

devido ao grande número de patrimônios tombados no Centro Histórico, não é 

permitido o trânsito de ônibus, por este motivo está sendo construído o terminal 

turístico rodoviário onde os ônibus permanecerão estacionados durante a estada 

dos turistas e visitante, sendo oferecidas áreas específicas para embarque e 

desembarque nos arredores do centro histórico a fim de não comprometer a 

estrutura dos patrimônios tombados) 

 

 Pouca atividade comercial para o turista: poderá ser solucionada com mais 

opções de comércio para turistas, roupas, bolsas, calçados, tapeçaria, moveis, 

antiquários e afins....o existente hoje, limita-se à souvenires dos exageros e 

alimentos e os demais comércios não abrem em dias e horários satisfatórios que 

atendam aos turistas / visitantes. 

 

 Inexistência de Centro de Eventos/convenções: a implementação de um 

Centro de Eventos será mais eficiente de ocorrer se partir da iniciativa privada e 

deve passar por uma análise de viabilidade, posto a variedade de oferta 

semelhante num raio de 100 km). A mesma carência pode ser associada a 

inexistência de Parques Temáticos, que consiste em outra fragilidade do destino 

identificada por meio da Análise SWOT. 

 

 Prédios no Centro Histórico fechados e sem ocupação: esse fato diminui a 

atratividade do Centro Histórico, pois esses prédios só podem ser visitados por 

fora, limitando sua visita a contemplação de sua fachada. Para se reverter essa 

situação, é necessário que a ocupação seja estimulada com leis de incentivo, 

realizadas em parceria com a Secretaria de Cultura do município e órgãos 

depreservação e revitalização de edificíos histórico-culturais como o 

CONDEPHAAT e IPHAN. 

 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 

337 

 

 Falta de Pousada e Hostel no Centro:  não há conhecimento de que exista 

algum Hostel no município. Vale destacar que essa iniciativa deverá partir do 

segmento privado e poderá ser estimulado com leis de incentivo, existem 

pousadas, entretanto, pela infra estrutura oferecida (prédios antigos) e valores 

praticados, acabam servindo para atender hospedagens comerciais e não 

turísticas) 

 

 Altos valores dos imóveis e terrenos para os investidores: dado a elevado 

número de condomínios de alto padrão em Itu, há uma especulação imobiliária 

vigente que torna o investimento em novos empreendimentos no Município algo 

que envolve mais elevadas em relação a outros municípios de tamanho e número 

de habitantes similar a Itu.  

 

 Orçamento baixo para a Área de Turismo:  muitas das ações, especialmente 

aquelas de manutenção dos atrativos públicos turísticos, necessitariam de um 

orçamento específico para este fim. Além do aumento no orçamento desta pasta, 

justificado pelo movimento econômico transversal trazido pela indústria turística, 

faz-se necessária a captação de outros recursos que não sejam os oferecidos 

pelo fundo estadual (DADETUR), por meio de uma diretoria/divisão especializada 

em projetos/convênios/editais, inclusive os internacionais) 

 

 Má conservação das estradas rurais: maior investimento em equipamentos 

para manutenção da estrada, bem como a implementação de um sistema de 

comunicação visual, com placas turísticas de sinalização e totens explicativos 

sobre a representatividade de cada região rural no desenvolvimento econômico 

do país. 

 

 Falta melhor explorar o cicloturismo com pontos adequados de atendimento 

e vendas: Embora potencial e com roteiros específicos existentes em Itu, esse 

segmento ainda não é plenamente atendido, pois faltam pontos de apoio 

(bebedouros / áreas de descanso / opções de gastronomia / conserto e 

manutenção de bicicletas) no decorrer dos roteiros promovidos e organizados 

pelo poder público para esse tipo de prática. 
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 Falta de política de segmentação do cliente: há a necessidade de escolher 

algumas personas chaves para a comunicação sobre a oferta turística do 

município, pois a vasta oferta turística também pulveriza o público que vem 

desfrutar na cidade o que dificulta potencializar o ticket médio. 

 

 Falta arborização e flores (paisagismo) no município: atualmente, faltam 

projetos de arborização provenientes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

em conjunto com a Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos  e Conselho Municipal 

de Turismo e de Meio Ambiente. 

 

 Ausência de agência exclusiva para serviços de turismo receptivo: dada a 

necessidade de segmentar e direcionar os turistas aos atrativos públicos e 

particulares de forma adequada, aumentando assim sua permanência e o ticket 

médio no município, faz necessária a existência de agencias receptivas no 

município, devidamente estruturadas, com espaço, equipamentos e profissionais 

especialmente designados para tal fim. 

 

6.6.3 As Oportunidades para Itu 

 

 Crescimento do interesse pelo Cicloturismo: O cicloturismo é uma atividade 

na qual múltiplos destinos são acessados tendo a bicicleta como principal modo 

de transporte, movimentando setores econômicos e infraestruturas de apoio 

locais Exemplos internacionais mostram que o incentivo ao desenvolvimento do 

cicloturismo pode ser interessante para a catalisação de investimentos e na 

redução da emissão de gases poluentes. O panorama após a pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19) direcionou o comportamento do viajante para tendências 

focadas na experiência que podem ser favorecidas com o cicloturismo, o que vai 

de encontro a tendência de demanda maior por atividades na natureza, com 

menor aglomeração e passeios realizados em grupos pequenos, como também 

uma preferência por produtores locais e empreendimentos realmente 

sustentáveis. Estas tendências levantam uma oportunidade para segmentos 

emergentes, como a prática do cicloturismo, que costuma envolver destinos 
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menos procurados e próximos ao local de origem dos turistas, como ocorre com 

Itu em relação a grande mercados emissores de turistas, como Campinas, São 

Paulo e Sorocaba, que estão distantes a menos de 100 km de Itu por meio de 

rodovias com excelente estado de Conservação. 

 

 Estabilidade Climática Local: Um dos pontos notáveis a respeito das condições 

climáticas locais é a sua estabilidade, propiciando temperaturas agradáveis e dias 

ensolarados na maior parte do ano, um convite ideal à sua maior visitação. 

Situada na Região Metropolitana de Sorocaba, considerada a Mesorregião Macro 

Metropolitana Paulista, a uma altitude média de 583 m acima do nível do mar, que 

inclui trechos da Mata Atlântica em seu território, está localizada entre 

o planalto cristalino e o sedimentar paulista, com seu relevo suave e áreas 

elevadas nas regiões limítrofes, possuindo clima subtropical com temperaturas 

médias de 21 C e índice pluviométrico de 1.350 mm anuais. 

 

 Demanda Pós-covid: entre os anos de 2020 e 2021, todo esse cenário de 

otimismo e crescimento foi abalado pela Pandemia causada pelo COVID-19, o 

que influenciou diretamente toda a cadeia produtiva do turismo em todo o mundo, 

já que os deslocamentos foram vistos pela OMS – Organização Mundial de 

Turismo, como uma das principais razões para o alastramento do vírus a partir da 

China, o que gerou a restrição ou total impedimento dos deslocamento de turistas 

na maior parte dos lugares e destinos do mundo, como tentativa de conter o Vírus.  

Felizmente, com o avanço da vacinação em todo o mundo, aliado ao 

enfraquecimento dos efeitos nocivos da COVID-19 em função das suas novas 

variantes (mais contagiosas e menos letais) e por consequência do número de 

internações e mortes em função do Coronavírus, começa a ocorrer, a partir do 

segundo semestre de 2021, a flexibilização de muitos países nas regras e 

restrições de ingresso e saída de turistas de seus territórios, o que foi fundamental 

para que a atividade turística começasse a se recuperar e mostrasse, mais uma 

vez, sua força como gerador de empregos, receita e impostos para os países, 

como o Brasil, por exemplo. E ao que parece, todo esse cenário adverso ficou 

para trás já que tanto a OMT – Organização Mundial do Turismo, como o 

Ministério do Turismo brasileiro e associações de classe representativas do setor 

nacional, como ABAV – Associação Brasileira dos Agentes de Viagens, ABIH – 
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Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, BRAZTOA – Associação Brasileira 

das Operadoras de Turismo e diversos observatórios de Turismo 

estaduais/municipais, tem sido unânime em apontar a retomada do setor de 

Turismo em todas as suas áreas correlatas, destacando inclusive que muitos 

números obtidos em 2022 já são superiores aos números obtidos antes da 

pandemia, em 2019, o que demonstra que o turismo voltou mais forte do que 

nunca, indicando a necessidade de termos mãos de obra qualificada para ocupar 

todas as novas e diversas vagas de emprego no mercado que surgiram desde 

então, demonstrando assim que o Turismo voltou mais forte do que nunca, o que 

certamente irá favorecer destinos turísticos como Itu para os próximos anos.  

 

 Aumento da Demanda por Turismo de “Contato com a Natureza”: Com o 

crescer da procura por locais que apresentem condições de contato com a 

natureza, em especial no segmento pós-pandêmico, o território ituano sobressai 

neste quesito ao possuir vastas áreas rurais, campings com infraestrutura para 

todos os níveis de exigência, estradas rurais adequadas ao cicloturismo e ao moto 

turismo, magníficas paisagens trazidas pela “Estrada Parque”, beirando o Rio 

Tietê, os parques e jardins arborizados em seu centro urbano, o “Parque 

Geológico do Varvito”, os Centros de Lazer e Esportes distribuídos pelas áreas 

de maior demanda nas periferias, o que favorece o convívio dos que buscam um 

contato real com a natureza.      

 

 Mercado Aberto para Cidades “Pet Friendly”: o município de Itu se destaca 

atualmente na região por possuir legislação específica, aprovada pela Câmara 

dos Vereadores em abril de 2022, que autoriza bares, restaurantes, hotéis, 

shoppings e similares a terem em seus ambientes espaços adequados aos 

animais de estimação (pets), vindo ao encontro do desejo de seus visitantes. 

Por meio desta iniciativa, o “Trem Republicano” introduziu um vagão específico 

“pet friendly” para o conforto e bem-estar de seus usuários durante as jornadas, 

bem como os ambientes públicos municipais estabeleceram regras para a 

entrada e circulação de cães e gatos acompanhados de seus tutores aos atrativos 

de maior demanda (Praça dos Exageros, Cidade da Criança, Praça Periscópio, 

dentre outros).  
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 Aumento do Interesse pelo “Turismo de Experiência”: Quando existe a 

interação entre o turista e o ambiente, através de impressões memoráveis que 

possam criar experiências únicas e exclusivas, tais como localização, clima, 

diversidade de ofertas e ações excepcionais para torna-los elementos 

diferenciadores na imagem do destino, isso valoriza as práticas autênticas, 

inovadoras e personalizadas. A emoção turística está relacionada com os 

sentimentos e sensações causados, sendo por isso de caráter subjetivo e 

pessoal. O principal objetivo é identificar e conceber estratégias que fomentem a 

vivência memorável obtida no destino, sustentados por pesquisa bibliográfica, a 

caracterização diferenciada do destino e a mobilização das várias entidades que 

atuam no setor turístico local. A diferenciação desse tipo de turismo deve estar 

assente na personalização dos serviços e na cocriação de produtos de interesse 

turístico, a fim de se envolver outros segmentos de mercado e promover o destino 

como único e de excelência. Essa interação propicia a ligação emocional com o 

local visitado, o que se vive por ali e traz lembranças prazerosas ao visitante. O 

resultado é um turista impactado pela viagem, um divulgador dessas 

experiências. 

 

 Aumento da diversidade e acesso aos canais de comunicação: Cada público 

necessita de uma comunicação assertiva para que se consiga motiva-lo ao intento 

a que se propõe. No trato turístico, esta identidade se faz importante quando se 

idealiza cooptar segmentos relevantes que são deixados ao acaso, ou que não 

são considerados como ideais ao pretendido. Com as mudanças sociais ocorridas 

no mundo a partir dos anos 1970, onde se estratificaram novos ideais de gênero, 

modos de vida, formas de trabalho, meios de lazer, sociedades alternativas e 

vivenciamentos difusos, trouxe também novas formas de comunicação com cada 

grupo. A esses grupos se juntam formas de se comunicar com idosos e PNEs, 

religiosos de diferentes credos, pessoas de culturas exóticas, tribos urbanas de 

motoqueiros, ciclistas, roqueiros, funkeiros, etc. Além do mais, cada um desses 

grupos possui  interesses distintos e, por vezes, não condizentes com o propósito 

idealizado como público alvo, mas que podem ser identificados por novas 

pesquisas de demanda para se montar as estratégias adequadas.   
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6.6.4 As Ameaças para Itu 

 

 Novas Restrições Pandêmicas: Quando tratamos fatos exógenos de 

repercussão coletiva, em particular aqueles que transformam politicas sanitárias 

em óbices de relevância mundial, como o ocorrido na última pandemia dos anos 

2020/2021, sabemos muito bem como eles afetam profundamente a vida das 

pessoas, em especial a categoria turística. Os dados mencionados pelas 

estatísticas disponíveis nos mostram a calamidade ocorrida no período, levando 

a aflição às famílias e às comunidades tradicionais receptivas do turismo mundo 

afora.  

 

 Concorrência com Outros Municípios Turísticos: É notória a preocupação dos 

municípios mais vulneráveis aos regramentos impostos pela Secretaria de 

Turismo do Estado de São Paulo sobre as condições de manter-se como 

Município de Interesse Turístico (MIT). Com as normas atuais, que estabelecem 

um critério estatal que traz ou fomenta a discórdia entre os entes federados, fica 

clara a desigualdade de disputa com municípios melhor estruturados, com maior 

suporte econômico-financeiro, melhores equipes de profissionais vivenciados no 

trade e com demandas já consolidadas ao longo do tempo. Na verdade, não se 

faz turismo sem ter-se uma infraestrutura local consolidada, ou com um poder 

público que não se preocupa em chamar parceiros privados para comporem um 

projeto consistente em busca de objetivos concretos, ou com corpos técnicos 

desmotivados e sem qualificação adequada para enfrentar os desafios, sem 

apreço responsável pelo interesse em conduzir um compromisso sério com a sua 

comunidade. Como em qualquer outra atividade profissional, o Turismo exige 

competências e habilidades precípuas ao seu exercício, engajamento coletivo 

perene e atitudes proativas para o seu sucesso.  

 
 Instabilidade Econômica - Política no País: É inegável que a conjuntura 

político-econômica de qualquer país é fator importante para se levar adiante 

projetos consistentes em qualquer atividade humana. As turbulências e as 

instabilidades econômico-financeiras norteiam a pujança social de quaisquer 

povos, haja vista que todos os empreendimentos exitosos que ocorrem no mundo 
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são frutos de uma política econômica bem planejada e estruturada em princípios 

rigorosos de condução responsável de suas finanças. No Brasil, devido a 

desconexão com objetivos claros de longo prazo e da sua instabilidade político-

ideológica, temos visto, ao longo de nossa história pregressa, um amontoado de 

políticas equivocadas e díspares dos objetivos que possam trazer um grau de 

confiança maior aos intentos governamentais e, por conseguinte, ao seu povo. 

Como bem sabemos, a atividade turística preceitua haver uma estabilidade 

econômico-financeira para o seu exercício, uma vez que se trata de ações 

vinculadas ao lazer e bem-estar das famílias, a busca por ambientes 

descontraídos nos quais espera-se encontrar o desapego da vida cotidiana. Em 

consequência disso, do nível de endividamento das famílias brasileiras em alto 

grau, das dificuldades à prática turística por comprometer parte da renda devido 

ao custo de vida crescente e instável, recomenda-se aos dirigentes do trade 

cautela no dimensionamento de projetos pretendidos de médio e longo prazos 

nos próximos três anos.    

 

 

Figura 201 – Reunião Comunidade Itu – Construção Análise SWOT 
Fonte –TOLEDO, Célia, 2022. 
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PARTE III - PROGNÓSTICO 
 

7 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 

2015 e 2018 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 do Grupo Sistematizador 

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 202 – Reunião Grupo Sistematizador sobre Diretrizes do PDT 
Fonte – POZATI, Fábio, 2022. 
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Figura 203 – Diretrizes Estratégicas, PDT 2022 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022. 
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7.1 Projetos propostos 

 

Para a implantação e a consolidação da prática do turismo em Itu, 

consideraram-se os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças para o seu 

desenvolvimento turístico. Uma vez traçada as linhas mestras, por meio da aplicação 

da Análise SWOT, torna-se necessário empreender uma série de atividades que 

deverão ser realizadas a curto, médio e longo prazo. 

Vale destacar que todas as secretarias do município e suas instâncias de 

planejamento, implantação e operação deverão acompanhar a evolução das ações, 

a fim de detectar as falhas e corrigir os rumos, voltando-os para os resultados 

pretendidos. 

Como ações de curto prazo, entendem-se aquelas realizadas na fase inicial 

da hierarquia da implantação de equipamentos e no desenvolvimento da localidade. 

Geralmente, consistem em ajustes e soluções que podem ser implantadas no espaço 

de tempo de 01 (um) ano e correspondem a soluções para necessidades imediatas 

que visam viabilizar o funcionamento adequado dos serviços e equipamentos 

turísticos. 

O horizonte das proposições ao médio prazo foi estabelecido para que 

ocorram em até 02 (dois) anos, subordinando-se sempre à hierarquia que deve ser 

observada, a fim de evitar medidas intuitivas, imediatistas e às vezes, eleitoreiras, 

que acabarão por comprometer a capacidade de absorção do número e tipo de 

turistas pela localidade, degradando-a ambientalmente e comprometendo-a, desta 

forma, perante o seu mercado potencial.  

As ações de longo prazo, por sua vez, foram estipuladas para as opções que 

envolvam o desenvolvimento do turismo em destinações em até 03 anos, tendo em 

vista a maior complexidade envolvida na sua execução, o que torna necessário um 

tempo maior para que a ação proposta traga o resultado esperado para efetivo o 

desenvolvimento sustentável da atividade turística no destino. 

Para desenvolver o turismo em Itu, considerando-se suas vocações 

previamente identificadas, sugere-se o empreendimento das seguintes diretrizes e 

programas: 
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Diretriz Estratégica nº 01 – CAPACITAR O TRADE  

Proposta de Ação Curto 
Prazo  

Médio 
Prazo  

Longo 
Prazo  

Formar parcerias com empresas de treinamento 
para cursos de capacitação 

• Curso de Qualidade de Atendimento para as 
diversas áreas de atuação vinculadas ao turismo 
(camareiras, recepcionistas, garçons, monitores, 
motoristas e afins) 

• Curso de idiomas para profissionais do trade de 
turismo 

• Capacitação em finanças para empresários da área 
de turismo 

• Capacitação em planejamento estratégico para 
gestores das empresas de turismo  

• Capacitação sobre Planejamento e 
Operacionalização de Eventos  

• Capacitação para elaboração de Plano Estratégias 
de Marketing aos players do mercado de turismo  
 

   

Ampliar a utilização e conhecimento sobre o 
Roteiro Trilha do Saber 

• Tornar roteiro mais conhecido para ampliar a 
frequência dos participantes 

• Regulamentar o Roteiro Trilha do Saber 

• Organizar cursos para formação dos profissionais 
envolvidos no Trilha do Saber 
 

   

Semana do Turismo 

• Ampliar o número de painelistas convidados no 
decorrer do evento  

• Inserir cursos  relacionados aos temas tratados 
nos painéis 
 

   

Desenvolver estratégias para despertar o interesse 
do trade em conhecer e experimentar Itu 

• Oferecer roteiros diversificados para que o 
munícipe possa aproveitar; 

• Utilizar as redes sociais para mobilização e 
divulgação; 

• Criar Famtours  
 

   

 
Tabela 58 - Diretriz Estratégica nº 1 – Capacitar o Trade 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022 
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Diretriz Estratégica nº 2 - ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE MARKETING 

Proposta de Ação Curto Prazo  Médio 
Prazo  

Longo Prazo  

Idealização do(s) Buyer Persona(s) do destino Itu 

• Construção dos perfil do Turista que visita Itu a partir 
dos resultados da pesquisa de demanda 

• Entrevistas informais com "players" da cadeia 
produtiva do turismo de Andradas como hotéis, 
restaurantes, atrativos turísticos, guias de turismo 
para construção do buyer persona. 

 

   

Aumento do nível de competitividade da oferta 
turística 

• Proposição de 03 novos roteiros segmentado por 
tipo de produto (disponibilizados via Site – projeto 
piloto); 

• Elaboração de material instrucional para oficinas 
de captação / conscientização da cadeia 
produtiva; 

• Propostas para tornar Itu um destino 
instagramável; 

• Idealização de propostas alinhadas ao conceito 
de turismo de experiência;  

• Oficinas de capacitação com "players" da cadeia 
produtiva  

• Definição do posicionamento de Itu 

• Valorização dos diferenciais do destino para 
torná-lo mais competitivo no mercado  
 

   

Fortalecimento do Relacionamento com Players 
do Mercado 

• Levantamento/atualização de eventos 
promovidos pelo Trade; 

• Seleção criteriosa de eventos do Trade para 
potenciais patrocínios, apoio e participações; 

• Definição estratégias para fechamento de 
parcerias com 
agentes/operadores/organizadores de eventos 
em Rodas de Negócios em Eventos 

• Pesquisa sobre posicionamento do destino com 
agências de viagens e operadoras  

• Pesquisa sobre posicionamento do destino com 
organizadores, promotores de eventos 

• Definição estratégias para otimizar resultados de 
visitas, contatos nas agências, operadoras, 
organizadores de eventos dos maiores centros 
emissores de turistas do Estado de SP  

• Identificação de agências e operadoras do Estado 
de São Paulo que mais vendem o destino  

 X  
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• Elaboração material de apoio para Workshop, 
Treinamento de vendas com agentes, operadoras 
e organizadores de eventos; 

• Elaboração cartilha de vendas do "destino Itu" 
para Agentes e Operadores (disponibilidade 
digital via Portal / e-mail mkt); 

• 01 Famtour com agentes, operadores, 
organizadores de eventos interessados em 
vender o destino Itu; 

• 01 Presstour com influenciadores digitais, mídia 
especializada; 

• Definição estratégias para fechamento de 
parcerias (agentes/operadores/organizadores de 
eventos) em Rodas de Negócios em Eventos 
promovidos pelo "Trade" com participação do 
Depto. de Turismo de Itu.   

• Treinamento equipe para participação adequada 
em feiras e eventos do "Trade" turístico e de 
pessoal do Centro de Informações Turísticas para 
atender agentes, operadores e organizadores de 
eventos;     

• Visitas e reuniões com operadoras, agências e 
organizadores de eventos para fortalecimento da 
relação com Departamento de Turismo de Itu  
 

Aprimoramento da Conveniência de Consumo  

• Identificação da sazonalidade (horários e dias da 
semana com maior e menor frequência de 
consumo - entrevistas com "players"); 

• Identificar gargalos de consumo;  

• Propor novas ferramentas para facilitar o 
consumo dos atrativos (novo Portal, 
modernização e aprimoramento do atendimento 
no Centro de Informações Turísticas de Itu/SP); 

• Aprimoramento e modernização do atendimento 
do Centro de Informações Turística. 
 

   

Estratégias de Comunicação 

• Propor novas ferramentas/meios para ampliar o 
conhecimento e consumo dos Atrativos Turísticos; 

• Propostas de ações de comunicação via 
marketing de conteúdo (inbound marketing) e 
meios de divulgação “tradicional" (outbound 
marketing); 

• Criação de logomarca do destino 
 

   

 

Tabela 59 - Diretriz Estratégica nº 2 – Elaboração de um Plano de Marketing  
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022 
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Diretriz Estratégica nº 3 -  DIVERSIFICAR A SEGMENTAÇÃO  

Proposta de Ação Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Criar eventos que integrem o trade turístico 

• Voltados a novos segmentos, para atrair um 
público diferenciado. 

• Estimular / diversificar segmentos no decorrer do 
ano para reduzir a sazonalidade 

 

   

Conhecer o cliente para atingi-lo / conhecer a 
persona 

• Através de pesquisas qualitativas, entrevistas em 
sites.  
 

   

Criar motivações de viagem / atrativos para criar 
novas experiências de viagem  

• Incentivar a criação de novos hotéis restaurantes 
e atrativos temáticos / segmentados 

• Fomentar a diversificação da oferta turística por 
meio de incentivos aos empresários. 

 

   

Elaborar pesquisas de mercado para identificar o 
público real / potencial para novos segmentos 
proposto. 

• Utilizar dados do Observatório do Turismo 
 

   

Desenvolver capacitação de profissionais focada 
em cada segmento. 

• Criar cursos profissionalizantes voltados a 
segmentos específicos do turismo. 

• Fazer parcerias com escolas Técnicas e 
Faculdades para criação de cursos específicos 
 

   

 
Tabela 60 - Diretriz Estratégica nº 3 – Diversificar a Segmentação 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022 
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Diretriz Estratégica  nº 4 - TORNAR ITU UM DESTINO CONHECIDO 
INTERNACIONALMENTE. 

Proposta de Ação Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Tornar Itu um destino cinematográfico / cidade 
cenário para o mercado de filmes de produção 
internacional; 

• Fazer parcerias com produtores de cinema, 
faculdades de cinema. 

• Desenvolver material com paisagens 
cinematográficas. 
  

   

Criar o site em vários idiomas; 

• Desenvolver um plano de ação, em parceria com 
a Secretaria de comunicação, para incluir versões 
em outros idiomas nos conteúdos do site 
institucional do Turismo, além das publicações 
nas mídias sociais. 

x   

Qualificar a mão de obra para atendimento em 
outros idiomas; 

• Criar um sistema de pontuação para 
estabelecimentos que cumpram requisitos como 
capacitação de seus colaboradores, e adequação 
do mesmo para receber turistas estrangeiros 
(cardápio e sinalização), tornando estes 
prioritários nas divulgações. 

x   

Diversificar os métodos de divulgação; 

• Criar série de vídeos com curiosidades do turismo 
Ituano, em outros idiomas. 

• Participação em feiras de Turismo com 
visibilidade internacional. 

• Propagandas do turismo em plataformas de 
streaming e mídias sociais. 
 

 x  

Fazer propaganda direcionada; 

• Ampliar o publico alvo e direcionar o engajamento 
das publicações, para que o conteúdo alcance 
outros países.  

   

Criar material institucional em Inglês e Espanhol; 

• Traduzir material institucional existente para as 
línguas inglesa e espanhola  
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Melhorar a estrutura da cidade para atender 
demanda diversificada; 

• Atualizar a sinalização pública de atrativos e 
serviços turísticos. 

• Criar plano que englobe empresários e 
empreendedores, para melhora da comunicação 
visual dos seus estabelecimentos. (Adequação 
de fachadas)  
 

  x 

Fortalecer a identidade turística do município; 

• Divulgação dos principais atrativos com 
relevância internacional. ( Parque do Varvito, 
Exageros, Santuário do Sagrado coração de 
Jesus, Convento do Patrocínio, Kartódromo, 
Agility, FAMA, Maeda e outros) 

   

Gerar relacionamento com operadoras 
internacionais; 

• Criar plano de incentivo para que as operadoras 
internacionais fortaleçam nosso destino no 
momento de escolha do turista. 

   

Desenvolver ações focadas com influencers 
digitais; 

• Tornar a prefeitura mediadora das ações de 
marketing digital da iniciativa privada, onde além do 
estabelecimento se beneficiar da divulgação, a 
identidade do turismo ituano se consolide. 

   

Participar de feiras e eventos internacionais 

• Priorizar esse tipo de ação no orçamento anual. 

• Selecionar Feiras Internacionais mais relevantes 

• Capacitar equipe técnica a obter melhores 
resultados nas feiras selecionadas. 

   

 

Tabela 61 -  Diretriz Estratégica nº 4 – Tornar Itu um destino reconhecido 
internacionalmente 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022 
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Diretriz Estratégica nº 5 - GERAR ARTICULAÇÃO 

Proposta de Ação Curto 
Prazo  

Médio 
Prazo  

Longo 
Prazo  

Apresentação das métricas 

• Reuniões trimestrais com o trade para apresentar 
os dados das pesquisas de demanda. 

 

Compartilhar a responsabilidade sobre a 
captação de dados qualitativos e quantitativos 
com o trade 

• Distribuição de formulários de  pesquisas a serem 
aplicadas nos próprios estabelecimentos 

• Campanha institucional (vídeos/ 
palestras/reuniões) de conscientização com o 
trade 
 

   

Distribuição recorrente de material de divulgação 
institucional 

• Material gráfico colocado em todos os 
empreendimentos associados a cadeia produtiva 
do turismo 
  

Visitas periódicas ao trade  

• Realização de visitas periódicas (pelo menos uma 
vez por semana a uma empresa do trade) por um 
membro do COMTUR e um membro a SECTUR 
 

   

Participação frequente nas principais Feiras de 
Turismo e Eventos do segmento 

• Ofertar a possibilidade de profissionais do trade 
de Itu participarem dos estandes disponibilizados 
pela SECTUR/SP  ao Roteiro dos Bandeirantes 
 

   

Promover eventos de negócios 

▪ Criar oportunidades para que o trade se reúna 
periodicamente para lançamentos, divulgações, 
networking e afins. 

   

Promover o site do turismo 

▪ Promoção do Site Oficial do Município26 para que 
o trade se aproprie das informações sobre os 
diversos eventos em cada empreendimento 

 

   

 
Tabela 62 - Diretriz Estratégica nº 5 – Gerar Articulação 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022 

 
26 Disponível em http://www.turismo.itu.sp.gov.br  

http://www.turismo.itu.sp.gov.br/
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Diretriz Estratégica nº 6 - TORNAR ITU UM DESTINO TURÍSTICO SUSTENTÁVEL 

Proposta de Ação 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Implantar mais pontos de coleta seletiva tanto em 
área urbana quanto nas rotas ciclo turísticas 

• Criar Pontos de parada de bicicleta nas estradas 
rurais de Itu, com água, mapas de rotas, mesas, 
bancos (tudo de madeira certificada) com coleta 
seletiva; 

• Criar Pontos de parada nas ciclovias de Itu, com 
água, mapas de rotas, mesas, bancos (tudo de 
madeira certificada) com coleta seletiva. 

 

   

Incentivar o trade a não utilizar materiais 
descartáveis ou materiais de único uso 

• Dialogar com vereadores para sugerir leis para 
gradativamente eliminar materiais descartáveis e 
de uso único; 

• Campanhas de conscientização nas escolas 
sobre a emergência climática e o que eles podem 
fazer de ações práticas em suas casas; 

• Criar uma campanha com palestras e eventos em 
escolas publicas municipais sobre a emergência 
climática e propondo ações práticas. 

 

   

Estimular atividades em ambientes abertos 
(parques e jardins) 

• Criar calendário anual de passeios ciclo turísticos 
pelas trilhas de Itu; 

• Criar calendário anual de festa temáticas voltadas 
para integração da comunidade local (Festa da 
Primavera); 

• Fazer parceria com artista local para pintar murais 
em locais estratégicos junto às ciclovias de temas 
ligados a sustentabilidade;  

• Criar um calendário de caminhadas nos mesmos 
dias de eventos para incentivar a população a 
ter uma vida mais saudável e sustentável. 

  

   

Fomentar/estimular o consumo em eventos 
envolvendo a economia criativa 

• Criar um calendário de feiras e eventos artísticos 
junto aos pontos de parada de bicicletas 
incentivando a população a participar. 

• Fazer do espaço interno do Mercado Municipal 
um espaço para eventos artísticos com palco 
aberto permanente.  
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• Criar um calendário de eventos anuais usando o 
espaço do mercado municipal, área interna e 
externa.  

 

Incentivar, aproveitar e absorver a mão de obra 
local 

• Criar um sistema de pontuação para 
estabelecimentos que capacitem de seus 
colaboradores para receber turistas estrangeiros 
(cardápio e sinalização), tornando estes 
prioritários nas divulgações; 

• Criar um treinamento / formação em parceria com 
o SEBRAE ou SENAR para guias mirins nas 
comunidades carentes, principalmente para 
atenderem nas áreas rurais nos estabelecimentos 
e ao longo das rotas turísticas ciclísticas, de 
trilhas para caminhadas e  turismo histórico; 

• Criar uma agência de turismo social com guias 
mirins de comunidades locais;   

• Criar um treinamento em parceria com o Instituto 
Federal para formação coletores de sementes 
nas áreas de reflorestamento das APAs;  

• Criar um treinamento em parceria com o SENAR,  
para pessoas das comunidades criarem viveiros 
comunitários de arvores nativas para plantios nas 
áreas de reflorestamento obrigatório da 
compensação da represa. 

  

   

Incentivar o uso de técnicas sustentáveis  

 Conscientizar turistas e moradores sobre uso 
racional da água; com sinalização especifica sobre 
esse tema em locais estratégicos;  

• Fazer parceria com empreendedor local que 
possui expertise na produção de telha especifica 
para telhado verde com recursos de incentivo a 
pesquisa e esta implantando até em outros 
países;  

• Atuar junto a vereadores para que tenhamos uma 
legislação especifica obrigando toda nova 
residência ou condomínio a fazer captação de 
agua da chuva e reaproveitamento de agua de 
pias. 

 

   

 
Tabela 63 - Diretriz Estratégica nº 6 – Tornar Itu um destino sustentável  
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022 
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Diretriz Estratégica nº 07 – POSICIONAR ITU COMO UM DESTINO REFERÊNCIA NO 
SEGMENTO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Proposta de Ação Curto 
Prazo  

Médio 
Prazo  

Longo 
Prazo  

Criação de um tour virtual 
 

• Elaboração de um tour de 360º dos 05 atrativos 
histórico-culturais melhor posicionados na Matriz 
de Hierarquização  

• Estabelecer parcerias público-privada para 
produção dos vídeos 

 

   

Buscar o reconhecimento pela UNESCO 
 

• Promover o reconhecimento por meio do projeto 
da formação urbana da Itu Colonial (praças e 
arruamentos) dentro dos conceitos das 
“Ordenações Filipinas”, vigentes a partir de 1603, 
período da fundação da cidade (1610).   

 

   

Elaborar concurso de Gastronomia  
 

• Otimizar o fato de o destino ter como referência 
nacional o Filé a Parmegiana27 somado a variada 
oferta de alimentos típicos da culinária nacional e 
internacional (Leitoa Pururuca / Churrasco na 
Brasa / Feijão Tropeiro); 

• Promoção do Concurso incentivada / organizada 
pelo Poder Público em parceria com os Cursos de 
Gastronomia Existentes no Município; 

• Inserir o Concurso de Gastronomia dentro do 
Calendário Oficial de Eventos do Município. 

 

   

Resgatar as tradições culturais  
 

• Valorizar o caipirismo nas manifestações artísticas 
locais (teatro / música / dança / escolas); 

• Promover maior número de apresentações da 
Orquestra Ituana de Viola Caipira; 

• Incentivar maior número de trabalhos de pesquisa 
junto com Núcleo de Estudos do Museu 
Republicano “Convenção de Itu para identificar 
causos e curiosidades da história de Itu que possa 
ser contada pelos Guias de Turismo locais.  
 

   

Retomar e Ampliar os Eventos Cívicos 
relacionados à História 

   

 
27 Reconhecido pela lei  nº 2073, de 11 de março de 2019, como “Patrimônio Cultural Imaterial do 
Município” 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 

357 

 

 

• Ampliar a divulgação dos eventos cívicos para a 
comunidade, comércio, restaurantes e meios de 
hospedagem locais;  

• Promover atividades que ampliem a experiência 
nos eventos cívicos (ex. Promoção de Concurso 
de Fantasias associadas aos temas dos eventos 
cívicos); 

• Incentivar a participação das crianças (estudantes 
de ensino fundamental) nos eventos cívicos, com 
apresentação de fanfarras estudantis / 
participação nos desfiles para os alunos que 
fizerem os melhores trabalho sobre o tema em 
questão; 

• Realizar benchmarking em outros eventos 
similares (outros países / estados / municípios) 
para identificar atividades de destaque / 
diferenciadas que poderiam cativar o público e 
gerar mídia  espontânea. 

 

Envolver o trade turístico  e entidades e 
associações para fortalecer o segmento histórico-
cultural  
 

• Requalificar os Guias de Turismo Receptivo 
membros da ASSIGTUR  - Associação dos Guias 
de Turismo Receptivo,  com a apresentação de 
estratégias que possam promover experiências 
significativas aos clientes no decorrer de seus 
roteiros;  

• Fazer parcerias com empresas de tecnologia para 
promover tours que possam associar o presente e 
futuro, através do uso de óculos de realidade 
virtual; 

• Premiar as entidades que apresentarem as ações 
mais inovadoras e exitosas na promoção e 
valorização dos atrativos histórico-culturais de Itu, 
por meio da obtenção um diploma de participação, 
mencionadas como “Entidade Parceira do Turismo 
Ituano - Ano 20 XX” no final de cada ano letivo, em 
cerimônia pública de reconhecimento às suas 
contribuições relevantes ao pretendido 

 

   

 

Tabela 64 - Diretriz Estratégica nº 7 –  Posicionar Itu como um destino referência no 
segmento histórico-cultural 
Fonte – Grupo Sistematizador PDT Itu, 2022 
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7.2 Projetos / Ações em Andamento 

 

Foram identificados três projetos em andamento que quando finalizados, irão 

colaborar sensivelmente para o aumento da qualidade da oferta turística do Município 

de Itu, pois se tratam de projetos relacionados diretamente ao restauro ou melhor 

identificação e valorização de atrativos histórico-culturais, os quais, conforme fora 

observado no decorrer desse trabalho, se tratam de uma das maiores 

potencialidades turísticas do Município.  

A seguir são detalhadas as informações inerentes a cada um desses projetos: 

Restauro do Cruzeiro de São Francisco, Reconhecimento pela UNESCO de Itu como 

um Cidade de Matriz Urbana Espanhola e o Restauro do Marco Zero de Itu.  

7.2.1 Restauro do Cruzeiro de São Francisco 

 

Monumento de valor ímpar como atrativo turístico e histórico-cultural, o 

Cruzeiro de São Francisco, localizado na Praça Dom Pedro I, no centro histórico da 

cidade, é o único elemento que restou do memorável conjunto arquitetônico 

franciscano do final do século XVIII, sendo concluído por volta de 1795 por Joaquim 

Pinto de Oliveira, o Mestre Tebas, autor de talento ímpar em trabalhos ornamentais 

em cantaria, ainda hoje existentes em igrejas da capital paulista. 
 

O cruzeiro foi erguido em arenito e varvito, tornando-se objeto único no mundo 

devido ao material empregado em sua construção, com destaque ao varvito ituano, 

rocha sedimentar utilizada nas fundações e calçadas das edificações locais, devido 

a sua abundância. 
 

O restauro, iniciado em 2021, com verbas do convênio entre o Conselho Gestor 

do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos e a Prefeitura da Estância 

Turística de Itu, sob os cuidados da sua Secretaria de Cultura e do Patrimônio 

Histórico, tornou possível realizar as diversas fases de prospecção, recuperação e 

restauro por equipes técnicas de várias especialidades, que forneceram os subsídios 

técnico-científicos para os resultados deste empreendimento, uma vez que não 

haviam registros específicos de sua construção, exigindo acuradas adequações, o 

que permitiu a evolução satisfatória à preservação deste importante marco da 

História do Brasil.  
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Figura 204 – Cruzeiro do São Francisco – Face Frontal (Nordeste) 
Fonte – Acervo MLD RAI, 2022. 

 

 

Figura 205 – Cruzeiro do São Francisco – Imagem ampliada da Vista posterior do braço 
horizontal direito  
Fonte – Prefeitura da Estância Turística de Itu, 2022. 
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Figura 206 – Cruzeiro do São Francisco – Planta Baixa  
Fonte – Prefeitura da Estância Turística de Itu, 2022. 

 

7.2.2 Itu Filipina: Uma cidade de matriz urbana espanhola28 

 

Por iniciativa da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico da PETI – 

Prefeitura da Estância Turística de Itu, está em desenvolvimento o projeto para 

reconhecimento pela UNESCO  - Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura, da formação urbana da Itu Colonial (praças e arruamentos) 

dentro dos conceitos das “Ordenações Filipinas”, vigentes a partir de 1603, época da 

fundação da cidade (1610).   
 

Esse processo ocorre pois é sabido que o período entre a ocupação do 

território, desenvolvimento do povoado até a fundação da vila, entre os séculos XVI 

e XVIII, acontecem as diversas fases de adensamento urbano-populacional da 

primitiva Utu-Guaçu, núcleo formado por Domingos Fernandes, o qual promove a sua 

ocupação com lavouras e criação de gado. 
 

 
28 Os documentos que tramitam do Projeto de Lei que reconhece Itu como uma Cidade Filipina de 
Matriz Urbana Espanhola são: PROJETO DE LEI N° 261, DE 2022 RECONHECE ITU COMO ClDADE 
DE MATRIZ URBANA ESPANHOLA; no qual a 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO DECRETA: Artigo 110 - Fica ltu 
reconhecida como cidade de matriz urbana espanhola, por sua orientação arquitetônica concebida no 
período em que nosso território esteve sob domínio da Coroa da Espanha, constituindo Património 
Histórico e Arquitetônico do Estado. 
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O fundamento das Diretrizes Filipinas nos permite compreender a gênese do 

arranjo urbano seiscentista de Itu: a “praça maior”, vinculada ao atual centro histórico 

como espaço formador do eixo viário entre os sítios e adros monacais dos Carmelitas 

(a Sudeste) e dos Franciscanos (a Noroeste), as praças secundárias, que continham 

a antiga matriz de Domingos Fernandes (hoje Igreja do Bom Jesus), a Câmara e a 

Cadeia, os espaços para as igrejas de Santa Rita de Cássia e de Nossa Senhora do 

Patrocínio, os caminhos de acesso a Porto Feliz (a Oeste), a Sorocaba (ao Sul), a 

Salto de Ytu e a Campinas do Mato Grosso (ao Norte).    
 

A propositura reveste-se de enorme importância, pois dará visibilidade 

internacional ao município, agregando a divulgação de estudos históricos inéditos, 

os quais serão disponibilizados futuramente como fontes relevantes de pesquisa das 

histórias do Brasil Colonial e da Ibero América. Com isto, objetiva-se criar o link 

turístico para a promoção da cidade, com o tema sugerido “Itu, uma Vila Filipina no 

Coração da América do Sul”.     

 

7.2.3 Revitalização do Marco Zero de Itu 

 

Por meio de verba conveniada entre o DADETUR - Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento dos Municípios Turísticos e a PETI - Prefeitura da Estância 

Turística de Itu, verba esta especificamente destinada às melhorias do segmento 

turístico, transcorrem as obras de revitalização da Praça Padre Anchieta, defronte a 

Igreja do Bom Jesus, local onde nasceu a cidade, para a instalação visual do Marco 

Zero no centro histórico.  

Esta obra permitirá um novo contorno à praça, com passeios em pedras 

portuguesas, o posicionamento simbólico da “Rosa dos Ventos” em seu piso frontal 

voltado à Igreja, rampas de acessibilidade, instalação de novos bancos em madeira, 

nova iluminação, sistema de segurança, painel informativo e uma “cápsula do 

tempo”, comemorativa ao evento.  

Com este feito, todas as distâncias geodésicas do município passarão a referir-

se a partir desse novo marco. As obras deverão estar concluídas em cinco meses, 

sendo sua entrega ao público prevista para a primeira quinzena de dezembro de 

2022. 
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7.2.4 Base da polícia militar de Itu com serviços de segurança e atrativos 
para turistas e munícipes 

 

Por volta de 04 anos antes de assumir a Companhia, o Capitão Carlos Eduardo 

Guará Carrilho ficou na seção de Comunicação Social do Batalhão da Polícia Militar 

em 2015, e durante este período, tendo em vista o cargo que ocupava, teve contato 

com diversas pessoas, da imprensa, empresários, amigos e colaboradores. 

Tendo em vista os eventos, as solenidades, as ações, redes sociais e tudo o 

que envolvia a comunicação social, no que tange à divulgação das ações positivas, 

principalmente realizadas pela Polícia Militar, criou-se uma rede de relações com 

estas pessoas. 

 Ele sempre fez questão de convidá-las para conhecer o quartel, aproveitando 

as solenidades e os eventos, o que resultou, em 2018, numa campanha de doação 

de medula óssea no Batalhão, onde mais de 400 voluntários foram cadastrados para 

se tornarem doadores, conforme a compatibilidade das necessidades que surgissem. 

Esta experiência obtida nestes últimos 4 anos foi trazida para a Companhia, em 

2019, quando então o Capitão assumiu a base em Itu, com a missão inicial de 

reformar a Companhia. Tal empreitada  foi iniciada em 2021, com a colaboração dos 

demais policiais militares, que compuseram a mão de obra necessária para a 

viabilidade do projeto.  

A princípio foram promovidas alterações na parte burocrática, com destaque 

para a publicação no Diário Oficial da mudança de sede, do endereço na Rua Piauí, 

no Bairro Brasil, para a Avenida Dr. Octaviano Pereira Mendes (principal avenida de 

Itu), saindo de uma sede alugada e sendo transferida para um prédio próprio sob 

responsabilidade do Estado. 

Neste momento, o Capitão Carlos Eduardo Guará Carrilho iniciou um 

movimento para reformar esta nova sede, composta por uma grande área a ser 

ocupada, e junto com este trabalho, surgiu o projeto de utilizar o espaço de forma a 

manter a proximidade com a população. 

Quando o Capitão Carlos Eduardo Guará Carrilho começou a produzir o seu 

projeto de pesquisa para sua a monografia, em 2020, ele sentiu a necessidade de se 

aproximar da Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos, buscando apoio 

para potencializar o uso da sede, que além de seus fins burocráticos e de serviços 
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prestados à comunidades, também poderia se tornar um ponto de apoio e orientação 

aos turistas, visitantes e moradores que chegassem até a base. 

Atualmente, o local que está em fase de finalização das obras para sua 

inauguração, contará com um auditório que poderá ser utilizado pela população para 

eventos, palestras educativas e informativas, como dicas de segurança, por exemplo, 

à comunidade local e aos turistas e visitantes, painéis instagrameáveis para que as 

pessoas possam realizar postagens descontraídas, para adultos e crianças, sobre a 

sua presença na base da Companhia, um receptivo com informações gerais sobre a 

cidade, cafezinho, sanitários e afins. 

 Em sua segunda e próxima fase, as obras contemplarão um projeto social que 

atenderá jovens e crianças com aulas de música, educação de trânsito e artes 

marciais. No mesmo local de implantação da fase 2, uma arquiteta está 

desenvolvendo um projeto para uma clínica de reabilitação. 

A proposta do projeto do Capitão Carlos Eduardo Guará Carrilho  é aproximar 

esta base da Companhia e que, a partir  do sucesso desse projeto, servir como 

estudo de caso para as  demais Companhias existentes, que de maneira educativa 

e preventiva, poderiam ampliar os serviços prestados pela Polícia Militar no Brasil à 

todos os cidadãos. 

Vale destacar ainda a possibilidade de uma parceria estabelecida com a 

Associação de Guias de Turismo de Itu, sendo que a previsão da inauguração da 

fase 1 é para o mês de abril de 2023. 

 

Figura 207 – Base de Polícia Militar de Itu/SP 
Fonte – Cap. Carlos Eduardo Guará Carrilho, 2022. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Podemos afirmar que o planejamento costuma figurar como a primeira função 

administrativa, por ser exatamente aquela que serve de base para as demais. O 

planejamento determina antecipadamente o que se deve fazer e quais os objetivos 

que devem ser atingidos; é um modelo teórico para a ação futura. Planejar significa 

portanto, ter um plano para ações futuras, é pensar em como as coisas podem ser e 

os problemas ou imprevistos que podem ocorrer durante o processo de 

desenvolvimento do plano, o qual pode e deve ser modificado ou adaptado conforme 

a necessidade, pois é essencialmente dinâmico e por isso necessita ser 

constantemente revisto e atualizado. 

Para que esse processo se concretize, é necessário termos um instrumento atual 

e acima de tudo, norteador, capaz de organizar e formalizar as informações obtidas 

para a tomada de decisões. Nesse sentido, é que o Plano Diretor de Turismo aqui 

apresentado, se identifica como um documento fundamental para melhor direcionar 

e otimizar as ações necessárias para aprimorar a prática do turismo nas destinações, 

permitindo, ao mesmo tempo, que tais prática tragam efetivos benefícios sociais e 

econômicos aos agentes locais envolvidos.  

Alinhada a esses ideais, a Estância Turística de Itu não mediu esforços para 

atualizar o Plano Diretor de Turismo – PDT no ano de 2022, afim de que o município 

se mantivesse em acordo com as diretrizes da Lei 1261/2015. A partir desse 

propósito, tomou-se como base para a elaboração da atualização do Plano Diretor 

de Turismo, os dois últimos planos diretores de turismo de Itu elaborados até então, 

em 2015 e o outro, elaborado em 2018.. 

Para cumprir essa importante etapa em prol do desenvolvimento sustentável e 

inclusivo do turismo no município, 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, contratou a Poza Plan, uma empresa especializada em Consultoria de 

Turismo, composta por profissionais de diversas áreas, os quais são, por sua vez,  

lideradas por bacharéis em turismo com expertise de mais de 20 anos no mercado 

de turismo na área de consultoria, treinamento e capacitação de projetos turísticos. 
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A empresa contratada proveu toda metodologia e coordenou os trabalhos do grupo 

que participou das diversas oficinas ocorridas, para que assim, o referido documento 

fosse então produzido, com informações atuais e totalmente de acordo com a 

realidade local.  

Um dos aspectos de destaque do Plano Diretor de Turismo aqui apresentado 

consiste na metodologia adotada para a sua realização. Trata-se de um processo 

diferenciado, pois foi construído não apenas pelos consultores da empresa 

contratada, mas por meio de uma governança, composta por um seleta gama de 

profissionais diretamente envolvidos na prática do turismo em Itu, com 

representantes legais dos Poderes Executivo e Legislativo, Iniciativa Privada e da 

Sociedade Civil, Instituições de Ensino e Lideranças de movimentos pró-

desenvolvimento do turismo.  

Paralelo a essa equipe, um grupo denominado de sistematizador consolidava os 

dados, impressões e percepções construídas nestes encontros e produzia, a partir 

de então, uma síntese das informações que foram formalizadas por escrito, na forma 

de um plano devidamente formatado, organizado e cuidadosamente revisado, para 

que as informações e decisões apresentadas fossem disponibilizadas de uma forma 

lógica e coerente, o que facilita sua compreensão, aplicabilidade e implementação 

de suas diretrizes e projetos decorrentes, a partir da entrega oficial do Plano Diretor 

de Turismo de Itu ocorrida em sessão solene oficial da Câmara dos Vereadores de 

Itu. 

 No decorrer dos quatro meses de trabalho, foram realizadas mais de 

dezesseis oficinas, coordenadas pela equipe de consultores da Poza Plan. O 

cronograma e tema de cada uma das oficinas foi anteriormente definido entre a 

equipe da empresa contratada e a equipe de governança do trabalho, para que assim 

todos os aspectos relevantes ao Plano Diretor de Turismo fossem considerados e 

devidamente abordados no decorrer das oficinas, as quais foram minuciosamente 

preparadas afim de que os objetivos de cada uma delas fosse plenamente atendidos, 

otimizando assim  a disponibilidade de cada um dos profissionais envolvidos e a 

obtenção de fato, dos resultados previstos em cada um desses encontros. 

 Vale ressaltar que as oficinas ocorreram em dias da semana, horários e locais 

variados, para que houvesse a oportunidade de o máximo de pessoas ligadas à 

cadeia produtiva do turismo local e comunidade pudessem participar, opinar e 
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construir o novo Plano Diretor de Turismo. Nesse sentido, os locais, datas e horários 

de cada uma das oficinas foram amplamente divulgados pela equipe da Secretaria 

de Turismo, Lazer e Eventos da Estância Turística de Itu por vários meios de 

comunicação e com a devida antecedência, para que o maior número de pessoas 

tivesse plena ciência da sua realização, garantindo assim a inclusão, pluralidade e 

diversidade de opiniões e visões no decorrer do processo.  

 Mesmo assim, alguns setores representativos da sociedade e poder público 

local não puderam participar dos encontros por problemas de agenda, mas isso não 

impediu que tais setores deixassem de participar do processo de construção do Plano 

Diretor, que acabou ocorrendo de forma indireta, por meio da consulta e pronto 

fornecimento das informações necessárias para a composição do documento final e 

sem as quais poderia haver o risco de termos um trabalho limitado e com informações 

desatualizadas ou que não trariam o arcabouço necessário para a correta tomada de 

decisões representadas pelas diretrizes e respectivas propostas aqui apresentadas.   

 O resultado de todo esse esforço e trabalho coordenado é um documento com 

informações e diretrizes plenamente alinhadas à realidade, anseios e expectativas 

dos profissionais, comunidade  e empresas direta e indiretamente relacionadas à 

prática do turismo em Itu, com consequências que certamente irão favorecer a todos 

aqueles que estão envolvidos com a atividade turística no município. 

 No presente trabalho, é possível observarmos, por meio do inventário e 

pesquisa de demanda desenvolvidos, um destino com grande atratividade turística 

em diversos espectros, pois podemos encontrar em Itu, tipos, tamanho, forma e 

categorias de atrativos turísticos voltados a diversos segmentos, cada um dos quais 

ocupando um determinado recorte do destino, o que permite à Itu oferecer uma ampla 

diversidade de opções, a um público igualmente diverso em idade, renda, 

motivações, necessidades, sazonalidade e hábitos de consumo, sem que esses 

públicos ocupem o mesmo tempo e espaço de visitação, o que poderia comprometer 

a prática do turismo tanto para o visitante como para o visitado. Ao invés disso, o que 

observamos no município é um processo de visitação coordenado e estruturado, 

capaz de trazer visitantes em todo o ano e com grande potencial para que retornem 

ao destino em breve, com novas motivações e atrativos a serem visitados.  

 Por outro lado, tamanha quantidade e diversidade de atrativos em um mesmo 

local não é suficiente para o sucesso do processo, se não houver a devida estrutura 
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para receber toda essa gama de visitantes. Por essa razão, é fundamental em 

qualquer Plano Diretor de Turismo levantar e descrever a infraestrutura e estrutura 

de serviços turísticos existentes no município par que seja verificado e devidamente 

comprovada, a existência de tal estrutura. Nesse caso, o resultado não poderia ser 

mais animador, pois Itu se demonstrou ser um destino preparado para receber seus 

visitantes, seja na sua oferta hoteleira, gastronômica, seja na sua estrutura adequada 

de saúde, saneamento, fornecimento de água, captação de esgoto e segurança 

pública, tanto para o munícipe como para seu visitante.  

 Tais resultados nos permitem sermos categóricos em afirmar que Itu é um 

destino que merece ser classificado como Estância Turística e mais do que isso, estar 

posicionado dentre as melhores Estâncias do Estado, pois têm fluxo, atrativos, 

infraestrutura e serviços turísticos plenamente qualificados para tal situação. 

Mas o que é bom pode ficar ainda melhor, e por isso os diversos profissionais 

envolvidos na construção do novo Plano Diretor de Turismo de Itu não mediram 

esforços para idealizar diretrizes que pudessem aprimorar ainda mais o destino, com 

soluções inovadoras capazes de elevar ainda mais o patamar de Itu não apenas 

dentro do cenário nacional, como a partir de agora, visando sua projeção 

internacional, algo que certamente irá contribui para o desenvolvimento do destino 

constituindo-se num importante referencial para a valorização da prática do turismo 

do Estado de São Paulo de uma forma, acima de tudo, consciente, planejada e capaz 

de trazer amplos benefícios econômicos e sociais a toda a comunidade e cadeia 

produtiva local, as quais sempre foram consideradas nesse trabalho, os atores 

principais de tudo que se pensa e se faz em prol do turismo de Itu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 

368 

 

 

 

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

ACADIL, Academia Ituana de Letras; Itu, Presenças Ilustres - 4 volumes - Ottoni & 
Fox Tablet, 2013/2017. 

AGÊNCIA PAULISTA DE PROMOÇÃO E INVESTIMENTO E COMPETITIVIDADE. 
São Paulo tem as 14 melhores rodovias do país. Disponível em 
https://www.investe.sp.gov.br/noticia/sao-paulo-tem-as-14-melhores-rodovias-do-
brasil/#:~:text=Segundo%20a%20CNT%2C%2079%2C6,%C3%B3tima%20em%20
81%25%20dos%20casos.. Acesso em 11 de outubro de 2022. 

ANSARAH, Marilia Gomes dos Reis (org.). Turismo – segmentação de mercado. 
8° ed. São Paulo: Futura, 2000. 

ANSARAH, M.G. R e PANOSSO NETO, A. (ORG). Segmentação do mercado 
turístico. Estudos, produtos e perspectivas. Barueri, SP. Editora Manole. 2009 

BAHL, M. Viagens e roteiros turísticos. Curitiba: Protexto, 2004. 

BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do turismo. São Paulo: SENAC 14º Ed., 
2019. 

BRASIL. Ministério do Turismo. Segmentação do turismo e o mercado. / Ministério 
do Turismo, Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, Departamento de 
Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico, Coordenação Geral de 
Segmentação. – Brasília: Ministério do Turismo, 2010. 

______. Segmentação do turismo: Marcos conceituais. Brasília: MTUR, s/d. 
Disponível em 
http://antigo.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads
_publicacoes/Marcos_Conceituais.pdf. Acesso em 06 de setembro de 2022. 

______. Programa de Regionalização do Turismo. Roteiros do Brasil: Módulo 
Operacional 7 Roteirização Turística. Brasília: Secretaria Nacional de Políticas de 
Turismo, 2007. Disponível em: 
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/roteiros_brasil/roteirizacao_turistic
a.pdf. Acesso em 15 de novembro de 2022. 

CARVALHO, Roberto Machado; NARDY FILHO, Francisco - Traços Biográficos e 
a Produção Histórica - Editora Ottoni & Cia Ltda., 2000 

CASTILHO, Emerson. A Diretoria de Patrimônio Histórico da Cidade-Museu Itú. In: 
SCHEINER, Teresa C., GRANATO, Marcus. (Org.). Museus e museologia na 
América Latina: compartilhando ações para a pesquisa, a qualificação profissional 

https://www.investe.sp.gov.br/noticia/sao-paulo-tem-as-14-melhores-rodovias-do-brasil/#:~:text=Segundo%20a%20CNT%2C%2079%2C6,%C3%B3tima%20em%2081%25%20dos%20casos
https://www.investe.sp.gov.br/noticia/sao-paulo-tem-as-14-melhores-rodovias-do-brasil/#:~:text=Segundo%20a%20CNT%2C%2079%2C6,%C3%B3tima%20em%2081%25%20dos%20casos
https://www.investe.sp.gov.br/noticia/sao-paulo-tem-as-14-melhores-rodovias-do-brasil/#:~:text=Segundo%20a%20CNT%2C%2079%2C6,%C3%B3tima%20em%2081%25%20dos%20casos
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/roteiros_brasil/roteirizacao_turistica.pdf
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/roteiros_brasil/roteirizacao_turistica.pdf


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 

369 

 

e a valorização de estrategias inclusivas. 1ªed. RIO DE JANEIRO: UNIRIO/PPG-
PMUS/MAST, 2020, v. p. ISBN: 978-65-86694-04-8, p. 102-128. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES. Pesquisa CNT de Rodovias 
2021. Disponível em https://pesquisarodovias.cnt.org.br/relatorio-gerencial. Acesso 
em 11 de outubro de 2022. 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU. Dados sobre Itu. Disponível em 
https://itu.sp.gov.br/a-cidade/dados-gerais. Acesso em 02 set.2022 

______. Como chegar em Itu. Disponível em https://itu.sp.gov.br/turismo/como-
chegar. Acesso em 05 set.2022. 

FUNDAÇÃO SEADE. Dados sobre o município de Itu. Disponível em 
https://municipios.seade.gov.br. Acesso em 02 set.2022. 

______. Sistema de saúde de Itu. Disponível em 
https://municipios.seade.gov.br/saude. Acesso em 02 set.2022 

GÍRIO, Carlos Rubens; Paisagens de Itu e sua História - Editora Ottoni & Cia Ltda., 
1997. 

IANNI, Octavio; Uma Cidade Antiga - Editora Unicamp / Museu Paulista USP, 1988 

IBGE, Dados do município de Itu. Disponível em 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/itu/panorama. Acesso em 11 de outubro de 
2022.  

LEPSCH, Inaldo C.S.; O Barão de Itaim - Editora Ottoni & Cia Ltda., 1999. 

MAIA, Tom et alli; Itu - Quatro Séculos de História - Expressão Editorial, 1995 

NARDY FILHO, Francisco. A Cidade de Itu - 6 volumes - Editora Ottoni & Cia Ltda.  
2ª Ed., 2000 

NOGUEIRA, Claudete de Sousa et alli; Memória Afro-Brasileira em Itu - Editora 
Demacamp, 2008. 

OLIVEIRA, Jair et alli; Memórias de Itu - Editora Gráfica Gavioli, 2011. 

PACHECO NETO, João B.M.; Fazendas Históricas de Itu Calendário - Gráfica 
IGIL, 2014. 

PANOSSO NETO, Alexandre; ANSARAH, Marília (orgs.) Produtos Turísticos e 
Novos Segmentos de Mercado: planejamento, criação e comercialização. São 
Paulo: Manole, 2015. 

PORTAL G1. Itu, 409 anos: entenda como surgiu a fama de 'Cidade dos Exageros'. 
Disponível em https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2019/02/01/itu-409-

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/itu/panorama
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2019/02/01/itu-409-anos-g1-mostra-pontos-turisticos-e-explica-como-surgiu-a-fama-de-cidade-dos-exageros.ghtml


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 

370 

 

anos-g1-mostra-pontos-turisticos-e-explica-como-surgiu-a-fama-de-cidade-dos-
exageros.ghtml. Acesso em 07 de setembro de 2022. 

QUALTRICS. Tamanho da amostra de pesquisa: como calcular a amostragem 
ideal . Disponível em https://www.qualtrics.com/pt-br/gestao-de-
experiencia/determine-sample-size/. Acesso em 06 de outubro de 2022. 

QUERO PASSAGEM. Passagens rodoviárias para Itu. Disponível em 
https://queropassagem.com.br/onibus/itu-sp-para-salto-de-itu-
sp?partida=06/09/2022-chegada=16/09/2022&gclid=EAIaIQobChMIwKSr2uP9-
QIVdUBIAB3fTQELEAAYASAAEgL89PD_BwE . Acesso em 04 set.2022. 

REVISTA CAMPO E CIDADE. ITU 400 Anos de História - Edição Especial 
Comemorativa da Revista Campo & Cidade, 2010. 

SEADE. Dados dos municípios do Estado de São Paulo. Disponível em 
https://municipios.seade.gov.br/economia/. Acesso em 06 de outubro de 2022. 

SERRA VERDE EXPRESS. Trem republicano. Disponível em 
https://www.tremrepublicano.com.br/serra-verde-express. Acess em 11 de outubro 
de 2022. 

SOUZA, Jonas Soares de; Painéis de Azulejos do Museu Republicano 
Convenção de Itu - Edusp, 2013. 

TRANSPORTAL. Horários de ônibus para Itu. Disponível em 
https://www.transportal.com.br/horario/onibus/itu-sp/presidente-prudente-sp/ . 
Acesso em 04 set.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2019/02/01/itu-409-anos-g1-mostra-pontos-turisticos-e-explica-como-surgiu-a-fama-de-cidade-dos-exageros.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2019/02/01/itu-409-anos-g1-mostra-pontos-turisticos-e-explica-como-surgiu-a-fama-de-cidade-dos-exageros.ghtml
https://municipios.seade.gov.br/economia/
https://www.tremrepublicano.com.br/serra-verde-express


PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 

371 

 

 

 

10 FICHA TÉCNICA  
 

Prefeito da Estância Turística de Itu 

Guilherme dos Reis Gazzola 
 
Secretário de Turismo, Lazer e Eventos 
César Benedito Calixto 
 
Diretora Administrativa e de Estruturação e Fomento ao Turismo  
Célia Maria Toledo 
 
Diretor de Eventos 
Mariana Tarchiani de Vecchi Bernardi 
 
Secretários(as) Municipais envolvidos(a)s no processo de construção do 
Plano Diretor de Turismo 
 
Administração 
Lucas André Netto Cardoso 
 
Comunicação e Relações Institucionais 
Flávia Frossard 
 
Justiça 
Maria Teresa Leis Di Ciero Oliviero 
 
Cultura e do Patrimônio Histórico 
Maitê Velho 
 
Finanças 
Moyses Alberto Leis Pinheiro 
 
Educação 
Plínio Bernardi Júnior 
 
Esportes 
Gilmar Dias Pereira 
 
Emprego 
Olavo Volpato 
 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
Veronica Sabatino 
 
Obras 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 

372 

 

Eduardo Luiz Alves da Silva 
 
Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos 
José Roberto Fernandes Barreira 
 
Promoção de Desenvolvimento Social 
Alzira Aparecida de Almeida Guimarães de Paula 
 
Saúde  
Janaina Guerino de Camargo 
 
Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural 
Hércules Ferrari Domingues da Silva 
 
Serviços Rurais 
Adauto Gonçales 
 
Regional da Zona Leste 
Marcio Milano 

 
Subprefeito 
Douglas Willian Boschetti 
 

 
GRUPO DE TRABALHO – ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO 
 
Adauto José Rizzi – (Ifazenda) 

Ana Luiza Camolesi (Câmara Municipal de Vereadores) 

Ana Maria Oliveira Savioli (Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos) 

Ana Paula Fioravanti (Conselho Municipal de Turismo/Presidente) 

César Benedito Calixto (Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos) 

Célia Maria Toledo (Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos) 

César Waldemarim – (Secretaria Municipal de Turismo Lazer e Eventos) 

Débora Nunes (Sociedade Civil/Atriz) 

Emerson Ribeiro Castilho (Secretaria Municipal de Cultura e do Patrimônio 
Histórico) 

Fábio Luis Grizoto (Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos) 

Isabela Rodrigues (Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos) 

João Pacheco (Chácara do Rosário) 

José Eduardo Rebello (Sociedade Civil/Professor) 

Liliane Navarro (Sociedade Civil/Atriz) 

Luciana Cristina Daldon (Associação Ituana de Guias de Turismo – Assigtur) 

Luiz Cássio Honório (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) 

Marco Antunes (Sociedade Civil/IBIOBI) 

Mariana Tarchiani de Vecchi Bernardi (Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e 
Eventos) 

Palmira Santos Gazzola (Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos) 

Paulo Henrique de Souza Claro (Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos) 

Plínio Menezes (Eco Camping Fazenda Paraguaçu) 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 

373 

 

Tânia Ribeiro (Associação Pró-Desenvolvimento do Turismo Regional)  

 

 

POZA PLAN CONSULTORIA TURÍSTICA  

ELABORAÇÃO 

Coordenação Geral 

Fábio Pozati 

Coordenação Técnica  

Marcela Moro  

Equipe Técnica  

Maria Vitória Silva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 

374 

 

 

 

11 ANEXOS 
 

11.1 Ata COMTUR Itu – Eleição 2020 (Gestão 2021-2022) 

 

ELEIÇÃO 2020 

GESTÃO 2021 – 2022 

Cargos Eletivos: Presidente e Vice Presidente 

 

 

ATA DA ELEIÇÃO REALIZADA A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

 

Local: Plataforma Eletrônica Google Meeting – ONLINE (em decorrência da 

pandemia, o conselho esteve impossibilitado de realizar a reunião presencial) 

 

 

Data da eleição: 15 de dezembro de 2020 durante a reunião ordinária mensal do 

COMTUR das 18h00 às 19h00, conforme correspondência eletrônica enviada aos 

Membros do Conselho Municipal de Turismo a 14 de dezembro de 2020.  

 

1. Em observância a Lei Municipal 1222/2010, foi realizada a eleição para 

Presidente e Vice-Presidente deste Conselho Municipal de Turismo.  

 

2. O processo eleitoral foi transmitido aos seus Membros, através de mensagem 

eletrônica contendo o Regulamento das Eleições, enviada a 30 de setembro de 

2020, tendo obedecido as seguintes etapas: 

 

2.1. Inscrição das Chapas para Presidente e Vice Presidente: 

realizada de 15 a 30 de outubro de 2020 seguindo o Regulamento.  
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CHAPA ÚNICA:  

 

1. Presidente: Ana Paula Fioravanti 

2. Vice Presidente: Manoel Henrique Gimenez Roldan                                                                     

3. Secretária Executiva: Helen Carolina Soares Dias 

4. Secretária Adjunta: Célia Maria Toledo  

 

 

2.2 Eleição dos Candidatos:  

 

Encerrada as inscrições, foi realizada a eleição a 15 de dezembro de 2020. Em 

havendo apenas uma chapa concorrendo à eleição o resultado foi proclamado 

por aclamação.  

 

O processo eleitoral, presidido pelo Presidente do Conselho Municipal de Turismo 

da Estância Turística de Itu, Sr. Antonio Ângelo Donadio, secretariado pela Sra. 

Célia Maria Toledo. 

 

Proclamado o resultado, assumirão o cargo a 01 de janeiro de 2021, a Sra. Ana 

Paula Fioravanti, como presidente e o Sr. Manoel Henrique Gimenez Roldan, 

como vice-presidente. 

 

A presente ata foi lavrada ao final desta sessão, sendo apostas as assinaturas 

dos Srs. Antonio Ângelo Donadio e Célia Maria Toledo e da presidente eleita Sra. 

Ana Paula Fioravanti. 

 

 

 

 

Antonio Ângelo Donadio 

Representante Titular da MB Pets 

Presidente do Conselho Municipal de Turismo – Biênio 2019-2020 

RG 3.996.760-8 
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Célia Maria Toledo 

Secretária da Assembleia 

RG: 15.941.100-2 

 

 

 

 

 

Sra. Ana Paula Fioravanti  

Representante Titular da Associação Pró-Desenvolvimento do Turismo Regional 

PROTUR 

Presidente Eleita – Biênio 2021-2022 

RG: 25.529.463-7 

 

 

 

Entidades representadas e que votaram nesta eleição: 

 

01) Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos 

02) Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

03) Associação Pró Desenvolvimento do Turismo Regional – PROTUR 

04) Sindicato Rural de Itu – SENAR Itu 

05) Ordem dos Advogados do Brasil – OAB / 53ª Subsecção de Itu  

06) Associação dos Agentes de Viagem do Interior do Estado de São Paulo – 

AVIESP 

07) FATEC Itu 
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08) MP Pets 

 

 



PLANO DIRETOR DE TURISMO – ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
2022 

 

378 

 

11.2 Carta de apoio institucional ao reconhecimento de Itu como cidade de 
matriz urbana espanhola – Embaixada de Espanha  
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11.3 Pesquisa de Demanda Turística – Declaração de Autenticidade - PROTUR 
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11.4 Pesquisa de Demanda Turística – Declaração Curso de Turismo – UNIP 

 

 

 
 

Campinas , 01 de dezembro de 2022. 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos, para os devidos fins, que os alunos matriculados no Curso de Turismo da 

Universidade Paulista – Campus Swift – Campinas/SP, participaram do processo de 

aplicação e tabulação da Pesquisa de Demanda Turística do Município de Itu/SP, 

realizada entre outubro de 2021 e novembro de 2022. 

 

As pesquisas foram aplicadas em diversos atrativos turísticos do Município de Itu, com 

destaque para a Cidade da Criança, Praça dos Exageros, Centro de Atendimento ao Turista, 

Trailer de Informações Turísticas, além dos diversos eventos ocorridos na Estância Turística 

de Itu, dentro do período da pesquisa. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Prof. Dr. Fábio Pozati 

Coordenador Auxiliar – Curso de Turismo – UNIP Campinas  

Coordenador Geral dos Cursos de Turismo - Universidade Paulista  

 

 

 


