
Conheça as 
maravilhas da 
nossa região.

Águas de 
são Pedro
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Até 1800, a região do município de São 
Pedro e sua enclave não passava de 
mata virgem. Os primeiros civilizados a 
pisarem em solo água-pedrense foram, 
assim como na maioria dos municípios 
do interior de São Paulo, bandeirantes 
que procuravam pedras preciosas, 
em especial ouro, abrindo pela mata 
fechada diversos caminhos e rotas.

Possui uma área de  3,61 km² 

População total: 2.707

IBGE

SPA THERMAL DR. OCTÁVIO MOURA ANDRADE 
Considerado o carro-chefe da estância de Águas de São 
Pedro, os banhos com a água da Fonte Juventude possuem 
qualidades para a remissão da saúde e o bem estar, atraindo 
a atenção de turistas do mundo todo. 
A procura pelos banhos reflete no aquecimento da demanda 
turística do município. Quem mora na cidade também 
não abre mão dos banhos medicinais, e os benefícios são 
incontáveis.
O SPA Thermal conta com alas masculina e feminina, 
recepção ampliada e serviços de estética, tratamentos 
faciais e corporais,massoterapia, acupuntura e depilação 
completam a lista de serviços .
 No SPA Thermal são encontrados três tipos de águas: a 
Fonte da Juventude, 2ª no mundo com maior teor de enxofre, 
a Fonte Gioconda, e a Fonte Almeida Salles.
Endereço: Avenida Carlos Mauro, s/n° - Telefone: (19) 3482-
1333
FONTANÁRIO MUNICIPAL 
As três águas medicinais – Juventude, Gioconda e Almeida 
Salles podem ser consumida no local
Endereço: Rua Joviano Nouer, s/nº, centro.

PARQUE MUNICIPAL DR. OCTÁVIO MOURA ANDRADE 
(BOSQUE MUNICIPAL)
Propriedade pública com 1 milhão de eucaliptos, árvores 
nobres, bambus gigantes, cortada por caminhos suaves para 
passeios. A área abriga o bosque municipal e um parque 
com quiosques e palco de eventos. Local apropriado para 
descanso e contato com a flora.
Endereço: Pq. Dr. Octávio de Moura Andrade, s/nº, centro.
www.aguasdesaopedro.sp.gov.br
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Plena de lugares que favorecem a 
proximidade com a natureza, a Estância 
Climática de Analândia, que começou 
com o nome de Cuscuzeiro pela forma 
característica do pico que marca a sua 
paisagem.

Possui uma área de 325,95 km². 

População total: 4.293

IBGE

MORROS – O belo cenário da estrada da serra da estância 
climática possibilita uma contemplação com formações 
rochosas, fazendas, cidades na linha do horizonte e matas e 
céu com cores bem definidas.

CACHOEIRAS – Devido à sua característica geográfica e 
geológica, a cidade oferece diversas cachoeiras, cascatas e 
corredeiras para banho e contemplação.

GRUTAS – Essas curiosas formações fazem os visitantes 
lembrarem da época pré-histórica, suas curiosas aberturas 
na rocha e caminhos em trilhas que nos levam a uma 
harmonia com a natureza.

IGREJA MATRIZ – Com arquitetura preservada e peças sacras 
esculpidas em madeira de alto valor histórico-cultural, inclui 
a imagem da padroeira da cidade, a SantAna, e o Santo 
Antonio, nos trazendo um resgate religioso.

HARAS VILA COLONIAL – Com belas construções da época 
colonial, lindos jardins, ampla área verde e cachoeira que 
entram em harmonia com os cavalos paint horse, que são os 
protagonistas do lugar com sua beleza e raça bem definida, 
complementando o cenário rural.

CIDADE – A Estância Climática de Analândia é um destino 
turístico bem atraente por oferecer aos visitantes e munícipes 
um leque de opções de lazer, hospedagem, gastronomia 
típica, artesanato, orquídeas, passeios, atividades de 
aventura, festejos tradicionais e demais curiosidades 
caipiras.             

FLORESTA ESTADUAL EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE
Criada em 1909, possui 2.230 hectares com a maior variedade 
de espécies de eucalipto do Brasil. Entre outras atrações, des-
tacam-se suas trilhas ecológicas e o Museu do Eucalipto, úni-
co no mundo. Acesso pela Avenida Navarro de Andrade – Vila 
Paulista.

USINA-PARQUE DO CORUMBATAí - A Usina-Parque do Corumba-
taí localiza-se num parque de 44 hectares com grande diversi-
dade de fauna e flora. Uma das primeiras hidrelétricas do Brasil, 
inaugurada em 1895, permanece em atividade. Rodovia Fausto 
Santomauro, Km 3 – Distrito da Assistência (Visitas por agen-
damento).

PARQUE MUNICIPAL DO LAGO AZUL - O Parque é um dos prin-
cipais espaços de lazer e conveniência de Rio Claro. Combina 
área verde, quadras esportivas, pistas de Cooper e skate, play-
ground, academia ao ar livre, biblioteca municipal, shows e es-
petáculos no teatro, e muito mais. Localizado entre as avenidas 
32 e 42 e ruas 2 e 1 – Vila Operária.

BALONISMO - Rio Claro está, definitivamente, na rota do balo-
nismo competitivo, a ponto da cidade realizar, em 2014, o cam-
peonato mundial da modalidade, pela primeira vez disputado na 
América Latina. A cidade sediou nos últimos anos importantes 
campeonatos, mostrando uma cidade preparada para abrigar 
estes grandes eventos. 

CARNAVAL - Rio Claro tem no carnaval uma das suas maiores 
festas. Dos desfiles de alto nível das escolas de samba a bai-
les em praça pública, o carnaval rio-clarense atrai milhares de 
turistas. São mais de 100 anos de tradição de um dos melhores 
carnavais do Estado de São Paulo.

ExPOSIçãO NACIONAL DE ORQUíDEAS - O cultivo de orquídeas 
em Rio Claro é uma das atividades mais tradicionais do municí-
pio. Anualmente, Rio Claro recebe milhares de visitantes de todo 
o Brasil para a exposição nacional de orquídeas.  

Centro de Informações Turísticas de Rio Claro
Fone: (19) 3525-1562
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A história do município começa por 
volta do ano 1839, quando uma capela 
(Santa Cruz) foi construída, dando 
início a um povoado. Brotas tornou-se 
distrito de Araraquara em 1841 e foi 
transferida para Rio Claro em 1853. 
Em 22 de agosto de 1859, o distrito foi 
transformado em município.

Possui uma área de 1.101,37 km² 

População total: 21.580 

IBGE

AREIA QUE CANTA – Piscina natural de água cristalina com 
diversos olhos d´água e areia branca  que, ao sofrer atrito, 
emite um som parecido com o de cuíca. Ecoturismo, Turismo 
Rural e Gastronomia.

CENTRO DE ESTUDOS DO UNIVERSO – Um dos mais 
modernos planetários e observatórios da América Latina. No 
local tem caverna artificial, a réplica de um Alossauro e do 
Stone Henge.  Turismo de Estudos e Cultural.

PARQUE DOS SALTOS/RIO JACARé PEPIRA – Localizado no 
centro, o parque natural é cortado pelo Rio Jacaré Pepira, 
com saltos, corredeiras e cachoeiras. Ainda abriga a antiga 
Casa das Máquinas de 1911. Ecoturismo e Competições 
Esportivas.

COMPLExO DAS CACHOEIRAS DO ALTO DA SERRA/REPRESA 
DO RIO JACARé PEPIRA – Onde está localizada a maioria 
das cachoeiras com infraestrutura completa de lazer, além 
da Represa do Rio Jacaré Pepira (Patrimônio). Ecoturismo, 
Turismo Náutico e de Pesca.

TURISMO DE AVENTURA – é a maior oferta de Aventura e 
Natureza do Brasil com Sistema de Gestão da Segurança 
certificado pelo Inmetro. Rafting, Boia Cross, Tirolesa, 
Canionismo, Arvorismo e Quadriciclo. O melhor Rafting do 
mundo com duas equipes tri campeãs mundiais.

www.brotas.tur.br - www.facebook.com/turismobrotas 
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Sendo a zona um sertão bruto e de 
caça abundante, atraía numerosos 
caçadores que certa vez tiveram que 
charquear a carne para não perdê-la, 
daí surgindo Charqueada, lugar onde foi 
feita a charqueada.

Possui uma área de 175,84 km²

População total: 15.085

IBGE

Charqueada
CASA DE PEDRA ESTâNCIA – Localizada na área rural, com 
hospedagem em chalés e apartamentos a estância oferece 
passeios e gastronomia típica da fazenda. Conta com parque 
aquático, rancho de jogos, museu Zé do Prato, mirante, passeios 
de trem e muita diversão. Rod. Piracicaba Charqueada, Km 184 - 
Vila Santa Luzia.

FÁBRICA DI PAMONHA – Há mais de 20 anos oferecendo os 
melhores produtos derivados do milho verde no atacado e varejo. 
Além das pamonhas, conhecidas nacionalmente pela tradicional 
receita da região de Piracicaba, o cardápio apresenta muitas 
outras delícias! www.fabricadipamonha.com.br.

ECOLOGIC PARK ACAMPAMENTO – Com 600 mil m² de jardins, 
matas e lago e infraestrutura voltada para o atendimento a 
temporada de férias, viagens, grupos escolares e treinamentos 
empresariais o parque oferece um calendário anual com projetos 
temáticos, educacionais e de lazer. é diversão garantida!

CACHAçAS ARTESANAIS – Conheça as “Cachaças Artesanais” e 
derivados da cana, pingas e licores da região da Serra do Itaqueri.
Cachaça D’Abronzo: Sítio São Francisco, Rod. SP 308, Bairro 
Paraisolândia. Cachaça do Vigário: Vicinal CHQ 248 (Estrada 
Velha para São Pedro km 2).

PARQUE MUNICIPAL LAGO DOS BIRIS – Localizado na região 
central da cidade, o Parque Municipal Lago dos Biris proporciona 
aos visitantes momentos de descanso, lazer, diversão e práticas 
esportivas. Possui pista para caminhada e corridas, playground 
infantil, quadra poliesportiva, academia ao ar livre, quiosques e 
muito verde.
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Ipeúna tem vocação e belezas naturais, 
como grutas, cachoeiras e trilhas. Tem 
acesso fácil a duas cachoeiras: a do 
Córrego da Lapa e a do Cantagalo. 
Uma agência local organiza descidas 
de rapel. As grutas mais visitadas são 
as que ficam na fazenda Fazendão. O 
acesso às grutas do fundão e do abrigo 
da Glória é feito por uma trilha repleta 
de lama.

Possui uma área de 190,01 km² 

População total:  6.016

Corumbataí destaca-se pela sua 
tranquilidade dotada de excepcional 
beleza, com rios e extensas áreas 
verdes, diversas cachoeiras locais 
para a prática de rapel e boia cross e o 
Pesque Pague Municipal. 

Possui uma área de 278,62 km²

População total:  3.874

IBGEIBGE
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PARQUE MUNICIPAL HENRIQUE BARBETA “SALTINHO” 
- Conhecido como Salto do Nhô Tó, o Parque Municipal 
Henrique Barbeta localiza-se a 600 m do centro da cidade, 
possui infraestrutura com quiosques com churrasqueiras, um 
lindo bosque, campo de futebol, playground e cachoeiras 
com várias quedas acessíveis para os banhistas.

TRILHA DO CABRITO - Considerada uma das melhores trilhas 
em alto nível de dificuldade do estado de São Paulo, a Trilha 
do Cabrito é utilizada por gaiolas, motos, bicicletas, veículos 
com tração 4x4 e para caminhada. Por ser uma trilha com 
vertentes de água e de erosões no período das chuvas, a 
cada época ela apresenta um grau de dificuldade diferente.

SERRA DO FAZENDãO - A Serra do Fazendão é conhecida por 
suas trilhas de leve, médio e alto graus de dificuldade, tanto 
para caminhada como para veículos. Possui grande número 
de grutas e cavernas, suas cachoeiras são belíssimas, com 
grandes quedas e uma vista privilegiada.

RIO PASSA CINCO - Considerado o rio de água mais limpa 
do estado de São Paulo, o Rio Passa Cinco é um rio de água 
corrente que no tempo de cheia é muito utilizado para a 
realização de boia Cross com leve grau de dificuldade. 
Possui em seu percurso campings e quiosques com boa 
infraestrutura para o turista.

TRILHA DO VAGALUME - Localizada no pé da Serra do 
Fazendão, a trilha do Vagalume é uma trilha com percurso 
entre a mata fechada com grau de dificuldade médio, 
podendo ser realizada com veículos, motos e por caminhada.

Cercada de montanhas e com visual exuberante, é conhecida 
como “Vale da Alegria”. Com vida simples e pacata, muitas 
coisas interessantes podem ser apreciadas pelos visitantes, 
desde uma boa comida caseira até os vinhos e licores 
artesanais produzidos pela terceira geração de uma família 
de agricultores locais.

CACHOEIRA DO CUSCUZEIRO
Localizada numa fazenda que leva o mesmo nome, a 
cachoeira do cuscuzeiro é uma queda d’água no rio 
Corumbataí. O acesso é fácil e permitido pelo proprietário, 
mas não conta com infraestrutura.

VINHOS, LICORES E PRODUTOS CASEIROS
Produção artesanal de vinhos e licores à base de uva, amora, 
laranja e outras frutas, além de outros produtos caseiros, 
como mel puro de abelhas, queijos, doces e frutas, verduras 
e legumes cultivados sem o uso de agrotóxicos.

ÁRVORE CENTENÁRIA
Profissionais da UNESP avaliaram em mais de 500 anos a vida 
da monumental árvore da fazenda Ipê. Sua altura também é 
uma incógnita, mas estima-se em mais de 50 metros.

TOCA DA ONçA
Localizada no sítio da família Biotto, o local é um convite ao 
relaxamento e reflexão. Cercada por exuberante mata nativa, 
oferece uma queda d’água irresistível nos dias quentes de 
verão.

CAVERNA DO ADãO
Num passado não muito distante, a pequena gruta era a 
residência fixa do cidadão Adão, sua mulher Ana e uma filha, 
que viviam como eremitas. Os cômodos da caverna eram 
divididos com cercas de bambu e havia também um fogão 
à lenha. 

Santa Cruz da Conceição tem um grande potencial turístico. 
A represa municipal Dr. Euclides Morelli proporciona muita 
diversão aos turistas com seu lindo calçadão, possui também 
um camping municipal utilizado por turistas de diversas 
cidades.
As festas realizadas na Praça Nicanor Sampaio Albers, 
de aniversário e da Padroeira do município, são famosas 
na região pelo conforto e principalmente pelos deliciosos 
quitutes.
 
DATAS COMEMORATIVAS
03 de maio - Aniversário de Emancipação Político-
Administrativa
08 de dezembro - Dia da Padroeira Imaculada Conceição

61 anos de emancipação político-administrativa
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“Itirapina” é um nome de origem tupi: 
significa “morro pelado”, através da 
junção de ybytyra (morro, montanha) 
e apina (pelado). é uma referência 
ao Morro Pelado, morro de 930 m de 
altitude coberto por vegetação de mata 
atlântica e cerrado que se localiza na 
parte sul do município.

Possui uma área de 564,60 km²

População total:  15.524

IBGE

iTiraPina
BALNEÁRIO SANTO ANTôNIO (REPRESA DO BROA) - 
Localizado apenas a 9 km da cidade pela Rodovia Municipal 
Dr. Fernando de Arruda Botelho, a “Praia do Broa”, como é 
popularmente conhecida, abriga 3 km de praia margeada 
por um belo calçadão. A estrutura disponível ao visitante 
conta com portaria 24h, serviço de marina, banheiros, posto 
de saúde, salva-vidas e diversos bares e restaurantes.

BROA GOLF RESORT - Às margens da Represa do Broa, 
proporciona aos visitantes a liberdade de apreciar uma linda 
paisagem com muito conforto e bem-estar. 

MIRANTE DAS ÁGUAS (CACHOEIRA SALTãO) - Sítio Turístico 
imperdível para se conhecer na Serra do Itaqueri, a 
imponência dos 70 m da mais bela cachoeira da região 
e o fácil acesso fazem do local parada obrigatória para o 
turista apaixonado pela natureza. Existe ainda no local as 
cachoeiras do Monjolinho, com 10 m de altura (ideal para 
banhos), e a cachoeira Ferradura, com 40 m. O Mirante das 
águas possui estacionamento, banheiros, lanchonete, deck-
restaurante, trilhas às cachoeiras com escadaria, camping, 
chalés, piscina, quiosques com churrasqueiras, além de 
atividades programadas, como o cascading, passeios a 
cavalo e trilhas.

FAZENDA DAS PALMEIRAS -  Fazenda histórica marcada pelo 
cultivo do café, mão de obra escrava e por ser colônia de 
italianos. Atualmente serve comidas típicas caipiras, possui 
cachoeiras, piscina, passeios a cavalo, área para camping e 
apartamentos.

DISTRITO DE ITAQUERI DA SERRA - Bucólica vila originada 
por colonizadores portugueses vindos da Ilha de Madeira, 
abrigou na infância Ulysses Guimarães. Na Capela de N. 
Sr.ª da Conceição existe uma pia batismal e uma imagem da 
Santa entalhadas em carvalho trazido da Ilha de Madeira.

pi
ra

c
ic

aB
a

Piracicaba, em tupi-guarani, significa “Lugar onde o peixe 
para”. Fundada em 1767, às margens do rio Piracicaba,  
também é conhecida por ser uma cidade turística com 
efervescência cultural, que reúne características naturais 
encantadoras. Além de todo o seu potencial econômico, 
é bem posicionada no ranking das cidades mais 
desenvolvidas do país. A população local é conhecida 
pela sua vocação empreendedora e por valorizar 
suas raízes históricas e culturais, qualidades que lhe 
permitiram progredir com qualidade de vida.

Possui uma área de  1 378,501 km²

População total: 388.412 IBGE

PiraCiCaBa
COMPLExO TURíSTICO DA RUA DO PORTO 
Considerado o cartão-postal da cidade, a Rua do Porto é o local 
mais tradicional de Piracicaba. é onde está a história da fundação 
do município, junto à população ribeirinha. Começa no Museu 
da Água, próximo ao salto do Rio Piracicaba, e vai até o final do 
calçadão, passando pela Passarela Pênsil, Casa do Povoador, 
Largo dos Pescadores, Passarela Estaiada, Casarão do Turismo, 
Centro Gastronômico, Feira de Artesanato, Parque da Rua do Porto 
e Casa do Artesão. Neste caminho, também é possível encontrar os 
quiosques turísticos, com opções de pamonha, salgados, cuscuz, 
bebidas, entre outros quitutes. À margem direita do Rio, encontrará 
o Parque  do Mirante, o Aquário Municipal e o Engenho  Central.
 
COMPLExO CULTURAL 
Visitar os atrativos históricos culturais de Piracicaba é descobrir as 
influências dos grandes nomes que ficaram “na história” da cidade. 
Para isso, o visitante pode iniciar sua jornada pelo centro da cidade, 
percorrendo o Centro Cultural da Estação da Paulista, o Centro 
Cultural Marta Watts, o Museu Prudente de Moraes, o Mercado 
Municipal, a Pinacoteca Municipal, e o majestoso Engenho Central. 
Para conhecer a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – 
ESALQ / USP, vale a pena reservar uma tarde, pois além do Museu 
Luiz de Queiroz, é possível contemplar os diversos prédios históricos 
com estilo americano de Parque Universitário. Como dica noturna, 
fica o Teatro Municipal Dr. Losso Netto e o Teatro do Engenho 
“Erotides de Campos”.  Vale esticar a visita aos bairros de Santana 
e Santa Olímpia, com a rica tradição da colônia tirolesa. 

COMPLExO GASTRONôMICO 
Piracicaba possui uma rica e vasta gastronomia, que vai desde os 
tradicionais pratos a base de peixe, até restaurantes de padrão 
internacional. é possível encontrar variados restaurantes, bares, 
lanchonetes e quiosques, concentrados nos seguintes endereços: 
Rua do Porto (Av. Alidor Pecorari), Av. Independência, Av. Carlos 
Botelho, Rua Luiz de Queiroz, além das muitas possibilidades 
espalhadas pela cidade. 

Acesse:  www.setur.piracicaba.sp.gov.br
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Rio Claro está localizada na região centro-oeste 
do estado de São Paulo. A cidade, oferece diversas 
opções de cultura e lazer, com museus, teatro, 
clubes, parques, prédios históricos, restaurantes, 
bares e shopping, é atrativa também pelas condições 
ideais para prática de ciclismo, com mais de 6km de 
ciclovias e 25km de ciclofaixas. Com um dos céus 
mais azuis do Brasil, está de portas abertas para 
receber investidores e turistas.

Possui uma área de  498,42 km² 

População total: 198.413
IBGE

rio Claro
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Em 1836, em um pedaço de terra de 
21 alqueires, onde se encontra hoje a 
matriz, foi colocada uma cruz e no ano 
seguinte foi construído um pequeno 
rancho. O povoado ali formado 
recebeu o nome de Nossa Senhora da 
Conceição de Santa Cruz. 

Possui uma área de 150,12 km² 

População total: 4.002

IBGE
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a Santa Maria da Serra, privilegiada pela natureza, preserva 
seu clima puro e agradável, com paisagens encantadoras. 
As imensas cachoeiras adornam a imponente Serra que 
em sua extensão formam misteriosos portais, cavernas e 
trilhas por entre as matas. A navegabilidade dos Rios Tietê 
e Piracicaba projeta o município como Portal da hidrovia 
Tietê – Paraná e do MERCOSUL.  Na agricultura destaca-
se o cultivo da mandioca, consagrando o município como 
a “Capital Paulista da Farinha de Mandioca e Mandioca 
de Mesa”.

Possui uma área de 252,62 km² 

População total: 5.413 IBGE

sanTa Maria
da serra
PESQUEIRO PAINEIRA 
No meio da natureza, bem no pé da Serra do Itaqueri, a 5 
km do centro. Na gastronomia um delicioso almoço caseiro 
a base de peixes, aves e carnes, acompanhado da famosa 
mandioca da cidade. Tem opção de pesca esportiva e por kg, 
tanque com mais de 3.400m2 de lâmina d’água e diversas 
espécies de peixes. 

COMPLExO TURíSTICO SERELEPE
Localizada a 3 km do centro, local privilegiado pela natureza 
é um complexo turístico que possui infra-estrutura, área de 
lazer, praia, prevendo-se a construção de um Clube Náutico 
e Marina no local. 

FAZENDA SANTANA - CACHOEIRA PARAíSO
Na fazenda encontram-se três cachoeiras sendo uma 
delas ainda sem acesso ao turista. Podem-se passar horas 
inesquecíveis tomando banho, apreciando a beleza das 
serras, vendo o por do sol e observando os animais silvestres, 
a cachoeira Paraíso possui 85 m de queda. A vegetação 
circundante é formada por mata secundária e ciliar.

COLôNIA DOS PESCADORES
Situada ao lado da ponte que atravessa o Rio Piracicaba 
ligando Santa Maria da Serra ao município de Anhembi o 
local é próprio para pesca, passeios náuticos com aluguel de 
equipamentos para a prática da pesca esportiva, venda de 
peixes e restaurantes com comidas típicas.

Informações: (19) 31879900
www.santamariadaserra.sp.gov.br
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São Pedro é uma ótima opção para os 
que buscam o contato com a natureza, 
as práticas de esporte e para aqueles 
que querem apenas um pouco de 
descanso e lazer, conservando a 
tranquilidade típica de cidades do 
interior. 

Possui uma área de 611,27 km² 

População total:  31.662

IBGE

são Pedro
ATRATIVOS DO ALTO DA SERRA - Na subida da serra, 
os parques municipais “Aureliano Esteves - do Cristo” e 
“Marcelo Golinelli” possibilitam avistar a natureza de todo 
o entorno, além das cidades de Piracicaba, Charqueada e 
Americana. Já no alto, a capela de Santo Antônio, com sua 
relíquia; a rampa de voo livre; o rancho da tirolesa; a cachaça 
da diretoria; Cascata Dorigon e o antiquário Vila Del Capo 
complementam a oferta da estância.

CENTRO TURíSTICO - O centro da cidade possui um importante 
valor histórico. Dentre seus atrativos culturais está o Museu 
Gustavo Teixeira, que foi inaugurado em 2008, no prédio da 
antiga escola municipal Gustavo Teixeira, e tem por objetivo 
homenagear o poeta são pedrense Gustavo Teixeira. Próximo 
ao Museu, localiza-se o Boulervard de Artes e Artesanato, a 
Praça Gustavo Teixeira e o tradicional comércio de bordado 
ponto cruz e de enxoval.

PARQUE MARIA ANGéLICA MANFRINATO - Localizado 
no centro da cidade, com 35.000 m2, o Parque Maria 
Angélica possui pista para caminhada, playground infantil, 
equipamentos de ginástica ao ar livre, lago com animais, 
capela de Nossa Senhora de Lourdes e uma fonte de água 
mineral.

VOO DE BALãO - O passeio decola do aeroporto municipal 
de São Pedro e seu trajeto dependerá da direção do vento. 
Durante o passeio, o turista poderá avistar a Serra de São 
Pedro, o represamento dos rios Tietê e Piracicaba ou a região 
do Tanquã. Os voos acontecem às 6h e duram 2h. 

PASSEIOS OFF ROAD - Estradas vicinais de terra e asfalto, 
trilhas em propriedades rurais antigas, travessia de riachos e 
belas paisagens nos mirantes compõem as rotas do passeio.

ESTAçãO FERROVIÁRIA DE TORRINHA - Patrimônio histórico 
cultural de grande importância, no passado colaborou para o 
desenvolvimento do município e no presente também é muito 
importante, pois abriga projetos culturais coordenados por 
uma ONG. é sede de um Ponto de Cultura que desenvolve 
aulas de Luthieria e fabricação artesanal de viola e é sede da 
Orquestra de Viola de Torrinha.  

SíTIO ÁRVORE DA VIDA - Pequena propriedade rural familiar 
que desenvolve a cafeicultura, neste local o visitante pode 
estar em contato com a simplicidade da vida no campo e 
apreciar um dos melhores cafés do Estado de São Paulo. 

MOSTEIRO DO PARAíSO - é um local com uma atmosfera leve 
que convida o visitante para um momento de reflexão e paz 
interior. O Mosteiro possui três capelas e destaca-se a Capela 
da Figueira pela sua beleza imponente sem deixar de inspirar 
tranquilidade.

www.ibge.gov.br

referências

to
rr

in
h

a

Torrinha é uma pequena cidade com 
89 anos de existência, com forte 
cultura caipira, rodeada de “cuestas”, 
cachoeiras e Mata Atlântica preservada, 
com clima tropical de altitude.

Possui uma área de 315,26 km² 

População total:  9.330

IBGE

Torrinha

REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO

A nossa região turística é uma das mais belas no Estado de 
São Paulo. São 13 municípios unidos pelo desenvolvimento 
do turismo regional: Águas de São Pedro, Analândia, Brotas, 
Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Piracicaba, Rio 
Claro, Santa Cruz da Conceição, Santa Maria da Serra, São 
Pedro e Torrinha. 

Encontramos na região uma oferta turística ampla: turismo 
cultural, de saúde, de eventos, rural, de natureza, aventura e 
gastronomia. São mais de 30 atrativos turísticos consolidados 
na Serra do Itaqueri.

O relevo acidentado forma cenários ideais para a interação 
com a natureza, são cachoeiras, corredeiras para a prática de 
rafting, vales para serem atravessados por tirolesas, trilhas 
para as cachoeiras, represas para pesca e esportes náuticos 
e nascentes. 

Aqui brotam fontes minerais medicinais que atraem visitantes 
de todo o Brasil para um SPA Thermal e a oferta hoteleira não 
deixa a desejar: hotéis fazenda, resorts, de lazer, albergues, 
campings e pousadas. Para todos os bolsos e gostos. 

E a Serra do Itaqueri é palco de diversos eventos: o melhor 
carnaval do interior paulista com o Desfile das Escolas de 
Samba de Rio Claro, Festa Italiana, Festa da Mandioca, Cio 
da Terra, diversas quermesses, eventos esportivos e Festivais 
Gastronômicos. 

O Turismo Rural também tem destaque. Diversas fazendas 
abrem suas portas mostrando a vivencia no campo: ordenha 
de vaca, produção de cachaça, colheita do fruto no pé e os 
produtos típicos de fazenda. Até café premiado tem!

A gastronomia dá até água na boca! Um dos maiores polos 
gastronômicos do interior paulista, tem festival gastronômico, 
tem peixe à beira do Rio Piracicaba e uma enorme oferta 
variada: cozinha contemporânea, caipira, mediterrânea, 
tradicional e temática. é a região dos Sabores!

Uma das regiões mais bonitas do Estado de São Paulo. Não 
deixe de visitar as cidades da Serra do Itaqueri!

REGIãO TURíSTICA SERRA DO ITAQUERI - AS MAIS BELAS 
PAISAGENS DO ESTADO DE SãO PAULO ENCONTRAM-SE AQUI!

APOIO

/oficialserradoitaqueri



Rodovias da Região TuRísTica seRRa do iTaqueRi

sP 225 (Rodovia Eng. Paulo Nilo Romano) - Brotas, Itirapina, 
  Analândia, Santa Cruz da Conceição
sP 304 (Rodovia Luiz de Queiroz) - Torrinha, São Pedro, Águas de
  São Pedro, Piracicaba
sP 197 (Rodovia Dr. Américo Piva) - Torrinha, Brotas
sP 191 (Rodovia Wilson Finardi / Rodovia Irineu Penteado / Rodovia 
  Carlos Mauro / Rodovia Geraldo de Barros) - Rio Claro, Ipeúna,
  Charqueada, São Pedro, Santa Maria da Serra 
sP 310 (Rodovia Washington Luís) - Rio Claro, Corumbataí, 
   Itirapina
Bro 040 (Estrada Municipal Benedito Pinto dos Santos) - Brotas, 
    Patrimônio
sP 308 (Rodovia do Açúcar / Rodovia Hermínio Peltrim) - Piracicaba,
   Charqueada
sP 127 (Rodovia Fausto Santomauro) - Rio Claro, Piracicaba
Rodovia ulisses guimarães - São Pedro, Brotas, Itirapina

Rodovias de acesso à Região TuRísTica
seRRa do iTaqueRi

sP 318 (Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto Jr.) - Ribeirão Preto, 
  São Carlos
sP 294 (Rodovia Comte. João Ribeiro de Barros) - Bauru, Jaú
sP 147 (Rodovia Deputado Laércio Corte) - Limeira
sP 330 (Rodovia Anhanguera) - São Paulo, Campinas,
    Ribeirão Preto
sP 348 (Rodovia dos Bandeirantes) - São Paulo, Campinas

principais acessos


