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PALAVRA DO PREFEITO 

 

Com imensa alegria e satisfação que apresentamos o primeiro Plano de 

Turismo da cidade de Capela do Alto elaborado em conjunto com a iniciativa privada 

representada pelo primeiro Conselho Municipal de Turismo - COMTUR-que assumiu 

esse desafio de construir conosco uma diretriz para incentivar o fomento do turismo 

e dessa forma aumentar a arrecadação, geração de emprego e de renda. O Plano 

diretor será um instrumento de orientação para darmos os próximos passos para o 

fortalecimento do turismo em nossa cidade. 

Capela do Alto vive um momento especial, a elaboração do Plano Diretor de 

Turismo, do qual o presente Inventário da Oferta Turística é parte integrante, para o 

qual reunimos forças e trabalhamos juntos. Tivemos a oportunidade de observar, 

descobrir e evidenciar o quão linda é a nossa terra, com suas belezas naturais, sua 

cultura, que para nós, são riquezas que mantém viva a certeza e esperança de que 

podemos crescer ainda mais. 

Estar como prefeito é um grande marco em minha vida, muito gratificante e 

motivo de orgulho, sei que prefeitos passam, mas os projetos construídos pela força 

de nossa gente, esses fazem a diferença, concretizam um futuro melhor.  

Amamos nossa cidade e juntos buscaremos a formatação dos atrativos 

existentes para que se tornem “produtos turísticos” e possam ser divulgados na 

nossa região e em todo o País. Nossa meta é ainda, incentivar cada vez mais 

empreendedorismo no segmento do turismo. 

 

 

PÉRICLES GONÇALVES 
Prefeito Municipal 
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Introdução 
 

Apresentamos o Inventário da Oferta Turística de Capela do Alto. Este 

inventário foi elaborado a partir de dados secundários e primários referentes à oferta 

de atrativos turísticos e recursos que tem potencial para serem transformados em 

atrativos, sendo que sua composição se dá a partir da Oferta Turística Original que, 

segundo Beni, reúne os atrativos naturais e culturais, assim como a Oferta Turística 

Agregada, onde encontramos os equipamentos e serviços turísticos.  

O Inventário da Oferta Turística consiste no levantamento dos atrativos 

turísticos de Capela do Alto, já assim caracterizados, somados aos recursos 

potencialmente turísticos que podem ser transformados em atrativos. Incluem-se à 

oferta turística do destino os serviços aos turistas como meios de hospedagem, 

equipamentos de alimentação, comércio diferenciado, transportes, espaços para 

realização de eventos, entre outros.  

Do mesmo modo, é feito um levantamento de informações sobre a 

infraestrutura básica da cidade que, apesar de não estar relacionada diretamente à 

atividade turística, influencia na qualidade da experiência do turista na localidade. 

Importante ressaltar que neste estudo também constam a caracterização geral do 

município, igualmente importante para que tenhamos conhecimento de seus 

atributos visando um melhor planejamento estratégico para a localidade.  

 

Metodologia 
 

As informações expostas no decorrer do presente Inventário foram colhidas 

por meio de formulários específicos para cada tipo de segmento e serviço. As 

coletas das informações utilizadas para inventariação foram baseadas em modelos 

do livro Análise Estrutural do Turismo, do Prof. Mário Carlos Beni, nos questionários 

oficiais de Inventário da Oferta Turística do Ministério do Turismo cuja estrutura de 

apresentação das informações foi respeitada. Estes referenciais teóricos e 

metodológicos foram também adaptados conforme a necessidade do estudo, 

tornando os instrumentos mais apropriados às características do município de 

Capela do Alto.  
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No decorrer do estudo, nos levantamentos dos dados, foi utilizada a estrutura 

de inventariação da oferta turística que extraiu informações conforme os temas que 

seguem abaixo: 

 

a) Infraestrutura de apoio ao turismo 

 

Reúnem os formulários referentes à coleta de dados de instalações e 

serviços, públicos e privados, que proporcionam o bem-estar dos residentes e 

também dos visitantes. 

 

b) Serviços e equipamentos turísticos 

 

Reúnem os formulários referentes à coleta de dados do conjunto de 

estabelecimentos e prestadores de serviços que dão condições para que o 

visitante tenha uma boa estada. 

 

c) Atrativos turísticos 

 

Reúnem formulários que se referem à coleta de dados de elementos da 

natureza, da cultura e da sociedade - lugares, acontecimentos, objetos, 

pessoas, ações - que motivam alguém a sair do seu local de residência para 

conhecê-los ou vivenciá-los. 

 

Além da estrutura do estudo contemplar o que preconiza ao Ministério do 

Turismo, os formulários extraídos da publicação Análise Estrutural do Turismo 

continham modelos destinados a atrativos naturais, atrativos histórico-culturais, 

meios de hospedagem, alimentação, recreação e serviços complementares. Na 

estrutura do estudo estão, portanto, distribuídas todas as informações disponíveis 

relacionadas à infraestrutura de apoio ao turismo, aos serviços e equipamentos 

turísticos e aos atrativos turísticos.  

O presente estudo também atende as recomendações da Resolução 14/2016 

da Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo, publicada no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo. Nesta publicação consta uma estrutura mínima de 
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informações sugerida para o desenvolvimento de um Plano Diretor de 

Desenvolvimento Turístico, do qual o Inventário da Oferta Turística é parte integrante, 

de modo que sejam atendidas também as exigências de informações mínimas 

àqueles municípios postulantes a se qualificarem como MIT – Município de Interesse 

Turístico. Eis os itens dos principais elementos que fazem parte da oferta turística do 

município segundo a Resolução 14-2016: 

 

� Atrativos Naturais; 

� Atrativos Culturais; 

� Eventos; 

� Meios de Hospedagem; 

� Alimentos e Bebidas; 

� Outras estruturas turísticas – agências de viagens, agências de receptivo, 

transportadoras, posto de informações, espaço para eventos; 

� Infraestrutura de Apoio. 

 

Inicialmente a equipe técnica partiu, em 2017, de informações fornecidas pela 

Sra. Eliana Aparecida Leopoldino Rodrigues Moreira, do Departamento de 

Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Capela do Alto, Gestão 

2017-2020. Posteriormente realizamos visitas in loco para aplicarmos os formulários 

de pesquisa supracitados divididos por: atrativos naturais, atrativos histórico-

culturais, meios de hospedagem, alimentação, recreação e serviços 

complementares. Seguiram as coletas de informações por meio de entrevistas com o 

Sr. Robson Irineu Pereira, presidente do COMTUR de Capela do Alto. Foram 

acrescentadas informações complementares pelo Sr. Rafael Ferreira Costa, Chefe 

da Floresta Nacional de Ipanema pelo ICMBio – Instituto Chico Mendes de 

Biodiversidade, sendo que as informações disponíveis no Inventário da Oferta 

Turística da vizinha cidade de Araçoiaba da Serra, foram aproveitadas no presente 

Inventário da Oferta Turística de Capela do Alto, uma vez que a Floresta Nacional de 

Ipanema é uma área de interesse nacional localizada nos municípios de Araçoiaba 

da Serra, Capela do Alto e Iperó, portanto este aspecto merece ser considerado no 

planejamento turístico capelense. 
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Importante ressaltar que a equipe de trabalho da LEAL Consultores 

Associados coletou os dados por meio digital, consultas em referências 

bibliográficas disponíveis na localidade, setores da municipalidade, reuniões com 

membros de COMTUR, memorialistas capelenses e visitas in loco para coleta de 

informações diretamente com proprietários ou responsáveis pelos empreendimentos 

turísticos. Estas demandas exigiram grande esforço da equipe para este trabalho de 

campo e para o preenchimento das informações coletadas. 
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1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
 

1.1 Informações gerais 
 

1.1.1 Institucional  
 

 A Prefeitura Municipal de Capela do Alto está Praça São Francisco de Assis, 

26 - Centro e reúne diversos setores que contribuem com o gerenciamento do 

município. 

 

Figura 1 – Fachada da Prefeitura Municipal. 

 

 

 

Fonte: Paço Municipal de Capela do Alto (2018). 
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Prefeitura Municipal de Capela do Alto 
Prefeito Péricles Gonçalves (PPS) 
prefeito@capeladoalto.sp.gov.br 

Vice-Prefeito Henrique Daniel Leme (DEM) 
vicehenrique@capeladoalto.sp.gov.br 

Praça São Francisco de Assis, 26 - Centro 
CEP 18.195-000 Tel.: (15) 3267.8822 

E-mail: prefeitura@capeladoalto.sp.gov.br 
CNPJ: 46.634.077/0001-14 

 

No subitem subsequente é apresentada a Estrutura Organizacional vigente da 

Prefeitura Municipal. 

 

1.1.2 Estrutura Organizacional 
 

 A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Capela do Alto é 

constituída por meio da Lei Complementar 080/2017.  

 

Figura 2 - Organograma da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018).  
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Figura 3 – Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal. 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 
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A Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo se reporta diretamente 

ao Prefeito Municipal e acolhe o Departamento de Cultura e Turismo, espaço dentro 

do governo municipal responsável por desenvolver as Políticas Públicas voltadas ao 

Turismo. Seguem figuras que permitem a visualização do setor do turismo dentro da 

secretaria supracitada, e também no contexto do governo municipal como um todo. 

 No item que segue será apresentado o órgão oficial de turismo do Município 

de Capela do Alto. 

 

1.1.3 Órgão oficial de turismo 
 

No município de Capela do Alto não há um setor específico que gerencie o 

desenvolvimento de Políticas Públicas relacionadas ao turismo receptivo.  

A Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo se reporta diretamente 

ao Prefeito Municipal e acolhe o Departamento de Cultura e Turismo, espaço dentro 

do governo municipal responsável por desenvolver as Políticas Públicas voltadas ao 

Turismo. Portanto, o Turismo está vinculado à Cultura na condição de departamento 

dentro da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, sendo oficialmente o 

diretor o Sr. Carlos Alberto de Oliveira.  

Abaixo seguem as iniciativas e projetos desenvolvidos pelo referido 

departamento: 

 

� Constituição do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR); 

� Participação ativa na RT História e Aventuras (regionalização do turismo); 

� Por ocasião da Lei 1.261/2015, a confecção do Inventário da Oferta Turística, 

Estudo de Demanda Turística Real e Plano Diretor de Turismo; 

� Retomada da realização da tradicional Festa do Milho de Capela do Alto; 

� Implantação do Posto de Informações Turísticas no “Ganha Tempo”; 

� Disponibilização de informações turísticas de Capela do Alto on line por meio 

do site da Prefeitura Municipal de Capela do Alto.  
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Figura 4 – Capa do Plano Diretor de Turismo de Capela do Alto. 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 

  

O município ainda não dispõe de um orçamento específico aplicável apenas a 

uma pasta de turismo. Contudo, o portal de entrada do município, projeto em fase 

final de construção, é objeto de convênio com o Ministério do Turismo conforme 

contrato de repasse nº 781465/2012, no valor R$ 243.750,00. 

O Departamento de Cultura e Turismo situa-se à Rua Av. Prof. Castorino de 

Almeida nº 205 – Centro, Capela do Alto – SP CEP 18.195-000. Tel.: (15) 3267 

8800, e-mail: cultura@capeladoalto.sp.gov.br. O horário de atendimento é de 

segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
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1.1.4 Conselho Municipal de Turismo – COMTUR  
 

O Conselho Municipal de Turismo de Capela do Alto foi criado pela Lei 1910 

de 11 de dezembro de 2017. A nomeação dos conselheiros se deu por meio da 

Decreto nº 2.873/2018, assinada pelo prefeito municipal Péricles Gonçalves.  

O COMTUR conta 04 representantes do Poder Público e 08 da sociedade 

civil, sendo eles representantes indicados pelos setores de hospedagem, 

alimentação, Sindicato Rural, comércio local, artesanato, entidades da cidade, 

transporte e atrativos turísticos urbanos e rurais.  

 

Quadro 1 - Composição atual do Conselho Municipal de Turismo. 

 

 
COMTUR – Conselho Municipal de Turismo de Capela do Alto 

 

Poder Público Municipal 

Representante de Esporte e Turismo 
Titular Eliana Ap. Leopoldino Rodrigues Moreira 

Suplente Juliana Ap. Mota Cardoso Vieira 
Representante da Cultura 

Titular Júlio Cesar Parra 
Suplente Marcelo Lindolfo Domingues 

Representante do Meio Ambiente 
Titular Rafael Alves Wincler 

Suplente Murilo Henrique Lara de Oliveira 
Representante da Educação 

Titular Raquel Floriano da Rosa 
Suplente Elaine de Lourdes Corrêa 

Sociedade Civil 

Representante do setor de Hospedagem 
Titular Robson Irineu Pereira 

Suplente Marcílio José Leite de Almeida 
Representante do setor de Alimentos 

Titular Augusto Shimiti Hayasida 
Suplente Ana Maris de Araújo Cavichioli Grando 

Representante do Sindicato Rural de Araçoiaba da Serra e Capela do Alto 
Titular Antônio Roberto Vieira de Campos 

Suplente Seishim Nakazoni 
Representante do Comércio Local 

Titular Marcos Paulo da Silva 
Suplente Rafael Tiago Nunes Garcia de Souza 
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Representante do Artesanato 
Titular Juliana Fornazaro Santos 

Suplente Rebeca Duarte Leonardo Lopes 
Representante das Entidades da Cidade 

Titular Paulo Sérgio Alves Machado 
Suplente Vicente de Lara 

Representante do Setor de Transporte  
Titular Nelson Batista Teles de Miranda 

Suplente Fábio Renato Machado 
Representante dos Atrativos Turísticos Urbanos e Rurais 

Titular Fátima Aparecida Souza 
Suplente Hélio Teixeira 

 

Fonte: Decreto nº 2.873/2018 – Prefeitura Municipal de Capela do Alto 

 

O mandato é bienal, portanto, as lideranças e conselheiros podem se renovar 

a cada 02 anos. O atual presidente é o Sr. Robson Irineu Pereira, representante do 

setor de hospedagem. 

 

1.1.5 Circuito Turístico 
 

O município de Capela do Alto integra a Região Turística História e 

Aventuras, conforme mapa das regiões turísticas da Secretaria de Turismo do 

Governo do Estado de São Paulo. Também integram este mapa os municípios de 

Araçoiaba da Serra, Iperó, Mairinque, Sorocaba e Votorantim. 

No momento, porém, o município de Capela do Alto não integra oficialmente 

um Circuito Turístico intermunicipal ou com roteirização que seja comercializada.  
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Figura 5 – Mapa das Regiões Turísticas do Estado de São Paulo. 

 

 
 

Fonte: http://www.turismo.sp.gov.br/regioes/regioes-turisticas.html (2017). 

 

A seguir é apresentado o item Sinalização de Orientação Turística na 

inventariação do município de Capela do Alto. 

 

1.1.6 Sinalização Turística  
 

Há sinalização de trânsito no município de Capela do Alto, contudo não há 

sinalização de orientação turística no município obedecendo aos padrões 

internacionais, conforme preconiza o Ministério do Turismo. Diversos atrativos 

turísticos já consolidados possuem algumas placas comerciais e de indicação em 

alguns acessos rurais, contudo fora de qualquer padronização. 

Importante ressaltar que a sinalização turística é considerada auxiliar de 

trânsito, uma vez que, além de informar o acesso aos atrativos turísticos de uma 
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localidade, auxilia no fluxo do trânsito em um município. É um item indispensável 

para um município que pretende se qualificar como Estância Turística no futuro e um 

projeto a ser priorizado com o município elevando-se a MIT – Município de Interesse 

Turístico.  

 

1.1.7 Legislação 
 

 No quadro a seguir alguns aspectos que merecem destaque no ambiente 

jurídico municipal e estadual: 

 

Quadro 2 - Legislações vigentes e acordos relacionados ao Turismo no 
Município de Capela do Alto e no Estado. 

 
 

 
Lei/Decreto 
Executivo 

 

Data 
Referênci

a Descrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei 602/1990 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 de 
março de 

1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei 
Orgânica 

 

 
Estabelece a Lei Orgânica do 
Município de Capela do Alto. 
 

CAPITULO II 
DA COMPETÊNCIA 

SEÇÃO II 
DA COMPETÊNCIA 

CONCORRENTE 
Artigo 6º - O Município tem como 
competência concorrente com a 
União, o Estado e o Distrito Federal, 
entre outras, as seguintes 
atribuições: (...) 
III. proteger os documentos, nas 
obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os 
monumentos e paisagens naturais 
notáveis; (...) 
IV. impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e 
de outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural; (...) 
XIII. dispensar às microempresas e 
às de pequeno porte tratamento 
jurídico diferenciado, visando 
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incentivá-las mediante redução ou 
eliminação de suas obrigações, por 
meio de lei própria; (...) 
XV. promover e incentivar o 
turismo como fator de 
desenvolvimento social e 
econômico. 
 

 
 
 

Lei 
Complement
ar 045/2008 

 
 
 

04 de julho 
de 2008 

 
 

Lei das 
Micro e 

Pequenas 
Empresas 

 

 
Dispõe-se sobre o tratamento 
diferenciado a ser dispensado às 
microempresas e empresas de 
pequeno porte que trata a Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, 
no âmbito do município de Capela do 
Alto. 
 

 
Lei 1910 de 

11 de 
dezembro de 

2017. 

 
11 de 

dezembro 
de 2017 

 
 

COMTUR 
 
 

 
Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de Turismo – COMTUR e 
dá outras providências. 
 

 
Decreto 

2873/2018 

 
06 de 

fevereiro 
de 2018 

 

 
 

COMTUR 
 

 
Dispõe sobre a nomeação do  
Conselho Municipal de Turismo e dá 
outras providências. 

 
Decreto 

2876/2018 

 
19 de 

fevereiro 
de 2018 

 

 
COMTUR 

 
Aprova o Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Turismo. 

 
Acordo de 

Cooperação 
Técnica 

03/2017 – 
FLONA 

Ipanema 
Iperó – 

SP/ICMBio 
 

 
 
 

08 de 
fevereiro 
de 2018 

 
 

Floresta 
Nacional 

de 
Ipanema 

 
Acordo de cooperação a ser 
celebrado entre o Instituto Chico 
Mendes de Conservação 
Biodiversidade – ICBio e a Prefeitura 
Municipal de Capela do Alto 
objetivando a cooperação mútua 
entre a Floresta Nacional de Ipanema 
e o Município. 

 
 
 
 

Lei 
Complement

ar nº 
1.261/2015. 

 
 
 
 

29 de abril 
de 2015. 

 
 

 
 
 
 

SETUR-
SP 

 
 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 1º - A classificação de 
Municípios Turísticos, assim 
considerados as Estâncias e os 
Municípios de Interesse Turístico, far-
se-á por lei estadual, observadas as 
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Lei 
Complement

ar nº 
1.261/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 de abril 
de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETUR-
SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

condições e atendidos os requisitos 
mínimos estabelecidos nesta lei 
complementar. 
Parágrafo único - Todas as 
Estâncias, independentemente da 
sua natureza ou vocação, serão 
classificadas por lei como Estâncias 
Turísticas. 
 

CAPÍTULO II 
DAS ESTÂNCIAS TURÍSTICAS 

 
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 dos segmentos abaixo 
relacionados, sintetizados no Anexo I 
desta lei complementar: 
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 receptivo turísticos; 
IV - dispor de infraestrutura de apoio 
turístico, como acesso adequado aos 
atrativos, serviços de transporte, de 
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Lei 
Complement

ar nº 
1.261/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 de abril 
de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETUR-
SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
aprovado e revisado a cada 3 (três) 
anos; 
VII - manter Conselho Municipal de 
Turismo devidamente constituído e 
atuante. 
§ 1º - O Conselho Municipal de 
Turismo, de caráter deliberativo, deve 
ser constituído, no mínimo, por 
representantes das organizações da 
sociedade civil representativas dos 
setores de hospedagem, 
alimentação, comércio e receptivo 
turístico, além de representantes da 
administração municipal nas áreas de 
turismo, cultura, meio ambiente e 
educação. 
§ 2º - Cada Conselho terá regimento 
próprio, com regras para a eleição de 
seu presidente e duração do 
respectivo mandato. 
 

SEÇÃO II 
DO PROJETO DE LEI REVISIONAL 

DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS 
 
Artigo 6º - O Poder Executivo deverá 
encaminhar à Assembleia Legislativa, 
a cada 3 (três) anos, projeto de Lei 
Revisional dos Municípios Turísticos, 
observados o ranqueamento das 
Estâncias Turísticas e dos Municípios 
de Interesse Turístico de que trata o 
§ 2º do artigo 5º desta lei 
complementar e outras melhorias 
implementadas pelo município, como 
a Lei Municipal das Micro e 
Pequenas Empresas, cursos de 
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Lei 
Complement

ar nº 
1.261/2015. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 de abril 
de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETUR-
SP 

 
 

capacitação profissional na área de 
turismo receptivo e condições de 
acessibilidade às pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 
§ 1º - Até 3 (três) Estâncias Turísticas 
que obtiverem menor pontuação no 
ranqueamento trianual poderão 
passar a ser classificadas como 
Municípios de Interesse Turístico. 
§ 2º - Poderão ser classificados como 
Estância Turística os Municípios de 
Interesse Turístico melhor 
ranqueados que obtiverem 
pontuação superior à das Estâncias 
Turísticas de que trata o §1º deste 
artigo, com base nos critérios abaixo 
relacionados: 
1 - fluxo turístico permanente; 
2 - atrativos turísticos; 
3 - equipamentos e serviços 
turísticos. 
§ 3º - Para efeito do disposto neste 
artigo, os municípios classificados 
por lei como Estância Turística e de 
Interesse Turístico deverão 
encaminhar à Secretaria de Estado 
competente para os assuntos 
relacionados ao turismo, até o dia 30 
de abril do ano de apresentação do 
projeto de Lei Revisional, a 
documentação de que tratam os 
incisos I e II do artigo 5º desta lei 
complementar, respectivamente. 
§ 4º - A não observância pelo 
município do disposto no § 3º deste 
artigo implicará a revogação da lei 
que dispôs sobre a sua classificação 
como Estância Turística ou como 
Município de Interesse Turístico, com 
a consequente perda da respectiva 
condição e dos auxílios, subvenções 
e demais benefícios dela 
decorrentes. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 7º - Os municípios 
classificados por lei como Estâncias 
Balneárias, Hidrominerais, Climáticas 
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e Turísticas passam a ser 
classificados como Estâncias 
Turísticas, sem prejuízo da utilização 
da terminologia anteriormente 
adotada, para efeito de divulgação 
dos seus principais atrativos, 
produtos e peculiaridades. 
Artigo 8º - Esta lei complementar e 
suas disposições transitórias entram 
em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas a Lei nº 10.426, 
de 8 de dezembro de 1971, a Lei nº 
1.457, de 11 de novembro de 1977, a 
Lei nº 1.563, de 28 de março de 
1978, e o artigo 11 da Lei nº 6.470, 
de 15 de junho de 1989. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Artigo 1º - A partir da publicação 
desta lei complementar, serão 
arquivados todos os projetos de lei 
ainda não deliberados pelo Plenário 
da Assembleia Legislativa que 
objetivem classificar municípios como 
Estâncias de qualquer natureza ou 
como de Interesse Turístico. 
Artigo 2º - O primeiro projeto de Lei 
Revisional dos Municípios Turísticos 
deverá ser apresentado em até 3 
(três) anos após a publicação desta 
lei complementar, período em que os 
municípios classificados como 
Estâncias, que não atenderem aos 
requisitos estabelecidos nesta lei 
complementar, deverão se adequar 
às suas exigências, à exceção do 
previsto no inciso V do artigo 2º desta 
lei complementar, sob pena de 
perderem a sua condição de 
estância. 
§ 1º - Os municípios classificados 
como Estâncias que não atenderem 
ao requisito previsto no inciso V do 
artigo 2º desta lei complementar 
deverão aplicar parte dos recursos 
oriundos do Fundo de Melhoria dos 
Municípios Turísticos de que trata o 
artigo 146 da Constituição do Estado 
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em obras e serviços de infraestrutura 
básica, até que satisfaçam as 
condições estabelecidas nesta lei 
complementar. 
§ 2º - A comprovação do 
investimento previsto no § 1º deste 
artigo deverá ser encaminhada à 
Secretaria de Estado competente 
para os assuntos relacionados ao 
turismo, juntamente com a 
documentação de que trata o §3º do 
artigo 6º desta lei complementar, 
como requisito indispensável para a 
sua classificação como Estância 
Turística. 
 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2018). 

  

Segundo o setor administrativo da Prefeitura Municipal de Capela do Alto o 

município ainda não possui legislações específicas e próprias voltadas para 

acessibilidade universal, preservação dos patrimônios natural e histórico-cultural 

necessitando, portanto, diálogo em função destas demandas no município de modo 

a atender ao que se pede a Lei nº 1.261/2015. Embora o município possua um Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado que dá codificação de normas para os 

loteamentos e o sistema de zoneamento (Lei 117/68 de 19/11/1968) e Lei 186/1972 

de 12 de outubro de 1972, que dispõe sobre as Diretrizes básicas para o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado, nenhum dos dois versa diretrizes para o 

desenvolvimento do turismo. 

A seguir serão prestadas as informações sobre o Legislativo Municipal de 

Capela do Alto. 

 

1.1.8 Câmara Municipal 
 

A Câmara Municipal de Capela do Alto possuiu 11 Vereadores para a 

Legislatura 2017-2020, sendo que as autoridades da Câmara Municipal são 

apresentadas na Tabela 1. As instalações do Legislativo Municipal situam-se na Rua 

São Francisco, 60 – Centro, sendo que seu plenário tem capacidade para 60 

pessoas sentadas.   
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Figura 6 – Câmara Municipal de Capela do Alto. 

 

 

 

Fonte: LEAL Consultores Associados (2018). 

 

Tabela 1 – Vereadores de Capela do Alto (2017-2020). 

 

 
Nome 

 

 
Partido 

Josué Correa (Menegueti) PPS 
Simone de Arruda    PHS 
Célio Cleto Partido PTN 
Regina Leite Tolentino    PMDB 
Partido José Maria da Silva  DEM (DEMOCRATAS) 
João Aparecido de Oliveira Leite PPS 
Braz João Vieira Neto   PDT 
Nelson Batista Teles de Miranda PRB 
Enio de Oliveira Campos PMDB 
Benedito Fidencio Rosa Filho PP 
Mauro dos Santos Silva PROS 

 

Fonte: Câmara Municipal de Capela do Alto (2018). 
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1.2 HISTÓRICO  
 

A formação de Capela do Alto, de origem relativamente recente, foi 

impulsionada pela chegada de imigrantes alemães, principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial, mas contou também com famílias que já se encontravam fixada na 

região. 

O povoado era local de passagem de tropeiros procedentes do Sul do país. 

Tornou-se distrito em 30 de dezembro de 1953, do município de Capela do Alto, 

conquistando sua autonomia municipal em 28 de fevereiro de 1964. Não se sabe 

dados exatos dos fundadores de Capela do Alto sendo, portanto lendária sua 

história e segundo se sabe, Capela do Alto foi fundada pelas famílias Menck, 

Wincler, Plens, Popst e outros que vieram da Europa para trabalhar na exploração e 

fundição de ferro na fábrica do Morro de Ipanema.  

 

Figura 7 – Santuário Mãe Peregrina, monumento ao Monge e cruzeiro. 

 

      

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 

 

Portanto, há muitas controvérsias, contos e lendas sobre a verdadeira história 

de fundação de Capela do Alto. Contudo, sabe-se de concreto que o início da cidade 

está intimamente ligado à atividade tropeira e também aos trabalhos de 

evangelização dos Padres Jesuítas. Oficialmente se conhece que as terras onde 
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surgiria Capela do Alto, eram utilizadas como pouso dos tropeiros que vinham do sul 

do País para comercializar seus muares, nas famosas feiras de Sorocaba. 

Nesta época, conta-se que ocorreram um tríplice crime, erguendo-se no local 

três cruz. Posteriormente, um monge vindo das terras do Ipanema, ergueu no local 

mais onze cruzes, totalizando assim 14 cruzes que serviram até 1.960, para a 

realização da Via Sacra durante a Quaresma. Esse local foi denominado por 

Cruzeiro, situando-se defronte à antiga Igreja Nossa Senhora das Dores. 

Conta-se que esse monge vindo das terras do Ipanema possuía poderes 

extraordinários, tanto é que o local onde este morava, a pedra sob a qual dormia, foi 

visitado por inúmeros capelenses. Conta-se também que os alemães vieram 

explorar ferro, ouro e prata nas fraldas do Ipanema. Constatada, no entanto a quase 

inexistência destes metais, embrenharam-se pelo sertão, estabelecendo-se onde 

hoje é Capela do Alto, que já contava com um pouso de tropeiros.  

De lenda e lenda, de história em história, aos poucos foi se formando a 

cidadezinha, beneficiada pela estrada São Paulo-Paraná, que ligava Sorocaba à 

Itapetininga, que se tornou a rua principal da cidade. No ano de 1.950, criou-se o 

Distrito Policial de Capela do Alto e em 1.954, foi criado o Distrito de Paz, sendo seu 

primeiro titular o Sr. Heleno Lopes Plens, que viria a ser mais tarde o primeiro 

Prefeito Municipal.  

 

1.2.1 Morro Araçoiaba: marco na siderurgia brasileira 
 

Um capítulo especial na história da região onde está hoje o município de 

Capela do Alto diz respeito à siderurgia brasileira.  

De acordo com o livro Araçoiaba: esconderijo do sol (2009, p. 17), Ipanema 

originou os municípios de Sorocaba, Capela do Alto e Tatuí, pois teve sua 

exploração iniciada em 1591, quando os mineradores Afonso Sardinha, à procura de 

ouro, encontraram ferro na região. Em 1629 estiveram presentes na descoberta da 

jazida de ferro de Araçoiaba e na construção do Engenho de Ferro. O ferro era tão 

ou mais importante do que o ouro para a Colônia, pois com ferro podia-se construir 

utensílios domésticos, instrumentos de trabalho e armas. 



                                                                                                                          

36 
 

O Morro Araçoiaba é considerado um marco na história da siderurgia 

brasileira uma vez que, em 1591, foi levantado o primeiro conjunto de fornalhas para 

fundição de ferro no país e também a primeira siderúrgica nacional no final de 1818.  

 

Figura 8 – Visão do Morro de Araçoiaba na FLONA de Ipanema, em Capela do 
Alto. 

 

 

 

Fonte: LEAL Consultores Associados (2018). 

 

 

Desde a sua existência foi propriedade do governo e, desde o seu início foi 

foco constante de inúmeras iniciativas pioneiras na geologia, mineralogia e 

siderurgia. Em 1597 o primeiro engenho de ferro do Brasil funcionava na Serra de 

Araçoiaba. 
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Figura 9 – Casa de Armas da Fazenda Ipanema. 

 

 

 

Fonte: LEAL Consultores Associados (2016). 

 

A ocupação da região do Morro Araçoiaba tem sua história renovada em 

1817, por meio de um alvará de D. João VI, criando a Paróquia da Fábrica de Ferro 

Ipanema, em louvor a São João Batista. O sueco Carl Gustav Hedberg é designado 

para chefiar as recém estabelecidas minas de ferro de Sorocaba. Ele efetuou várias 

construções de grande porte (primeiras rodas d’água para fins de serraria, ponte, 

represou Rio Ipanema para obtenção de força hidráulica e estabeleceu a fábrica de 

ferro).  

O sueco, por não obter muito sucesso com o empreendimento, foi substituído 

pelo engenheiro alemão Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen, que construiu dois 

altos-fornos no local (ferro liquefeito) em novembro de 1818. 

 

1.3 ORIGEM DO NOME CAPELA DO ALTO 

 

Uma data bastante significativa na história capelense é o dia 20 de junho de 

1.954, quando se inaugurou, na gestão do Prefeito de Capela do Alto, Sr. Francisco 

Pássaro, a energia elétrica no então Distrito de Capela do Alto. ORIGEM DO NOME 

"CAPELA DO ALTO" Justificando o nome da cidade, sabe-se que os habitantes das 

margens do rio Sarapuí, usavam da expressão "vamos à capela do alto", quando 
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desejavam ir até a "capelinha" erguida defronte à Rua Santa Cruz (hoje Rua do 

Cruzeiro) parte mais alta do povoado.  

Esta expressão generalizou-se para finalmente denominar de vez a 

identidade do povoado que surgia. Segundo se sabe, houve uma eleição para a 

escolha desse nome, que teria também as seguintes opções: "Cruz do Monge" 

"Capelândia" "Guarapiranga" "Duartinópolis" "Itarassú" "Ipanemápolis" "Minerápolis" 

"Menklândia" "Capanema".  

Após a realização dessa eleição, sabe-se que o nome escolhido Capela do 

Alto, venceu por uma diferença de cinco votos entre os votantes, que não eram em 

grande quantidade. 

 

1.4 HINO OFICIAL  
 

A seguir é apresentada a letra do Hino de Capela do Alto com autores da 

letra, música e arranjos. 

  
Hino de Capela do Alto 

 
Da capela erguida outrora 

Santa Cruz da baixinha - berço teu, 
Tú vieste crescendo até agora 
Com bem que o céu concedeu. 

Capela do Alto, Aguarda a aurora 
De um porvir luminoso, sem par 

Que teu povo merece gozar. 
 

No alto construída, 
O alto é teu lugar. 

Vê de lá teu povo dado ao bem, 
Contente a trabalhar. 
A gente tua, unida, 
Na fé, na oração, 

Faz melhorar a vida de amanhã 
Da nova geração. 

 
Tua generosidade 

Foi exemplo dos bravos que ficou. 
Teu futuro é ser a cidade 
Que o monge profetizou 

Capela do Alto, teu destino 
Há de ser como o Monge falou 
E que o povo a rezar desejou. 
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No alto construída, 
O alto é teu lugar. 

Vê de lá teu povo dado ao bem, 
Contente a trabalhar. 
A gente tua, unida, 
Na fé, na oração, 

Faz melhorar a vida de amanhã 
Da nova geração. 

 
 

Letra: Prof. Ary V. Albuquerque 
Arranjo: Cláudio Sete 

 

No próximo item do presente Inventário da Oferta Turística serão 

apresentados mais símbolos do município de Capela do Alto. 

 

1.5 SÍMBOLOS  
 

1.5.1 Bandeira  
 

  A seguir imagem da bandeira de Capela do Alto. 

 

Figura 10 – Bandeira do Município. 

 

 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Capela do Alto (2018). 
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1.5.2 Brasão  
 

 O Brasão de Armas do município foi instituído pela Lei 38/66, de 10 de 

fevereiro de 1966, obedecendo a seguinte discrição, quais sejam: "Escudo 

português, cortado. No chefe, em blau, um monte de sable, com sol nascente em 

ouro. Em ponta, em prata, uma capela de goles. Coroa mural, lavrada, de ouro, 

malhada de sable. Um ramo de laranjeira frutificada, em cor natural, à destra e um 

ramo de milho, frutificado, em cor natural, à sinistra, servem de suportes ao escudo.  

 

Figura 11 – Brasão do Município. 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Capela do Alto (2016). 

 

No listel, de goles, a divisa UNITAS ET FIDES de prata". As discrições 

apresentam uma série ícones, que de acordo com legislação municipal, simbolizam 

características econômicas e evidenciam o perfil sócio-cultural do município, à saber: 

"O escudo português, tradicionalmente usado no Brasil, lembra a nossa tradição 

lusa. O azul, vem recordar a limpidez e a maravilha do céu de Capela do Alto, que 

recortado pelo perfil de um monte, lembra-nos o Morro do Ipanema que se alteia 

sobranceiro sobre a cidade. O sol nascente simboliza a alegria pela certeza de dias 

de grande progresso a comuna que surge. A prata que envolve a capela lembra 

aquela quase certeza de que grandes veios do minério haviam em toda a fralda do 



                                                                                                                          

41 
 

Ipanema. Esta lenda, embora desfeita, nem por isso deixou de ser atração de 

inúmeros forasteiros a esta região. A capela lembra o originário orago em torno do 

qual, em terras do Itarassú fundou-se a vila, hoje cidade de Capela do Alto. 

 

1.6 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
 

1.6.1 Localização  
 

O município de Capela do Alto está situado na Região Metropolitana de 

Sorocaba, na Mesorregião Macro Paulista e Microrregião de Sorocaba, nas 

coordenadas geográficas sexagesimais. Latitude: 23º28'14" Sul/Longitude: 47º44'05" 

Oeste. Limita-se com os municípios de Araçoiaba da Serra (15 km), Tatuí (21 km), 

Itapetininga (45 km), Iperó (21 km), Alambari (25 km) e Sarapuí (31 km).  

 

Figura 12 – Panorâmica da cidade de Capela do Alto. 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 
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Distante aproximadamente 136 km da capital do estado de São Paulo, e a 42 

km de Sorocaba, tendo as seguintes rodovias de acesso ao município as rodovias 

estaduais SP 141 – Rodovia Laurindo Dias Minhoto, SP 268 - Rodovia João Antônio 

Nunes e SP 270 – Rodovia Raposo Tavares. 

 

Figura 13 – Localização de Capela do Alto no Brasil e no Estado de São Paulo. 

 

 

 

Fonte: Wikipedia (2018). 

 

O município está localizado na porção Sudoeste da Bacia Hidrográfica dos 

Rios Sorocaba e Médio Tietê, denominada de 10ª Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (UGRHI 10) e abrange uma área 

territorial correspondente a 170 km². 
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Figura 14 – Região Administrativa de Sorocaba. 

 

 

 

Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2016).  

 

Figura 15 – Portal de Entrada de Capela do Alto. 

 

 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Capela do Alto (2018). 
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Importante ressaltar que o principal emissor de turistas da América Latina é 

São Paulo e sua região metropolitana.  

 

1.6.2 Informações de relevo, clima e vegetação 
 

A geologia do município é caracterizada por unidades litológicas do tipo 

Depósitos aluviais, Formação Irati, Subgrupo Itararé, Suítes Alcalinas e Suítes 

básicas. 

Os depósitos aluviais são originados de um único tipo de rocha e podem ser 

designados pelo tipo de rocha que os originou, a formação desses depósitos ocorre 

devido o transporte de material arrastado pelas águas correntes. A Formação Irati 

(Permiano) apresenta folhelhos acinzentados do Membro Taquaral (inferior) e as 

intercalações de calcários dolomíticos e folhelhos pretos pirobetuminosos. Nesta 

unidade que se extrai o calcário dolomítico (corretor da acidez de solos) e também é 

conhecida porque suas rochas são a matriz dos fósseis de répteis mesossaurídeos. 

O Subgrupo Itararé é uma unidade sedimentar depositada entre o Carbonífero 

Superior e o Permiano Inferior (Permocarbonífero), representando, na Bacia do 

Paraná, um dos mais duradouros eventos glaciais do Fanerozóico, com equivalentes 

em todo o Gondwana. Encontram-se nesta unidade vários tipos de rochas 

sedimentares numa complexa relação entre elas, como os ritmitos (varvitos e 

turbiditos), arenitos de várias granulometrias dispostos em lentes e camadas (que se 

constituem nos principais aqüíferos nesta região), conglomerados, siltitos, argilitos, 

diamictitos e tilitos. 

A Suite Alcalina é uma unidade formal constituída pela associação dos 

magmas alcalinos atribuída a pequenas frações de fusão parcial em níveis 

relativamente profundos, de um manto lherzolítico modificado por metassomátismo. 

Apresentam álcalis em excesso na sua composição e suas características 

dependem de grau de fusão parcial, pressão, H2O, CO2 e voláteis. O caráter 

alcalino aumenta com a profundidade no manto e com a menor quantidade de fusão 

parcial. Já a Suite Básica é uma unidade formal constituída pela associação de 

rochas ígneas saturadas em sílica e com teor de SiO2 entre 44% e 52%, 

relativamente ricas em Fe, Mg e Ca, como o gabro (plutônico) e o basalto 

(vulcânico). 
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A altitude do Município de Capela do Alto na UGRHI 10 varia entre 530 e 905 

metros, sendo as áreas mais elevadas distribuídas nos extremos norte e sul do 

município e as áreas menos elevadas ao centro. A geomorfologia do município de 

Capela do Alto é representada, sobretudo, por relevos de degradação (retirada de 

material) em planaltos dissecados, com uma pequena área de relevo de agradação 

(deposição de material) representado pelas planícies aluviais nas margens do Rio 

Sarapuí, restrita ao setor Oeste do município. 

 

Figura 16 – Paisagem rural de Capela do Alto. 

 

 

 

Fonte: LEAL Consultores Associados (2018).  

 

O primeiro grupo Relevos de degradação em Planaltos Dissecados divide-se 

em três classes: Relevo Colinoso (representado por Colinas Médias): 

predominam baixas declividades (até 8,5 graus, ou 15%) e amplitudes locais 

inferiores a 100 m. As COLINAS MÉDIA caracteriza a porção Oeste do município de 

Capela do Alto. Predominam interflúvios com área de 1 a 4 Km2, com topos 

aplainados e vertentes com perfis convexos a retilíneos. A drenagem é de média a 

baixa densidade, em padrão sub-retangular, com vales abertos a fechados e 

planícies fluviais interiores restritas, havendo presença eventual de lagoas perenes 

ou intermitentes. Na área municipal de Capela do Alto, ocupam esse relevo a Bacia 

do Córrego do Barreirinho e parte da Bacia do Rio Sarapuí. Relevo de Morrotes 

(representado por Morrotes Alongados e Espigões): predominam declividades 

médias a altas (acima de 8,5 graus, ou 15% e amplitudes locais inferiores a 100 m). 

Os MORROTES ALONGADOS E ESPIGÕES é o relevo predominante no setor 

Leste do município. Predominam interflúvios sem orientação preferencial, com topos 

angulosos a achatados e vertentes ravinadas com perfis retilíneos. A drenagem é de 

média a alta densidade, em padrão dendrítico, e os vales são fechados. Relevo de 
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Morros (representado por Morros com Serras Restritas): predominam 

declividades médias a altas (acima de 8,5 graus, ou 15%) e amplitudes locais de 100 

a 300 m. Os MORROS COM SERRAS RESTRITAS ocorre no setor extremo Leste 

do município, correspondendo às unidades geológicas do Granito Sorocaba e de 

pequena porção do Maciço Ipanema, sendo o relevo mais acidentado do município. 

Morros com topos arredondados, de vertentes com perfis retilíneos (por vezes 

abruptas) e presença de serras restritas. A drenagem é de alta densidade, em 

padrão dendrítico a pinulado, com vales fechados e planícies aluvionares interiores 

restritas. O Relevo de Agradação (representado pela Planícies Aluviais) são 

pequenas faixas desse tipo de relevo que ocorrem nas margens do Rio Sarapuí, no 

setor Noroeste do município, correspondendo à unidade geológica dos Depósitos 

Aluvionares (Q2a). São terrenos baixos e mais ou menos planos, junto às margens 

dos rios, sujeitos periodicamente a inundações.  

Os principais atributos dos solos presentes no município de Capela do Alto 

encontram-se resumidos a seguir, enfatizando sempre que pertinente sua 

susceptibilidade à erosão, limitações de uso e usos mais adequados. A bibliografia 

advém do Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (escala 1:500.000) de 1999. 

Ocorrem no município de Capela do Alto dois tipos de solo: ARGISSOLOS 

VERMELHO-AMARELOS (PVA18 e PVA24) e LATOSSOLOS VERMELHOS (LV42 

e LV60), sendo que os ARGISSOLOS presentes diferem apenas no relevo que 

ocupam (relevo ondulado a forte ondulado para PVA18 e relevo forte ondulado a 

montanhoso para PVA24), enquanto que os LATOSSOLOS VERMELHOS (LV42 e 

LV60) diferem apenas pelo segundo ter como membro subordinado LATOSSOLOS 

VERMELHOSAMARELOS. 

A área urbana do município, divide-se segundo uma linha aproximadamente NE-SW 

entre os LATOSSOLOS LV42, em sua porção Oeste, e os ARGISSOLOS PVA18 em 

sua porção Leste. 

O clima na área de interesse é tropical de altitude. O verão tem maior 

pluviosidade que o inverno, por influência da continentalidade, isto é, com chuvas no 

verão e seca no inverno. A temperatura média anual na área de estudo é de 20,9 °C 

com 1262,8 mm é a pluviosidade média anual. 
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Tabela 2- Precipitação e Temperatura ao longo do Ano. 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018).  

 

O mês de agosto é o mais seco, em que a pluviosidade chega aos 40,0 mm. 

Em janeiro a precipitação é a maior de todos os meses, com média de 210,7 mm. 

De acordo com a Classificação Climática de Koeppen para o Estado de São Paulo, 

empreendido pelo CEPAGRI, a área de estudo tem caracterização do tipo o Cwa, o 

que resulta em um clima tropical de altitude, com chuvas pronunciadas no verão e 

seca no inverno, com a temperatura média do mês mais quente igual a 29,7°C no 

mês de fevereiro, e mês mais frio com temperatura média de 10,1º C que ocorrem 

em Julho. Os meses mais secos tem precipitação inferior a 80mm e com período 

mais chuvosos de outubro a março, superior a 112,9mm. 
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Tabela 3 - Temperatura ao longo do Ano. 
 

 

 

Fonte: INMET (1992).  

 

A precipitação média mensal de acordo com a série de normais climatológicas 

do período de 1961 a 1990 computadas pelo INMET em 1992, foram 

disponibilizados pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a 

Agricultura (CEPAGRI) e variam de 40 mm no período seco a 210,7 mm no período 

Úmido. 

A UGRHI 10 está inserida no domínio da Floresta Atlântica, englobando 

vegetações de dunas e cordões arenosos, próximos ao mar, sucedidos por 

ecossistemas fluviolagunares e por ecossistemas que recobrem a cadeia 

montanhosa das Serras Geral, do Mar e da Mantiqueira. Nesse trecho das Serras, a 

Floresta recebe o nome de Floresta Ombrófila e distingue-se como o compartimento 

da Floresta Atlântica mais densa e com numerosas plantas arborícolas de elevada 

altitude. 

Na porção do Médio Tietê Superior, a Floresta Ombrófila é predominante, 

estendendo-se da Serra do Japi, Serra de São Roque, Serra de São Francisco até a 

Serra de Paranapiacaba. Nos topos das cristas e picos montanhosos é possível 

distinguir outro compartimento da Floresta Ombrófila, os Campos de Altitude, 

caracterizados por uma vegetação mais baixa, ou mesmo rasteira, típica de solos 

rasos e rochosos. 

A vegetação natural do município de Capela do Alto, que originalmente era 

constituída pela Floresta Ombrófila Densa e Formação Arbórea / Arbustiva em 
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Região de Várzea, foi quase totalmente destruída. Restam poucos remanescentes 

isolados, totalmente descaracterizados quanto a espécies e estrutura vegetal, que 

foram, segundo o Inventário Florestal do Estado de São Paulo, avaliados em 2.568 

ha, cobrindo 15,1 % do território municipal (SMA, 2009). 

 

1.6.3 Hidrografia  
 

O município pertence Comitê de Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê 

(CBH-SMT) ao encontram-se dentro da UGRHI-10 (Tietê-Sorocaba), em sua 

subdivisão em Sub-Bacia 3 - Baixo Sorocaba, sendo que toda rede hidrográfica do 

município drena para esse. A área de drenagem é de 11.827,82km², os principais 

rios são: Sorocaba, Tietê, Sorocabuçu, Sorocamirim, Pirajibu, Jundiuvira, Murundu, 

Sarapuí, Tatuí, Guarapó, Macacos, Ribeirão do Peixe, Alambari, Capivara e Araqua. 

E os principais reservatórios são Reservatórios: Represa Itupararanga e 

Represa Barra Bonita. Juntamente com as UGHRIs 6 (Alto Tietê) e 5 (Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí), a UGHRI-10 compreende as bacias hidrográficas mais 

industrializadas do Estado de São Paulo, concentrando quase 50% da população. O 

município de Capela do Alto está inteiramente dentro da UGRHI-10, juntamente com 

outros trinta e três municípios (Alambari, Alumínio, Anhembi, Araçariguama, Capela 

do Alto, Bofete, Boituva, Botucatu, Cabreúva, Cerquilho, Cesário Lange, Conchas, 

Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim, Laranjal Paulista, Mairinque, Pereiras, Piedade, 

Porangaba, Porto Feliz, Quadra, Salto, Salto de Pirapora, São Roque, Sarapuí, 

Sorocaba, Tatuí, Tietê, Torre de Pedra, Vargem Grande Paulista e Votorantim). 

Outros vinte municípios (Barra Bonita, Cajamar, Cotia, Dois Córregos, Elias 

Fausto, Guareí, Igaraçu do Tietê, Indaiatuba, Itapetininga, Itapevi, Jundiaí, Mineiros 

do Tietê, Pilar do Sul, Piracicaba, Pirapora do Bom Jesus, Rafard, Rio das Pedras, 

Saltinho, Santana do Parnaíba, São Manuel) tem apenas parte de sua área dentro 

da UGHRI-10. 

No município encontramos duas bacias principais: Bacia do Ribeirão Iperó 

Mirim e Bacia do Córrego do Barreirinho; esses por sua vez são afluentes do Rio 

Sarapuí, e deságuam no baixo curso do Sarapuí, a 6Km e 12,5Km de sua foz no Rio 

Sorocaba, que é o destino das águas drenadas pelo município. 
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A área urbana de Capela do Alto, onde se origina a captação da microdrenagem é 

dividida por uma linha aproximadamente Norte-Sul entre as bacias do Ribeirão Iperó 

Mirim, a Leste, e do Córrego do Barreirinho, a Oeste, ambas drenando num rumo 

geral Norte para o Rio Sarapuí.  

O segundo curso d´água mais importante que drena o município de Capela do 

Alto é o Ribeirão Iperó Mirim, cuja nascente principal se encontra no município de 

Capela do Alto (vizinho a Sudeste de Capela do Alto), drenando, como o Rio 

Sarapuí, para Noroeste. Também em Capela do Alto estão as nascentes do Córrego 

do Retiro e Córrego Araçatuba, que desaguam no Ribeirão Iperó Mirim ao longo da 

divisa com Capela do Alto; mais a montante, o Ribeirão Iperó Mirim recebe em sua 

margem esquerda as águas do Córrego Capanema (não confundir com Ribeirão 

Capanema), cuja nascente se localiza em Capela do Alto; seguindo seu curso 

aproximado para Noroeste, o Ribeirão Iperó Mirim recebe então em sua margem 

esquerda as águas da confluência do Córrego Olaria com o Ribeirão Capanema 

(não confundir com Córrego Capanema), em seguida o Córrego da Jutuba, em sua 

margem direita, o Água das Pedras (margem esquerda) e, já no limite Norte do 

Município, o Córrego Lindeiro (margem direita), todos com nascente em Capela do 

Alto; seu curso deeriva então para Oeste, desaguando no Rio Sarapuí na divisa 

Norte do município. O percurso total do curso principal do Ribeirão Iperó Mirim é de 

aproximadamente 27,3 Km, sendo 17,62 Km dentro do município de Capela do Alto. 

O terceiro curso d´água em importância é o Córrego do Barreirinho, com 

nascente dentro da área municipal de Capela do Alto, próxima ao seu limite 

Sudeste. Seu curso descreve um arco no sentido horário rumo ao Norte, recebendo 

ao longo do percurso as águas do Córrego Itaraçu, Córrego da Casa Grande e 

Córrego Simões, todos afluentes de sua margem direita, sendo que as nascentes 

dos dois últimos se encontram dentro da área urbana de Capela do Alto. Após a 

confluência com o Córrego Simões, seu curso flete para Oeste, desaguando então 

na margem direita do Rio Sarapuí na divisa com o município de Tatuí. Dos três 

cursos d´água principais, o Córrego do Barreirinho é o único cujo percurso 

(aproximadamente 15Km) e respectiva bacia se encontram contidos unicamente no 

município de Capela do Alto. 

 Informações complementares importantes relacionadas ao meio ambiente do 

município. 
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� O município participa do Programa Município Verde Azul, submete projetos ao 

Estado para convênios voltados ao meio ambiente e saneamento. 

� O município dispõe de: 

� Um eco ponto de pneus inservíveis; 

� Coleta seletiva em todos os bairros, em parceria com a Cooperativa de 

Capela do Alto (CORECAP); 

� Recolhimento de óleos de cozinha usado; 

� Anualmente é realizada campanha de coleta de embalagens vazias a 

defensivos agrícolas; 

� Anualmente é realizada campanha de coleta de eletrônicos; 

 

Com relação ao selo de Município VerdeAzul, foi lançado em 2007 pelo 

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente, o Programa Município VerdeAzul – PMVA tem o inovador propósito de 

medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e 

valorização da agenda ambiental nos municípios.  

O Município de Capela do Alto participa deste programa, onde desenvolve e 

concentra seus esforços para desenvolvimento da Agenda Ambiental que envolve o 

Programa Município VerdeAzul em 10 (dez) 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. As ações envolvem a participação de diversos setores da 

Prefeitura, com ações individuais e conjuntas, e até mesmo ações intermunicipais. 

Cumprindo as ações previstas nas diretivas, Capela do Alto obteve o certificado de 

nos anos de 2013, 2014 e 2015. 
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1.7 ASPECTOS ECONÔMICOS  
 

 Neste tópico serão apresentadas informações relacionadas à economia do 

município de Capela do Alto, a começar pela totalidade das riquezas produzidas, 

conforme Tabela que segue. 

 

Tabela 4 -  Produto Interno Bruto de Capela do Alto. 

 

Produto Interno Bruto – 2015 (*mil reais) 

Agropecuária 40.644,77 

Indústria 23.198,63 

Serviços 108.877,14 

Administração e Serviços públicos 78.822,26 

Impostos 14.337,31 

Total 265.880,11 

 

Fonte: IBGE, disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/capela-do-alto/pesquisa/38/46996, 2018. 

 

Gráfico 1 -  Produto Interno Bruto de Capela do Alto. 

 

 

 

Fonte: IBGE (2018).  

Produto Interno Bruto

Agropecuária Indústria

Serviços Administração e Serviços públicos

Impostos
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Gráfico 2 – Composição da população de 18 anos ou mais de idade - 2010 

 

 

 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em:  

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/817 2018. 

 

 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou 

seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 

57,74% em 2000 para 67,66% em 2010.  

Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da 

população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 12,53% em 

2000 para 5,61% em 2010. 
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Quadro 3 – Ocupação da População de 18 anos ou mais – Capela do Alto – SP. 

 

Ocupação da população de 18 anos ou mais –  
Município - Capela do Alto - SP 

 2000 2010 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 57,74 67,66 
Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 12,53 5,61 
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 48,42 61,95 

Nível educacional dos ocupados   
% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais 31,86 50,04 
% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais 18,95 33,34 

Rendimento médio   
% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou 

mais 38,41 18,23 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou 
mais 

81,31 80,03 

% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou 
mais 96,39 97,14 

 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em:  

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/817 2018. 

 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do 

município, 24,62% trabalhavam no setor agropecuário, 0,86% na indústria extrativa, 

18,11% na indústria de transformação, 6,15% no setor de construção, 1,24% nos 

setores de utilidade pública, 16,80% no comércio e 29,36% no setor de serviços. 
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Quadro 4 -  Movimentação Agregada de Empregos – Capela do Alto. 

 

Movim. Agregada Empregos (01/2014 - 01/2018) 

Admissões 13.365 

Desligamentos 13.876 

Nº Empregos Formais - 1º Jan/2018 3.729 

Total de Estabelecimentos 744 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. 
Disponível em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php 2018. 

 

Gráfico 3 - Movimentação Agregada de Empregos (01/2014 – 01/2018). 

 

 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. 
Disponível em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php 2018. 

 

No município de Capela do Alto o setor primário, com destaque para a 

produção rural, merece destaque na empregabilidade e geração de riquezas, assim 

como o setor de serviços. O município abriga, dentre outras, organizações 

importantes como Cutrale, Mineradora Alarcon e Guarapiranga Alimentos.  



                                                                                                                          

56 
 

 No aspecto relacionado à produção rural e ao fato do município ser conhecido 

como Capital do Milho Verde, é de se ressaltar que, a partir da década de 1950, o 

Sr. Luiz de Quevedo, produtor e Prefeito Municipal por 3 mandatos, em Capela do 

Alto, transportou milho para o CEASA/SP e iniciou a comercialização do produto, na 

forma de milho verde. A aceitação foi boa e a partir daí mais lotes de milho foram 

comercializados em São Paulo, surgindo o nome de Capela do Alto-SP, capital do 

milho verde.  

O milho verde pode ser plantado, o ano todo, sendo que na safra de inverno, 

deve-se utilizar irrigação. A área plantada no município gira em torno de 800 

hectares, com produtividade média de 12.000 quilos por hectare e preço de 

comercialização gira em torno de R$200,00 a R$700,00 a tonelada, dependendo da 

época do ano. Cerca de 40 produtores plantam milho verde. Atua no mercado a 

Empresa Guarapiranga Alimentos.  

A área agropecuária de Capela do Alto é de aproximadamente 17.400 

hectares, sendo que está distribuída da seguinte forma:  

 

� Citricultura (laranja/tangerina) - 2.400 hectares; 

� Pastagens para pecuária de leite e corte - 6.700 hectares; 

� Mandioca (mesa) - 250 hectares; 

� Quiabo - 50 hectares; 

� Tomate de mesa - 1,50 hectares; 

� Banana 5 hectares;  

� Feijão de corda - 150 hectares; 

� Melancia - 100 hectares; 

� Soja grãos - 700 hectares; 

� Milho grãos - 800 hectares; 

� Milho verde - 800 hectares; 

� Feijão - 100 hectares; 

� Maracujá - 2 hectares; 

� Cana de Açúcar - 500 hectares; 

� Alface - 3,00 hectares; 

� Uva fina (mesa) - 2,00 hectares; 

� Trigo - 100 hectares.  
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O município, por exemplo, acolhe a Feira do Produtor Rural ocorre na Praça 

da Matriz, às sextas feiras, das 17:00 às 21:00. Nela ocorre a comercialização de 

produtos de produtores rurais locais, tais como hortifrútis, além de praça com 

alimentos e bebidas.  

 

Figura 17 – Feira do Produtor Rural de Capela do Alto. 

 

 

 
 

Fonte: LEAL Consultores Associados (2018). 

 

Estandes em bambu e identidade visual exclusiva, ação conta com apoio do 

SENAR-AR/SP, Sindicato Rural Patronal de Araçoiaba da Serra e Capela do Alto e 

Prefeitura Municipal. São 09 estandes de produtores rurais. 
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1.8 Aspectos Demográficos 
 

1.8.1 População  
 

A seguir quadro e gráfico com a pirâmide etária de Capela do Alto. 

 

Quadro 5 - Pirâmide Etária de Capela do Alto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/817#vulnerabilidade (2018). 

 

 

Gráfico 4 -  Pirâmide Etária de Capela do Alto 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/817#vulnerabilidade (2018). 

 

Entre 2000 e 2010, a população de Capela do Alto cresceu a uma taxa média 

anual de 2,10%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, 
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a taxa de urbanização do município passou de 77,99% para 82,83%. Em 2010 

viviam, no município, 17.532 pessoas. 

Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média 

anual de 3,16%. Na UF, esta taxa foi de 1,78%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no 

mesmo período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 74,83% 

para 77,99%. 

 

Quadro 6 - População por gênero, Rural e Urbano – Capela do Alto 

 

População Total, por Gênero, Rural/Urbana - Município - Capela do Alto - SP 

População 
População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

População 

total 
10.771 100,00 14.247 100,00 17.532 100,00 

População 

residente 

masculina 

5.530 51,34 7.314 51,34 9.038 51,55 

População 

residente 

feminina 

5.241 48,66 6.933 48,66 8.494 48,45 

População 

urbana 
8.060 74,83 11.111 77,99 14.522 82,83 

População 

rural 
2.711 25,17 3.136 22,01 3.010 17,17 

 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/817#vulnerabilidade (2018). 
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1.8.2 IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano) 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) leva em 

consideração expectativa de vida, educação e PIB per capita do município.  

 

Gráfico 5 - IDHM – Capela do Alto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/817#vulnerabilidade (2018). 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Capela do Alto é 0,699, em 

2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio 

(IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do 

município é Longevidade, com índice de 0,823, seguida de Renda, com índice de 

0,673, e de Educação, com índice de 0,617. 

 

Tabela 5 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - 
Município - Capela do Alto – SP 

 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Município - 

Capela do Alto - SP 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,185 0,398 0,617 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 15,99 24,32 42,64 

% de 5 a 6 anos na escola 7,60 59,49 94,38 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 45,44 76,17 88,00 
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REGULAR SERIADO ou com fundamental completo 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 19,78 45,71 70,70 

% de 18 a 20 anos com médio completo 6,77 22,14 43,59 

IDHM Longevidade 0,715 0,761 0,823 

Esperança de vida ao nascer 67,88 70,68 74,36 

IDHM Renda 0,614 0,622 0,673 

Renda per capita 364,10 382,97 526,28 

 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/817#vulnerabilidade (2018). 

 

 

Entre 2000 e 2010, o IDHM passou de 0,573 em 2000 para 0,699 em 2010 - 

uma taxa de crescimento de 21,99%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, 

a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 70,49% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,219), 

seguida por Longevidade e por Renda. 

Entre 1991 e 2000, o IDHM passou de 0,433 em 1991 para 0,573 em 2000 - 

uma taxa de crescimento de 32,33%. O hiato de desenvolvimento humano foi 

reduzido em 75,31% entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,213), 

seguida por Longevidade e por Renda. 

Entre 1991 e 2010, de 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,433, 

em 1991, para 0,699, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) 

passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 61,43% 

para o município e 47% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de 

desenvolvimento humano de 53,09% para o município e 53,85% para a UF. No 

município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 

(com crescimento de 0,432), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua 

vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda. 
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Gráfico 6 - Índice de Desenvolvimento Humano de Capela do Alto e do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/817#vulnerabilidade (2018). 

 

Capela do Alto ocupa a 1934ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros 

segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o 

menor é 0,418 (Melgaço). 

 

1.8.3 IVS (Índice de Vulnerabilidade Social) 
 

O Índice de Vulnerabilidade Social é o resultado da média aritmética dos 

subíndices: IVS Infraestrutura Urbana, IVS Capital Humano e IVS Renda e Trabalho, 

cada um deles entra no cálculo do IVS final com o mesmo peso. Oferece um 

panorama da vulnerabilidade e da exclusão social dos municípios, estados e regiões 

metropolitanas. Sua relevância vem justamente da capacidade de fornecer 

informações sobre a unidade político-administrativa mais próxima do cotidiano dos 

cidadãos: o município. Além disso, permite conhecer as desigualdades a nível 

intramunicipal das diversas espacialidades de uma mesma região metropolitana. 

Entre as faixas de vulnerabilidade consideram-se os valores de “0,0 a 0,2” - 

vulnerabilidade muito baixa, de “0,2 a 0,3” - vulnerabilidade baixa, de “0,3 a 0,4” - 
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vulnerabilidade média, de “0,4 a 0,5” - vulnerabilidade alta e de “0,5 a 1,0” - 

vulnerabilidade muito alta. 

 

Quadro 7 - Vulnerabilidade Social - Município - Capela do Alto – SP 

 
 

Vulnerabilidade Social - Município - Capela do Alto – SP 
 

Crianças e Jovens 1991 2000 2010 

Mortalidade infantil 28,61 22,20 15,70 
% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - 86,01 66,00 
% de crianças de 6 a 14 fora da escola 29,29 6,22 3,47 
% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, 

não trabalham e são vulneráveis, na população dessa 
faixa 

- 16,96 9,79 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 2,82 4,52 2,25 
Taxa de atividade - 10 a 14 anos - 9,61 4,42 

Família    
% de mães chefes de família sem fundamental e 

com filho menor, no total de mães chefes de família 9,71 14,92 25,62 

% de vulneráveis e dependentes de idosos 1,22 1,99 0,91 
% de crianças extremamente pobres 5,82 7,12 3,53 

Trabalho e Renda 
   

% de vulneráveis à pobreza 56,33 52,54 25,86 
% de pessoas de 18 anos ou mais sem 

fundamental completo e em ocupação informal 
- 61,13 40,13 

Condição de Moradia 
   

% da população em domicílios com banheiro e 
água encanada 

83,71 97,02 97,05 

 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/817#vulnerabilidade (2018). 

 

O município apresenta Índice de Vulnerabilidade Social de 0,225 

(Vulnerabilidade Baixa), apresentando ótimos resultados abaixo do que as médias 

de São Paulo e a média Nacional. 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de 

idade) no município passou de 22,2 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 

15,7 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 28,6. Já na UF, 
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a taxa era de 13,9, em 2010, de 19,4, em 2000 e 27,3, em 1991. Entre 2000 e 2010, 

a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos vivos para 

16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 óbitos por mil 

nascidos vivos. 

Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a 

mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 

 

Quadro 8 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Capela do Alto – SP. 

 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Município - Capela do Alto - SP 

 
1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer 67,9 70,7 74,4 

Mortalidade infantil 28,6 22,2 15,7 

Mortalidade até 5 anos de idade 32,4 25,8 18,2 

Taxa de fecundidade total 3,1 2,9 2,3 

 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil.  
Disponível em: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/817 

 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a 

dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 3,7 anos na última década, 

passando de 70,7 anos, em 2000, para 74,4 anos, em 2010. Em 1991, era de 67,9 

anos.  

No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 

anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991. 
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Quadro 9 - Habitação. 

 

Indicadores de Habitação - Município - Capela do Alto - SP 

 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 87,27 97,77 98,78 

% da população em domicílios com energia elétrica 99,42 99,15 99,82 

% da população em domicílios com coleta de lixo 83,65 99,35 99,93 

 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em:  
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/817 

 
 

A seguir são apresentadas informações relacionadas às ocorrências policiais 

no município. 

 

1.8.4 Ocorrências Policiais 
 

De acordo com os dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública do 

Estado de São Paulo, segue as ocorrências do município: 
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Quadro 10 - Ocorrências policiais registradas nos últimos 2 (dois) anos. 

 

 
2016 2017 

2018 (Total 
até o mês de 

Março) 

OCORRÊNCIAS DE PORTE DE ENTORPECENTES 41 20 2 

OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES 37 

44 4 

OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE 
ENTORPECENTES(1) 5 

8 2 

OCORRÊNCIAS DE PORTE ILEGAL DE ARMA 6 4 1 

Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 9 5 4 

Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS 43 49 11 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM 
FLAGRANTE 9 

9 0 

Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR 
MANDADO 1 

1 0 

Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 53 67 13 

Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 34 31 2 

Nº DE PRISÕES EFETUADAS 77 82 13 

Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS 26 15 10 

TOT. DE INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS 210 169 35 

 
Fonte: Secretaria da Segurança Pública. Disponível em: 

http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx (2018) 
 

 Seguem dados relacionados à Infraestrutura do município de Capela do Alto. 
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1.9 INFRAESTRUTURA  
 

1.9.1 Água e esgoto  
 

Segundo o Departamento de Controladoria e Planejamento Integrado do 

Médio Tietê – RMC, os serviços de abastecimento e distribuição de água são 

executados pela SABESP através de Contrato de Programa e Convênio de 

Cooperação com o Governo do Estado.  

 

Figura 18 - SABESP em Capela do Alto. 

 

 

 

Fonte: LEAL Consultores Associados (2018). 

 

Atualmente, 100% dos domicílios urbanos da área de atendimento tem rede 

de distribuição de água disponível. De se ressaltar que a SABESP tem plano de 

contingências para toda a área de atendimento do município em casos emergenciais 

de sua escassez. 

Quanto ao percentual da população do município abrangida pelo serviço de 

coleta de esgotamento sanitário, dos domicílios localizados na sede 98,5% tem rede 
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coletora disponível e quando incluídos distrito e bairros isolados esse índice é de 

86,4%. São tratados 100% dos esgotos coletados. 

1.9.2 Coleta de Resíduos Sólidos 
 

A coleta de resíduos sólidos domiciliares ocorre em 100% na área urbana e 

nos bairros da área rural, totalizando o atendimento da coleta e destinação correta 

de resíduos em aproximadamente 97% do município.  

Estas coletas são realizadas por 3 caminhões compactadores, sendo dois 

destinados à área urbana, e um à área rural. Na área central do município, a coleta é 

automatizada, pois está distribuído cerca de 190 contentores, nos demais bairros da 

área urbana é realizada a coleta no sistema porta-a-porta, assim como nos bairros 

rurais. 

O município possui 200 contentores no total (180 azuis para os resíduos 

domiciliares e 20 verdes para os resíduos recicláveis), sendo que 10 destes azuis 

são reservados para realizar a troca para higienização. 

Os resíduos domiciliares coletados no município são destinados ao Aterro 

Sanitário gerenciado pela empresa Proactiva Meio Ambiente localizado em Iperó, 

com custo pago pelo município de R$ 76,25/tonelada no ano de 2016. No ano de 

2016 o município gastou R$ 290.648,99 conforme tabela expressa. A quantidade 

total de lixo destinado ao Aterro em Iperó pelo Município de Capela do Alto, no ano 

de 2016, foi de 3.811,79 toneladas, gerando em média 317 toneladas mensais e 

10,59 toneladas diárias. 

 

Tabela 6 – Lixo Domiciliar Indiferenciado destinado ao aterro sanitário 
referente ao ano de 2016. 

 

Ano Mês Peso (Kg) Peso 
(ton) 

Valor 
(R$/Ton) 

Valor Pago (R$) 

2016 

Janeiro 352660 352,66 76,25 R$      26.890,33 
Fevereiro 321330 321,33 76,25 R$      24.501,41 

Março 384720 384,72 76,25 R$      29.334,90 
Abril 330160 330,16 76,25 R$      25.174,70 
Maio 281390 281,39 76,25 R$      21.455,99 
Junho 285840 285,84 76,25 R$      21.795,30 
Julho 279150 279,15 76,25 R$      21.285,19 

Agosto 310350 310,35 76,25 R$      23.664,19 
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Setembro 290750 290,75 76,25 R$      22.169,69 
Outubro 304620 304,62 76,25 R$      23.227,28 

Novembro 312410 312,41 76,25 R$      23.821,26 
Dezembro 358410 358,41 76,25 R$      27.328,76 

Total 3.811.790,00 3.811,79  R$    290.648,99 
Média Mensal 317649,17 317,65  R$      24.220,75 
Média Diária 10588,31 10,59  R$            807,36 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 

 

A triagem dos materiais recicláveis no município é realizada pela CORECAP 

(Cooperativa de Reciclagem de Capela do Alto), que se localiza na localizada 

Estrada Juvenal Moreira de Lara, S/N – Cercadinho – Capela do Alto. A cooperativa 

trabalha em parceria com a Prefeitura que disponibiliza o caminhão, o motorista e o 

galpão com os equipamentos (prensa, esteira, paleteira, etc) para que o trabalho 

possa ser executado. Atualmente trabalham 9 (nove) cooperados. 

A coleta seletiva no município é realizada no sistema porta a porta.  A coleta 

nesse sistema teve início em 10/09/2013 após a aquisição de dois caminhões do 

tipo gaiola. No início da coleta foi adotado apenas uma rota, sendo esta a área 

central da cidade abrangendo os bairros: Culaus, Centro, Portal São Francisco, 

Higino, Residencial Nogueira e Jd. Casa Nova. Após o aperfeiçoamento do sistema 

de coleta nesta área foi possível expandi-lo para os bairros Jd. Nova Capela, CDHU, 

Areião, Cercadinho, Jd. Esperança, Jd. Casa Grande, Iperozinho, Distrito do Porto, 

Canguera e Jutuba, dessa forma abrangendo toda a área urbana do município. Com 

isso cerca 15.500 pessoas que residem nestas áreas da cidade estão sendo 

atendidas pela coleta seletiva.  

A coleta seletiva funciona da seguinte maneira: os moradores depositam os 

materiais recicláveis no saco verde que é disponibilizado pela Prefeitura, e no dia da 

passagem do caminhão os moradores entregam os sacos aos cooperados que 

coletam e despejam os materiais no caminhão gaiola e devolvem o saco verde a 

residência, para que os moradores armazenem novamente os seus materiais 

recicláveis para a próxima coleta. 

A coleta seletiva tem grande importância, tanto para a cooperativa quanto 

para a prefeitura, pois os cooperados recebem apenas os materiais recicláveis (já 

que as matérias orgânicas são coletadas por outro caminhão, evitando assim o risco 
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de contaminação) e a prefeitura reduz a quantidade de resíduos a ser enviado ao 

aterro sanitário.  

Mensalmente recicla-se em torno de 5% dos resíduos domésticos gerados no 

município, que equivale a aproximadamente 20 toneladas por mês. 

 

1.9.3 Energia Elétrica  
 

Capela do Alto possui energia elétrica 100% fornecida pela empresa CPFL 

Energia, a tensão disponível é de 110V. O atendimento aos clientes ocorre na 

unidade situada à Rua Maria Amélia Antunes de Almeida, nº 189. 

Quanto a iluminação pública está presente em todas as vias públicas do 

município (exceto em loteamentos irregulares), sendo de responsabilidade da 

Prefeitura a manutenção das lâmpadas. 

 

1.9.4 Telefonia celular e internet 
 

O município de Capela do Alto possui internet gratuita e wi-fi no centro da 

cidade para a população e no Distrito do Porto. Para o corrente ano de 2018 será 

expandido para demais bairros. Quando aos provedores, seguem: VIVO  Speed e 

Fibra Óptica, FASTERNET (Rua 7 de Setembro, 209 – Centro – Fibra Óptica e 

Radio) e BR CONECTA (Rua São Francisco, 400 – Centro – Fibra Óptica e Radio). 

As empresas de telefonia celular que mantém sinal em Capela do Alto são: 

VIVO, TIM e Claro, com sinais regulares. 
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2 MEIOS DE ACESSO  
 

2.1 RODOVIÁRIO  
 

Capela do Alto localiza-se na região sudeste do Estado de São Paulo, com 

acessos principais pela rodovia Raposo Tavares (SP-270), Rodovia Senador 

Laurindo Dias Minhoto (SP-141) que liga Tatuí a Capela do Alto-SP). 

A seguir é apresentado o mapa rodoviário do DER com os acessos ao 

município a Capela do Alto. 

 

Figura 19 – Mapa Rodoviário de acesso a Capela do Alto (SP). 

 

 

 

Fonte: ftp://ftp.sp.gov.br/ftpder/mapas/dr02.pdf (2015). 

 

2.1.1 Serviços de transporte 
 

 No item serviços de transporte apresentamos a linhas de ônibus 

intermunicipais. Os passageiros embarcam e desembarcam em Capela do Alto por 

meio do Terminal Rodoviário “Honorato D. dos Santos”, situado à Rua São 

Francisco, s/n, e que trabalha exclusivamente com a empresa Viação Rápido Luxo 

Campinas. O local funciona diariamente das 8h às 18h.  
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Figura 20 – Rodoviária de Capela do Alto (SP). 

 

 

 
Fonte: LEAL Consultores Associados (2018). 

 
Os horários de ônibus, destinos, periodicidade e itinerários são apresentados 

no ANEXO 1 do presente estudo, ofertando linhas regulares para os municípios de 

Sorocaba, Tatuí, Cesário Lange, Botucatu, Conchas, Iperó e Araçoiaba da Serra. 

 A seguir serão prestadas informações relacionadas ao transporte ferroviário 

no município. 

 

2.2 FERROVIÁRIO 
 

O município de Capela do Alto não tem em sua área ferrovia ou transporte 

ferroviário de passageiros ou cargas. 

Contudo, a região conta com o primeiro trecho da malha da Estrada de Ferro 

Sorocabana, inaugurado por volta de 1875 para suprir a necessidade de 

escoamento da produção da Fábrica de Ferro de Ipanema. A ferrovia atravessa o 

município de Araçoiaba da Serra, na região nordeste do mesmo, na área em que se 

encontra a Fazenda Ipanema – até hoje a estação está edificada.   
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2.3 AEROVIÁRIO  
  

Capela do Alto não possui aeródromo ou aeroporto. Quando necessário o 

município pode ser servido pelo Aeroporto Estadual de Sorocaba Bertram Luiz 

Leupolz distante 31 km, é administrado pela DAESP – Departamento Aeroviário do 

Estado de São Paulo, contudo não opera com voos comerciais regulares.  

O transporte de passageiros para a região é abastecido principalmente por 

meio dos seguintes aeroportos: 

� Aeroporto Internacional de Viracopos: Rodovia Santos Dumont no Km 66, 

Campinas - SP. Administração: INFRAERO. Distância até Capela do Alto: 99 

km; 

� Aeroporto de Congonhas: Av. Washington Luiz s/nº, São Paulo - SP. 

Administração: INFRAERO. Distância até Capela do Alto: 129 km; 

� Aeroporto Internacional de Guarulhos: Rodovia Hélio Smidt s/nº, 

Guarulhos - SP. Administração: INFRAERO e Aeroporto de Guarulhos 

Participações S.A. (Invepar e Acsa). Distância até Capela do Alto: 159 km. 

Ao desembarcar em qualquer um dos aeroportos listados acima, ou no porto, 

é necessário que se utilize outro meio de transporte até o município, sendo que no 

caso do transporte coletivo é necessário que se realize algum tipo de conexão em 

Sorocaba ou Tatuí – municípios que contam com linhas regulares para Capela do 

Alto por meio da empresa Rápido Campinas. 

2.4 AQUAVIÁRIO  
 

Capela do Alto não possui hidrovia ou porto intermodal. Quanto ao acesso por 

via marítima, o Porto de Santos, localizado na cidade homônima do litoral paulista, é 

o mais próximo ao município, a uma distância de aproximadamente 202 km. O 

Porto, administrado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, está situado à 

Av. Rodrigues Alves, s/n, em Santos - SP. 
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3 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO  
 

3.1 Agências postais 
 

O município dispõe de uma agência postal da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, responsável pela distribuição de todas as correspondências que 
chegam e saem do município. O prédio está situado à Rua Jacobe Alves, 38 Centro 
– (15) 3267-1248. 

 

3.2 Postos telefônicos 
 

 O município de Capela do Alto não possui postos especificamente de 

telefonia. Contudo, é importante ressaltar que há operações de telefonias fixa e 

móvel, já apresentadas no item 1.10 Infraestrutura do presente Inventário da Oferta 

Turística. Telefonia fixa: VIVO. Telefonia Móvel: VIVO, CLARO, NEXTEL e TIM. 

 

3.3 Emissoras de rádio 
 

A cidade conta com a emissoras de rádio FM – 104,9 Mhz, situada à Rua 

Isidoro Moreira dos Santos nº 70- Centro – fone: 15 99821-2612. 

 

3.4 Emissoras de TV 
 

Não há emissoras de televisão no município, contudo as principais emissoras 

possuem sinais de transmissão para Capela do Alto. Duas emissoras regionais são 

filiadas à Rede Globo e SBT e estão sediadas em Sorocaba, a citar: 

 

� TV TEM (Afiliada Rede Globo) - Av. Eng.º Carlos Reinaldo Mendes, 2.700. 

Alto da Boa Vista – Sorocaba - SP | CEP 18013-280. Fone: (15) 3224-8888; 

 

� TV Sorocaba (Afiliada SBT) - Rua Professor Dirceu Ferreira da Silva, 55 - 

Região Norte – Sorocaba - SP | CEP 18013565. Fone: (15) 3228-2727. 
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 Há sinal de televisão a Cabo, por assinatura. Sky, Claro TV, Vivo TV, 

contudo as mesmas não possuem base na cidade e de todas as grandes emissoras 

da TV aberta, a citar Record, Rede Globo, SBT, Rede TV e BAND. 

 

3.5 Jornais 
 

 O município possui uma publicação periódica em jornal. Jornal A Voz da 

Terra, situado à Rua São Paulo, 130, – Portal São Francisco 2. Telefone (15) 99850 

0055. E-mail: redacao@avozdaterra.com.br. 

 

Figura xx – Edições do Jornal A Voz da Terra. 

 

 

 

Fonte: Facebook Jornal A Voz da Terra (2018). 

3.6 Revistas 
 
Não existem publicações em revista no município. Há uma revista chamada 

HADAR, com sede na cidade de Tatuí, que possui circulação em nosso município.  
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4 SISTEMA DE SEGURANÇA  
 

4.1 Polícia Civil 
 

Existe uma base da Policia Civil situada na rua Primeiro de Maio nº 127, o 

atendimento é realizado na própria unidade ou pelo telefone (15) 3267-1236, das 

08h00m às 17h00m, atualmente a Policia Civil conta com um efetivo de dez (10) 

funcionários nas funções de Escrivão, Investigador, Agente Policial, Delegado.   

De se esclarecer que os flagrantes noturnos ocorridos no município são 

apresentados na cidade de Tatuí. 

 

4.2 Polícia Militar 
 

Atualmente contamos com um pelotão da Policia Militar situado na rua José 

Machado nº 27 o atendimento e realizado pelas viaturas de serviço, na base, ou pelo 

telefone 190 COPOM o horário de atendimento e vinte quatro horas por dia, 

atualmente o efetivo da Policia Militar é de 35 Policiais que se dividem no serviço 

preventivo, ostensivo e nas escoltas de detentos. 

Capela do Alto conta hoje com duas unidades prisionais: 01 CDP (Centro de 

Detenção Provisória) e uma Penitenciária. As escoltas de fórum ou saúde são 

realizadas pelos Policiais Militares. 

  

4.3 Polícia Rodoviária  
 

Capela do Alto não possui dentro de sua área municipal uma Base 

Operacional de Policiamento Rodoviário.  

Contudo, uma base situa-se na divisa com o município de Sorocaba, na 

Rodovia Raposo Tavares, e serve a 17 municípios da região. Pertence à 1ª Cia. do 

5º BPRv de Sorocaba, sendo que, segundo a assessoria de comunicação da 

corporação, a referida companhia conta com um efetivo de 149 policiais rodoviários 

e 25 viaturas.  
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Em caso de ocorrência ou necessidade e solicitada o 5º BPRv Policia 

Rodoviária de Sorocaba situada na rodovia Raposo Tavares km 110 e o 

atendimento é realizado pelo telefone (15) 3221-1609 

 

4.4 Corpo de Bombeiros 
 

 Capela do Alto não possui Corpo de Bombeiros, quando necessário utiliza-se 

do presente serviço acionando a corporação em acionado o Corpo de Bombeiros da 

cidade de Tatuí situado, na Av. Domingos Bassi que atende pelo telefone (15) 3251 

1432. 

 

4.5 Brigadas de incêndio 
 

O município de Capela do Alto conta com um Brigada de Incêndio situada na 

Rua Sete de setembro nº 210. O atendimento é realizado pelas viaturas, base ou 

pelo telefone 199 ou (15) 3267-1662. Atualmente o efetivo da brigada é de 10 

brigadistas. 

 

4.6 Serviços de busca e salvamento 
 

Capela do Alto não conta com unidades de busca e salvamento.  

 

4.7 Guarda Municipal 
 

O município possui Guarda Municipal. O efetivo de 13 guardas. A corporação 

está situada à Rua Sete de Setembro, nº 210 Centro. O atendimento é realizado 

pelas viaturas ou pelo telefone (15) 3267 2153 ou 153 24 horas por dia.  

Os serviços de patrulhamento preventivo, ostensivo e social são 

desempenhados pela guarda. Também há grupamento especializado (CANIL), para 

suporte à segurança em eventos de grande proporção e no combate ao tráfico de 

drogas. 
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4.8 Defesa Civil 
 

O município de Capela do Alto conta com uma base da Defesa Civil no 

Município, situada na Rua Sete de Setembro nº 210 que atende as ocorrências 

realizando visitas em campo e nos lugares onde oferece risco eminente contra a 

vida e ao patrimônio o telefone de contato da Defesa Civil e o (15) 3267 1662 ou 

199, o efetivo da Defesa Civil e de 10 Homens que se divide nos serviços de 

fiscalização, prevenção e elaboração de projetos.  
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5 SISTEMA DE SAÚDE  
 

Neste item será apresentado o serviço de saúde do município de Capela do 

Alto de acordo com informações prestadas pelo setor de Saúde da Prefeitura 

Municipal, que se inicia com o relatório de atendimento e serviços prestados. 

 

Tabela 7 - Relatório Atendimento Serviços Prestados. 

 

Relatório Atendimento Serviços Prestados 

 Dezembro / 2017  

 Atendimento Total 

Pronto Atendimento Atendimento Consultas Médicas 24h  4.621 

 
 
 
 
 
 
Procedimento de 
enfermagem 24h 

Curativo 198 

Inalação 300 

Medicação 6.004 

Aferição Pressão 587 

Glicemia Capilar 259 

Atendimento Domiciliar 8 

Remoção 16 

Retirada de Pontos 15 

Retirada Corpo Estranho 2 

Observação 796 

Sutura 49 

Eletrocardiograma 59 

 
 
 
 
 
 
 
Ambulatório 

Cardiologia 91 

Endocrinologia - 

Vascular 20 

Ginecologia 151 

Oftalmologia - 



                                                                                                                          

84 
 

Especialidades Urologia 31 

Pneumologia - 

Neurologia 70 

Ortopedista 105 

Psiquiatria 79 

Odontologia Atendimento Odontológico 195 

 Total 13.656 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 

 

A seguir informações sobre o atendimento médico-emergencial do município. 

 

5.1. Unidade de Pronto Atendimento 
 

A Unidade de Pronto Atendimento 24 horas funciona como unidade 

intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os hospitais de 

referência.  

O Pronto Atendimento Municipal situa-se à Rua São Francisco, nº 614 – 

Centro, com atendimento de Clínica Médica Emergencial 24 Horas, todos os dias da 

semana. 
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Figura 21 – Unidade de Pronto Atendimento de Capela do Alto. 

 

 

 

Fonte: LEAL Consultores Associados (2018). 

 

 A seguir são prestadas informações sobre rede hospitalar no município de 

Capela do Alto. 

 

5.2 Hospital 
 

Não há hospitais no Município e as referências hospitalares municipais 

públicas e privadas são a Santa Casa de Tatuí, Hospital Regional de Sorocaba e 

Cooperativa UNIMED Sorocaba.  

Os pacientes que precisam de atendimento de maior complexidade são 

encaminhados para hospitais da região em transporte da Prefeitura Municipal, 

sobretudo são encaminhados ao Hospital Regional de Sorocaba.  
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5.3 Clínicas médicas 
 

Há consultórios médicos localizados à Rua Brasília, no Centro, e também a 

Clínica Reunidas de Sorocaba à Rua Prefeito José Guilherme, também no Centro, 

atrás do Pronto Atendimento Municipal.  

 

5.4 Maternidade 
 

Em Capela do Alto não há Maternidade. A Maternidade de Referência 

Municipal é a Santa Casa de Tatuí. 

 

5.5 Postos de Saúde 
 

O município de Capela do Alto possui 03 Unidades Básicas de Saúde. São 

elas: 

 

� Unidade Básica de Saúde Central – Rua: São Francisco Nº 625 – Centro; 

� Unidade Básica de Saúde do Bairro Iperó – Estrada Municipal Braz João 

Vieira Nº 114 – Bairro: Iperó; 

� Unidade Básica de Saúde do Distrito do Porto – Av. Bom Jesus Nº 26 – 

Distrito do Porto; 

� Unidade Básica de Saúde do Jd. Nova Capela – Rua: João Alves de Oliveira 

Nº 200 – Jd. Nova Capela. 
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Figura 22 – UBS Central. 

 

 

 

Fonte: LEAL Consultores Associados (2018). 

 

De se ressaltar que todas as UBSs fazem o atendimento da atenção básica 

municipal: atendimento de clínica médica, pediatria, ginecologia, ortopedia e também 

todas contam com atendimento dos Médicos do Programa Mais Médicos do Brasil. 

Além de serviços da área de Enfermagem como: coleta de exames, vacinação, 

orientações e outros. 

 

5.6 Centro Médico (particular) 
 

Não há centro médico no município. 

 

5.7 Farmácias e Drogarias 
 

Em Capela do Alto estão estabelecidas 09 farmácias e drogarias. 
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Tabela 8 – Farmácias. 

 

 
Farmácia e Drogarias 

 

 
Endereço 

 
Telefone 

Drogaria e perfumaria 
bem estar ltda -EPP 

Rua amador Guilherme, 
120 - jd nova capela 15 3267-1518 

Farma ponte Rua são Francisco, 148 
- centro 

15 3224-5500 

Drogaria nossa senhora 
aparecida de capela ltda 
-me 

Rua são Francisco, 193 
- centro 

15 3267-1223 

Farma Merck ltda - me Rua são Francisco, 415 
- centro 

15 3267-1318 

Farma Merck ltda - me 
Rua Lourenço Alves 
Carriel, 141 – distrito do 
porto 

15 3267-5317 

Hiperfarma 
Praça da Matriz, 31 - 
centro 

15 3267-6208 /  
3267-1524 

Qualypharma 
Rua cel. Guilherme 
Francisco Wincler, 150 - 
centro 

15 3267-1614 

Drogaria e perfumaria 
Farma econômica ltda 

Rua Antônio Martins 
Orenes, 15 - centro 

15 3267-1568 

Santos Inácio e cia ltda 
Drogaria são Francisco 

Rua: cel. Guilherme 
Francisco Wincler, 50 - 
Centro 

15 3267-1123 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2018). 

 

O município de Capela do Alto não possui farmácia com atendimento 24 

horas. 
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5.8 Clínicas Odontológicas 
 

Em Capela do Alto são 10 as clínicas odontológicas assim caracterizadas, 

estabelecidas e que atendem o público em geral, a saber: 

 

Tabela 9 – Clínicas Odontológicas. 

 

 
Clínicas Odontológicas 

 
Endereço 

 
Telefone 

Vanessa Carbone Pinto Rua Cel. Guilherme 
Francisco Wincler, 364 
Centro 

15 3467-5122 

Chiu Sin Hung Rua São Francisco, 183 
Centro 

15 3267-1162 

Oraldent Assistência 
Odontológica LTDA 

Rua Sete de Setembro, 65 
Centro. 

15 3267- 6478 

Thaís Fernanda Bueno 
Confortini 

Rua Brasília, 320 - Centro 15 3267- 1142 

Ricardo José de Oliveira 
(Clínica dentária São 
Francisco) 

Rua São Francisco, 39 - 
Centro 

15 3267-6105 

Ricardo José de Oliveira 
(Consultório II – Clínica 
Santa Clara) 

Rua Cel. Guilherme 
Francisco Wincler, 179 - 
Centro 

15 3267-2109 

Mariana Pereira Murari 
(Odesp Odontologia) 

Rua São Francisco, 60 - 
Centro 

15 3267-6345 

Angélica Gonçalves 
Santos 

Rua São Francisco,171 - 
Centro 

15 3267-1170 

Eliane Maria Vanuchi Rua Jacob Alves, 104 - 
Centro 

15 3267-5827 

José Murilo Negrão Rua São Francisco, 271 - 
Centro 

15 3267-5335 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2018). 

 

5.9 Clínicas veterinárias 
 

Existe 01 clínica veterinária no município.  
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Tabela 10 – Clínicas veterinárias. 

 

Clínicas Veterinárias Endereço Telefone 

Clínica Veterinária 

Capela (Renan Schleetz 

Rangel) 

Rua 21 de Abril, 77 - Centro 3267 -1563 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2018). 

 

 Seguem informações relacionadas ao sistema educacional do município de 

Capela do Alto, no próximo tópico da presente inventariação. 
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6 SISTEMA EDUCACIONAL 
 

Capela do Alto conta com 12 unidades escolares, sendo que a Secretaria 

Municipal de Educação de Capela do Alto atende a demanda de 3.496 alunos 

matriculados na rede municipal de ensino, sendo:  

 

� 313 alunos em Centros de Educação Infantil – Creche (de 0 à 3 anos); 

� 556 alunos na Educação Infantil (de 4 e 5 anos); 

� 1.467 alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); 

� 1160 alunos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). 

 

O município é atendido por uma Escola Estadual “Coronel Pedro Dias de 

Campos”, hoje com a demanda de 736 alunos do 1º ao 3º ano da modalidade 

Ensino Médio. Ainda anexada a esta escola estadual está a ETEC na modalidade 

ensino técnico profissionalizante com a demanda de 96 alunos. 

No município está instalado um polo da Faculdade Anhanguera que oferece 

os cursos superiores de Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Matemática, 

Gestão Pública, Gestão Financeira, História, Geografia e Gestão em Recursos 

Humanos estando matriculados atualmente 107 alunos neste polo. 

Para o ano de 2018 o município vai receber o polo da UNIVESP – 

Universidade Estadual de São Paulo, que irá oferecer 03 cursos superiores: 

Pedagogia, Engenharia da Produção e Engenharia da Computação para 150 alunos. 

 

� Anhanguera: Polo instalado em Capela do Alto funciona no prédio de uma 

das Unidades Escolares do Município, situado à Avenida: Professor Castorino 

de Almeida, 300 - Centro. 

 

� ETEC Prof. Elias Miguel Junior - Extensão EE Cel. Pedro Dias de Campos, 

Rua João Felipe, 200 – Centro. Cursos Oferecidos: Administração e 

Informática. 

 

� UNIVESP: A Universidade está instalada no município, está em período de 

matrícula (dias 15,16 e 19 de fevereiro de 2018) para posterior início das 
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aulas. Funciona em uma das unidades escolares do município, situada à 

Avenida: Professor Castorino de Almeida, 300 - Centro. 

 

O Transporte Escolar no município é realizado por empresa terceirizada e 

atualmente está composto por 16 ônibus. O município conta ainda com 03 micro-

ônibus sendo, 01 do patrimônio municipal e 02 em cessão de uso por intermédio de 

convênio com a Secretaria do Estado da Educação. 

Ainda no Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, estão matriculados no 

Colégio Objetivo (particular) 60 alunos. 
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7 OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO  
 

7.1 Compras especiais 
 

7.1.1 Feiras  
 

Conforme apresentado no item 1.8 Aspectos Econômicos, Capela do Alto tem 

uma produção rural significativa e possui atualmente 03 feiras, sendo duas feiras 

livres e uma Feira do Produtor Rural.  

São realizadas feiras livres no domingo na Praça tribuna do povo área central 

e os produtos comercializados são verduras, legumes, frutas, pastel, caldo de cana, 

eletrônicos, roupas, materiais medicinais, hoje a feira conta com aproximadamente 

vinte (20) expositores.  

Na quarta feira temos a feira na rua Bento Antunes Nogueira bairro nova 

Capela onde são comercializados frutas, legumes, verduras, eletroeletrônicos e 

produtos de milho verde e tem aproximadamente 8 expositores, e por último na 

sexta fira e realizada a feira na praça Candido Sófia onde os produtores rurais da 

cidade trazem suas mercadorias para realizar a venda, são aproximadamente 7 

expositores.  

Às sextas-feiras, das 17h00 às 21h00, é realizada a Feira do Produtor Rural. 

Os produtos comercializados são alface, repolho, couve, beterraba, pepino, goiaba, 

abobrinha e pães caseiros, feito de abóbora e beterraba.  

 

7.1.2 Antiquário 
 

Há um antiquário no município cujas informações são relatadas a seguir: 

 

Silvio Rizzetti 
Rua Cel.Guilherme Francisco Wincler, 162 
Centro – Capela do Alto – SP 
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7.2 Serviços bancários 
 

Banco Bradesco S/A 
Rua Jorge Antonio de Oliveira, 72 
Centro – Capela do Alto – SP 
Fone: 3267-1101 

 

7.3 Serviços mecânicos 
 

 A seguir são apresentados os serviços mecânicos do município de Capela do 

Alto. 
 

Eder Vieira – Me 
Rua Mathias Wincler, 640 
Jardim Casa Nova – Capela do Alto – SP 
 

Mecânica Capela Ltda – Me 
Rua 1º de Maio, 16 
Centro – Capela do Alto – SP 
 

Aldrin Lucianus Rocha Leite – Me 
Rua João Antunes da Fonseca, 1300 
Distrito do Porto – Capela do Alto – SP 
 

Amauri Rubens Rodrigues 07198803865 
Rua Mathias Wincler, 640 
Jardim Casa Nova – Capela do Alto – SP 
 

Miguel Correa 
Rua Beato José de Anchieta, 250 
Jardim Maria de Lourdes – Capela do Alto – SP 
 

Marcos Rogerio Cleto 31377290840 
Rua Cel. Guilherme Francisco Wincler, 186 
Centro – Capela do Alto – SP 
 

Keke se Ke Centro Automotivo Ltda – Me 
Rua São Francisco, 742 
Centro – Capela do Alto – SP 
 
GPA & Centro Automotivo Capela do Alto – Ltda – Me 
Rua São Francisco, 672 
Centro – Capela do Alto - SP 
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MOTOCICLETAS (2) 
Nelson Adriano Rodrigues – Me 
Rua Jorge Antonio de Oliveira, 615 
Culaus – Capela do Alto – SP 
 
Ederson Lucio Vieira 37183092895 
Rua Angélica, 145 
Culaus – Capela do Alto - SP 
 

7.4 Postos de combustíveis  
 

Seguem informações sobre os 03 postos de combustíveis e serviços de 

Capela do Alto. 

 

Auto Posto Portal São Francisco Ltda – Me 
Rua São Francisco, 900 
Centro- Capela do Alto – SP 
 
Auto Posto Brasil Capela Ltda (Bandeira  BR) 
Rua São Francisco, 421 
Centro – Capela do Alto – SP 
 
Auto Posto Capelândia Ltda. (Bandeira Shell) 
Rua São Francisco, 336 
Centro – Capela do Alto – SP 
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8 OFERTA TURÍSTICA ORIGINAL 
 

As informações expostas no decorrer do presente Inventário foram colhidas 

por meio de formulários específicos para cada tipo de segmento e serviço. A coleta 

das informações utilizadas para inventariação foi baseada em modelos do livro 

Análise Estrutural do Turismo, do Professor Mário Carlos Beni, nos questionários 

oficiais de Inventário da Oferta Turística do Ministério do Turismo cuja estrutura de 

apresentação das informações foi respeitada. Estes referenciais teóricos e 

metodológicos foram também adaptados conforme necessidade, tornando os 

instrumentos mais apropriados às características do município de Capela do Alto.  

Além da estrutura do estudo obedecer ao que preconiza ao Ministério do 

Turismo, a Lei Estadual nº 1.261/2015 e Resolução 14/2016, os formulários 

extraídos da publicação Análise Estrutural do Turismo continham modelos 

destinados a atrativos naturais, atrativos culturais, meios de hospedagem, 

alimentação, recreação e serviços complementares. 

Importante ressaltar que a equipe de trabalho da LEAL Consultores 

Associados coletou os dados por meio digital, consultas em referências 

bibliográficas, setores da municipalidade, reuniões de trabalho com o setor de 

turismo, contato com memorialistas, com membros de COMTUR e visitas in loco 

para coleta de informações diretamente com proprietários ou responsáveis pelos 

empreendimentos turísticos, o que exigiu grande esforço da equipe para este 

trabalho de campo e para o preenchimento das informações. 

Para efeitos de metodologia a coleta de dados foi dividida em: atrativos 

naturais; atrativos histórico-culturais; equipamentos de lazer, manifestações e 

usos tradicionais e populares; e realizações técnicas e científicas 

contemporâneas. 

Com relação aos atrativos turísticos naturais e histórico-culturais 

especificamente, aqueles em que constar um (P) são considerados atrativos 

potenciais, portanto não abertos à visitação ou ainda não preparados para recepção 

de fluxos turísticos. Os atrativos em que não constar esta restrição são considerados 

turísticos, ou seja, aptos a receber fluxos turísticos, embora alguns mereçam 

revitalização. Alguns dos quais são pontos turísticos e outros atrativos turísticos. 

Ponto não tem atividade programada e atrativo a possui.   
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Quadro 11 – Atrativos Naturais e Culturais de Capela do Alto. 

 
ATRATIVOS E PONTOS TURÍSTICOS CULTURAIS  

– REAIS E POTENCIAIS 
 
 

Atrativos Turísticos Histórico-culturais  
(Turismo Cultural, Rural, Religioso, Negócios e Eventos) 

 

 

Floresta Nacional de Ipanema 

 
Cruzeiro do Monge 

  

Santuário Mãe Peregrina 

 
Lago Municipal 

 
Centro de Eventos e Tradições 

 
Fazenda Guarapiranga (P) 

 
Parque Ecológico Pantanal (P) 

 
Pesqueiro do Japonês 

 
Pesqueiro Jutuba Fishing 

 
Pesqueiro São Lourenço 

 
Lanchonete Esportiva (Bar do Nenê) 

 
Fazenda Sônia Maria (P) 
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Centro Cultural 

- Acampamento Bom Pastor 

- 
Centro de Eventos da Igreja do Evangelho 
Quadrangular 

- Sítio Bom Senhor 

 
Festa do Milho 

 
Fandangos de Chilenas (P) 

 
ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS  

– REAIS E POTENCIAIS 
 
 

Atrativos Turísticos Naturais 
(Ecoturismo e Aventura) 

 

 

Floresta Nacional de Ipanema 

 
Rio Sarapuí (P) 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2018). 

 

Um aspecto notável em Capela do Alto, que causa significativo impacto no 

turismo receptivo local e não pode deixar de ser apresentado na apresentação da 

Oferta Turística Original é a quantidade de chácaras de lazer e eventos, segundas 

residências e condomínios fechados.   Com relação aos condomínios fechados são 

empreendimentos imobiliários particulares e fechados que abrigam residências fixas. 
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Portanto, à luz da teoria do turismo não caracterizam fluxo turístico grande 

quantidade de pessoas de Sorocaba que moram nestes empreendimentos. Embora 

estes empreendimentos situando-se em áreas urbanas sejam bons para a 

arrecadação do município e para a imagem do município – condomínios 

normalmente não seriam instalados em lugares desagradáveis, apenas em 

ambientes aprazíveis – este mercado imobiliário não causa impacto direto no 

mercado turístico em si.  

Conforme mencionado acima, no município também existem diversas 

chácaras rurais. Muitas destas propriedades são utilizadas como segunda residência 

e espaços de lazer para férias e finais de semana. Contudo, as chácaras de lazer, 

chácaras de eventos e segundas residências, que são casas de férias, 

veraneio/inverno ou residências, integram a oferta turística local, inclusive dentro de 

condomínios fechados.  

Portanto, geram atratividade turística ao município uma vez que pessoas que 

não residem habitualmente em Capela do Alto a visitam com frequência em seus 

momentos de lazer e mantém uma estrutura na localidade. Importante esclarecer 

que segundas residências ou residências secundárias “são alojamentos turísticos 

particulares, utilizados temporariamente, nos momentos de lazer, por pessoas que 

tem domicílio permanente em outro lugar. Esse conceito está ligado ao imóvel e não 

à condição de propriedade, ou seja, o fato de ser próprio, alugado, arrendado ou 

emprestado. Residências secundárias significam uma relação permanente entre 

origem e destino, uma vez que se estabelece regularidade entre saída, chegadas e 

retornos.” (TULIK, 2000, p. 196).  

Durante os finais de semana, especialmente nas temporadas de férias e 

feriados prolongados, centenas turistas procuram suas chácaras e sítios de recreio 

para recarregar suas energias. Não existem dados oficiais e estudos sobre a 

quantidade de segundas residências e chácaras de lazer e eventos em Capela do 

Alto. Não há registro ou qualquer informação precisa na Prefeitura sobre este item 

também, que indiquem a quantidade destas propriedades que são alugadas ou com 

uso particular. Contudo, estima-se que o município possua mais 2.000 propriedades 

para fins de lazer. Por meio de análises in loco, foi observada grande concentração 

destes empreendimentos na região do Morro e Iperozinho, sentido Araçoiaba da 
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Serra, lugar aprazível e com bela paisagem do Morro Araçoiaba e próxima da divisa 

com a Floresta Nacional de Ipanema. 

De toda a forma, independentemente da precisão dos dados supracitados, 

observamos empiricamente que há uma economia neste segmento relacionado ao 

turismo no município. E um levantamento de dados mais aprofundados e precisos 

são importantes para o planejamento turístico do município neste segmento.  
 

8.1. FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA 
 

A Floresta Nacional de Ipanema merece um capítulo especial na Oferta 

Turística Original de Capela do Alto. Além de ser uma área de preservação natural, 

é um espaço extraordinário não apenas para a história da siderurgia brasileira, mas 

para a história do Brasil como um todo. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, do Governo Federal, e o 

ICMBio – Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, organização responsável pelo 

gerenciamento desta área de interesse nacional, a Floresta Nacional de Ipanema 

localiza-se nos municípios de Araçoiaba da Serra, Capela do Alto e Iperó. Embora 

historicamente, em épocas diferentes, a área tenha pertencido aos municípios de 

Sorocaba, Araçoiaba da Serra e Boituva, hoje a maior parte da área de preservação 

e a sede com construções históricas localiza-se no município de Iperó.  
 

Figura 23 – FLONA de Ipanema: visão panorâmica de Capela do Alto. 

 

 

 

Fonte: LEAL Consultores Associados (2018).  
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Figura 24 – Casa de Armas Brancas da Fazenda Ipanema. 

 

 

 

Fonte: LEAL Consultores Associados (2016). 

 

Contudo, a porção oeste da FLONA de Ipanema está localizada na área 

municipal de Capela do Alto. A presente inventariação considera esta Floresta 

Nacional como Oferta Turística compartilhada entre os municípios de Araçoiaba da 

Serra, Capela do Alto e Iperó.  

 

Figura 25 – Imagem da área de Capela do Alto com FLONA de Ipanema. 

 

 

 

Fonte: Wikimapia (2018). 
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Figura 26 – Acordo de Cooperação. 
 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 

 

Prova da importância desta área de interesse nacional não apenas para os 

demais municípios, como também para Capela do Alto, é o Acordo de Cooperação 

Técnica 03/2017 recém pactuado entre o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e 

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, objetivando cooperação mútua entre a 

Floresta Nacional de Ipanema e o Município. 

 

8.1.1 Informações operacionais e de fluxo turístico 
 

Segundo dados de sua direção, a Floresta Nacional de Ipanema recebeu em 

2015 53.281 visitantes e 55.731. Em ambos os anos em média 50% entraram pela 

Portaria 1 (Iperó) e 50% pela Portaria 2 (Capela do Alto). 

De acordo com os controles da origem dos visitantes da FLONA 80% destes 

visitantes são provenientes das regiões metropolitanas de Sorocaba e São Paulo e 

20% de estrangeiros e de outros lugares do país. 
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O controle do fluxo de visitantes começa nas portarias de entrada, onde 

recebem a informação para se dirigirem ao Centro de Visitantes (CV) para tomar 

conhecimento da Unidade de Conservação, suas normas e atrativos, além de fazer 

o recolhimento da taxa de entrada e assinar o Termo de Reconhecimento de Riscos 

da Unidade. A FLONA ainda não dispõe de espaços sob concessão para 

atendimento aos turistas e visitantes em geral, tais como loja para venda de 

souvenires, pousada e restaurantes. Encontra-se em funcionamento, em estado 

emergencial, uma lanchonete para atendimento aos visitantes, localizado no Centro 

de Visitação. 

O monitoramento de todos os visitantes que adentram à Floresta Nacional é 

realizado continuamente pela equipe fiscalização e as pessoas da trilha que fazem 

trilha são acompanhadas pelos condutores de visitantes. Em média 500 pessoas 

fazem trilhas ecoturísticas e roteiros históricos por semana. 

A FLONA de Ipanema possui 23 servidores estatutários e 27 funcionários 

terceirizados (vigilância patrimonial e portarias, limpeza e recepcionistas). A unidade 

de conservação não dispõe de atendimento médico, sendo que, em casos de 

emergência, a Unidade apenas disponibiliza a infraestrutura e apoio para viabilizar 

transporte de pessoas, por empresa particular ou SAMU.  

 

Figura 27 – Monumento a Varnhagen. 
 

 

 

Fonte: ICMBio (2017). 
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A seguir serão apresentados os espaços capazes de atrair atenção turística 

na Floresta Nacional de Ipanema, tanto nos seus vastos recursos históricos, como 

não menos vasto recursos naturais. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome: Floresta Nacional de Ipanema (Fazenda Ipanema) 

Endereço: Km 99-B da Rodovia Castello Branco (SP-280) ou pelo Km 112 da 

Rodovia Raposo Tavares (SP-270) - Caixa Postal 217 – Centro – Araçoiaba 

da Serra - SP - CEP: 18190-970 

Telefone: (15) 3266-9099 - Centro de Visitantes) e (15) 3459-9220 – 

Administração 

Horário de funcionamento: Funciona de terça a domingo, das 08:00 às 

16:00 (com saída até 17:00) para visitas espontâneas e visitas de grupos, 

escolas e universidades pré-agendados. 

Atividades: Beleza cênica, caminhadas em trilhas na Mata Atlântica e 

Cerrado (Morro Araçoiaba / Morro de Ipanema). Piquenique nas áreas de 

lazer e arborismo. Sede da ACADEBio (Academia Nacional da 

Biodiversidade) do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – Ministério do Meio Ambiente). 

Segurança: Administrado pelo ICMBio, conta com dois portões de entrada, 

com controle de visitantes e equipe de segurança no local. 
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ACESSO 

Distância do centro: São 10 km a partir do centro de Capela do Alto com 

acesso pela Estrada Irmã Theoberta, pelo bairro Araçoiabinha. Também pode 

ser acessado pela Rod. Castello Branco (SP-280), pela saída Km 99-B, com 

acesso pela Rod. Emerenciano Prestes de Barros (Porto Feliz – Sorocaba). 

Neste trajeto são 24 km da estrada até a entrada da FLONA.  

Tipo de acesso: Rodoviário Modais: Carro, a pé ou bicicleta. 

Tipo de via: Pavimentada e estrada 

de terra. 

Condições da via: Boas condições 

até a entrada da FLONA. 

Pavimentação do acesso: Asfáltica na estrada vicinal e estrada de terra 

dentro da FLONA. 

Sinalização: Existe sinalização interna que precisa ser melhorada. 

 

CARACTERIZAÇÃO 

Estado de 

conservação 

Geral Bom 

Vegetação Ótimo 

Águas Bom 

Condições higiênicas Bom 

Estrutura Boa 

 

Nível de urbanização: Baixa 

Presença de população residente: Sim (pouca). 

Impacto ambiental: Por se tratar de uma Floresta Nacional, existe um 

controle de acesso de visitantes, com o objetivo de causar menor impacto 

possível. 

 

OFERTA NATURAL 

Com uma área de 5.069,73 ha, abrangendo parte dos municípios de Iperó, 

Capela do Alto e Capela do Alto, a Floresta Nacional de Ipanema abriga 

parcelas de Floresta Estacional Semidecidual, Cerrado, Zona de Tensão 

Ecológica e sítio histórico tombado pelo IPHAN. 

Possui uma rica biodiversidade, com mais de 343 espécies de aves, 69 de 

mamíferos, 36 de anfíbios, 27 de répteis e 37 de peixes, existindo diversas 
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espécies merecedoras de atenção no que diz respeito à sua conservação. 

Representa 27,5% da riqueza total estimada para o território paulista. 

Dominam aves, mamíferos e peixes, que totalizam cerca de 90% das espécies 

ocorrentes, ficando o remanescente (10%) dividido equitativamente entre 

répteis e anfíbios. Atualmente 20 espécies merecem atenção para a sua 

conservação pois acham-se inclusas na Lista da Fauna Ameaçada do Estado 

de São Paulo. 

Existem na Flona plantas, como aroeira mansa, assa-peixe, avenca, cambará, 

embaúba, espinheira-santa, jatobá e sete-sangrias, que surpreendem por seu 

valor medicinal. Perobas, jequitibás, mandacarus, paineiras e figueiras 

seculares, além de canelas extintas em todo o país, surgem na mata, 

destacando-se na floresta, que se colore com quaresmeiras, ipês, patas de 

vaca e manacás, caracterizando as diversas estações, num clima úmido com 

longos períodos de seca no inverno, de relevo ondulado para acidentado, com 

altitude mínima de 550 metros e máxima de 971 metros, onde predominam o 

latossolo vermelho escuro e o argissolo. 

Desta paisagem também fazem parte uma lagoa natural e 15 represas, os rios 

Ipanema e Verde e os ribeirões Iperó e do Ferro, sendo que estes últimos se 

formam em seu interior. 

A heterogeneidade ambiental da Floresta Nacional de Ipanema ganha maior 

importância por se situar numa área de tensão ecológica, que sofreu intensa 

modificação e redução da cobertura vegetal, com alterações dos cursos 

d'água, além do uso intensivo e inadequado do solo. 

A missão da Flona de Ipanema é proteger, conservar e restaurar os 

remanescentes de vegetação nativa do domínio de Mata Atlântica, 

especialmente o Morro Araçoiaba. 

 

INFRAESTRUTURA 

A Flona de Ipanema possui dois portões de acesso, nos quais o visitante é 

instruído a se dirigir diretamente ao Centro de Visitantes, antes do início do 

passeio. O Centro de Visitantes oferece estacionamento para veículos, acesso 

a sanitários masculino e feminino, sanitários para portadores de necessidades 

especiais, fraldário, bebedouro de água filtrada e área de descanso. A Flona 
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possui cinco quiosques cobertos na Área de Lazer. Os quiosques possuem 

mesa para lanches e torneira. O uso dos quiosques é livre e não é possível a 

reserva dos mesmos. Nos quiosques não há churrasqueiras e não é permitido 

utilizar churrasqueiras portáteis. O acesso e a circulação entre os monumentos 

são feitos por via pavimentada ou por áreas gramadas. Há áreas de 

estacionamento no Centro de Visitantes e próximo à Casa das Armas 

Brancas. Para o atendimento das necessidades dos visitantes, o Sítio 

Histórico conta com sanitários masculino e feminino, instalados na Antiga 

Sede Administrativa e na Área de Lazer, próximo aos quiosques. 

 

SERVIÇOS 

Sanitários, fraldário, Centro de Visitantes, monitoria nas trilhas, restaurante. O 

valor do ingresso, por pessoa, é de R$ 8,00.  Menores de até 12 anos e 

maiores de 60 anos são isentos da taxa de ingresso. Os monitores são 

autônomos e a visita guiada custa R$ 50,00 por trilha por grupos de até 10 

pessoas. A partir de 10 pessoas, o valor fica em R$ 5,00 por pessoa. O 

passeio na trilha histórica, na Vila de São João de Ipanema, pode ser feito 

individualmente (autoguiado) ou com acompanhamento de condutor de 

visitantes (R$ 3,00 por pessoa). 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

112 
 

 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome: Floresta Nacional de Ipanema (Fazenda Ipanema) 

Endereço: Km 99-B da Rodovia Castello Branco (SP-280) ou pelo Km 112 da 

Rodovia Raposo Tavares (SP-270) - Caixa Postal 217 – Centro – Araçoiaba da 

Serra - SP - CEP: 18190-970 

Telefone: (15) 3266-9099 - Centro de Visitantes) e (15) 3459-9220 – 

Administração 

Horário de funcionamento: Funciona de terça a domingo, das 08:00 às 16:00 

(com saída até 17:00) para visitas espontâneas e visitas de grupos, escolas e 

universidades pré-agendados. 

Atividades: Beleza cênica, caminhadas em trilhas na Mata Atlântica e 

Cerrado. Visitas aos sítios históricos da antiga Real Fábrica de Ferro São João 

de Ipanema. Piquenique nas áreas de lazer e arborismo. 

Segurança: Administrado pelo ICMBio, conta dom dois portões de entrada, 

com controle de visitantes e equipe de segurança no local. 

ACESSO 

Distância do centro: São 10 km a partir do centro de Capela do Alto com 

acesso pela Estrada Irmã Theoberta, pelo bairro Araçoiabinha. Também pode 

ser acessado pela Rod. Castello Branco (SP-280), pela saída Km 99-B, com 

acesso pela Rod. Emerenciano Prestes de Barros (Porto Feliz – Sorocaba). 
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Neste trajeto são 24 km da estrada até a entrada da FLONA.  

Tipo de acesso: Rodoviário Modais: Carro, a pé ou bicicleta. 

Tipo de via: Pavimentada e estrada 

de terra. 

Condições da via: Boas condições 

até a entrada da FLONA. 

Pavimentação do acesso: Asfáltica na estrada vicinal e estrada de terra 

dentro da FLONA. 

Sinalização: Existe sinalização interna que precisa ser melhorada. 

 

CARACTERIZAÇÃO 

As atividades de visitação realizadas na Flona de Ipanema têm nos fatos 

históricos seu principal eixo temático, e normalmente são associadas às visitas 

aos monumentos do Sítio Histórico. Essas atividades são complementadas 

com percursos de caminhadas em trilhas naturais, sobretudo na Mata 

Atlântica, e de recreação na área de lazer, onde podem ser encontrados 

quiosques, playground e um circuito de arvorismo. 

Atualmente há duas áreas específicas de visitação na Flona de Ipanema 

dentro dos limites da Zona de Uso Público: 

� Sítio Histórico, 

� Área de Lazer. 

� As demais áreas de visitação estão localizadas em áreas classificadas 

como Zona Primitiva. São elas: 

� Trilha Afonso Sardinha 

� Trilha Fornos de Cal 

� Trilha Pedra Santa / Monumento a Varnhagen 

 

Trilha Afonso Sardinha 

As ruínas dos Fornos de Afonso Sardinha podem ser visitadas através do 

percurso de caminhada da trilha que recebe seu nome. A trilha, de 1.600 

metros de extensão, acompanha um trecho do Ribeirão do Ferro em meio à 

Mata Atlântica e é considerada fácil. 

 

Trilha Fornos de Cal 

Da trilha Afonso Sardinha sai também a Trilha Fornos de Cal (1.500 m de 
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extensão), que passa por riachos e trechos de Mata Atlântica. É possível 

visitar, durante o passeio, as ruínas dos fornos de cal do século XIX. A trilha é 

de nível médio de dificuldade. 

Trilha Pedra Santa 

A Gruta do Monge, Cruz de Ferro da Pedra Branca e o Monumento a 

Varnhagen podem ser visitados através do percurso de caminhada da Trilha 

Pedra Santa, com um trajeto de aproximadamente 6 quilômetros de extensão. 

Apesar de poder ser acessado por rota alternativa, inclusive de carro (com 

acompanhamento de condutores de visitantes), o Monumento à Varnhagen é 

o ponto final da Trilha Pedra Santa, sendo visitado em seu percurso. A trilha é 

considerada de nível médio de dificuldade. 

As três trilhas atualmente em uso, e o Monumento a Varnhagen são áreas de 

visitação condicionadas ao acompanhamento de condutores de visitantes. O 

serviço de condução é contratado pelo visitante, por trilha, diretamente com os 

condutores, independente do valor recolhido pelo ingresso a UC. 

Todas as atividades partem obrigatoriamente do Centro de Visitantes e as 

visitas raramente se restringem a uma única área, em função da proximidade 

entre elas e do tempo destinado as atividades. 

Devido a localização e apelo visual, o Sítio Histórico, mesmo que não seja 

percorrido em toda a sua extensão, e nem mesmo seja a motivação original do 

visitante, é uma área de visitação obrigatória durante sua permanência na UC. 

O Sítio Histórico da Floresta Nacional de Ipanema reúne construções de 

diversos períodos da história da siderurgia brasileira. As construções datam de 

1811 (quando da construção dos fornos de Hedberg) a 1913 (período de 

atuação do engenheiro Elias Marcondes Homem de Mello - fornos de carvão, 

tipo "colméia"). 

As delimitações atuais do Sítio Histórico dentro da Zona de Uso Público 

incluem os seguintes monumentos/edificações: 

 

Casa das Armas Brancas  

Sobre os antigos fornos suecos, serviu de oficina para a fabricação de armas 

da Guerra do Paraguai. 

Sede Administrativa 



                                                                                                                          

115 
 

Residência do diretor e escritórios administrativos da Real Fábrica de Ferro de 

Ipanema, datada de 1811. Foi alterada, em 1841, com a construção do torreão 

que hospedou D. Pedro II. 

Monumento a Varnhagen 

Nos altos do Morro de Ipanema há um monumento a Varnhagen, que foi 

visitado pela Família Real em 11 de novembro de 1884. Nesse monumento há 

a inscrição: “A memória de Varnhagen Visconde de Porto Seguro nascido na 

terra fecunda descoberta por Colombo. Iniciado por seu pai nas couzas 

grandes e uteis, estremeceo sua patria escreveo-lhe a história. Sua alma 

immortal reune aqui todas as suas recordações”. 

Casa da Guarda 

Antigo depósito de minerais, 1811, sofreu modificações para se transformar 

em quartel e prisão militar. Neste local também existe o portão homenageando 

a maioridade Dom Pedro II. 

Altos Fornos Mursa 

Construído entre 1878 e 1885, nunca entrou em funcionamento por falta de 

uma máquina insufladora. 

Altos Fornos Geminados 

Inaugurado em 1 de novembro de 1818, foram alterados para aumento da 

capacidade, em 1840 e 1865. 

Cruz de Ferro 

Uma das três cruzes produzidas em 1 de novembro de 1818, para marcar a 

primeira corrida de ferro dos Altos Fornos Geminados. 

Depósito de Arreios 

Fornos de Carvão 

Em forma de colmeia, foram construídos em 1913, na tentativa de reativação 

da fábrica. 

 

Segunda Oficina de Refino e Modelagem 

Pertence ao conjunto de Altos Fornos Germinados, de 1818, sendo aplicada 

em 1840. Era uma oficina de modelagem e refino. 

Terceira Oficina de Refino 

Construída entre 1878 e 1885, faz parte do conjunto de Altos Fornos de 
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Mursa. 

Ponte Articulada 

Fabricada na Inglaterra, chegou ao Brasil em 1811 e previa a dilatação e 

contração do metal pela variação da temperatura. 

Relógio de Sol 

Construído em 1863, marca a passagem do Trópico de Capricórnio. 

Represa Hedberg  

A barragem das águas do Rio Ipanema permitiu que se utilizasse a energia 

hidráulica, transformada em força mecânica, para o funcionamento da primeira 

siderurgia brasileira. Foi o primeiro rio brasileiro a ser represado, obra de Carl 

Gustav Hedberg. 

Serraria 

As características atuais não conservaram a serraria de 1811, a primeira 

mecanizada do país. Está em processo de restauro. 

“Pirâmide” 

Segundo o historiador e jornalista José Monteiro Salazar, existe no Morro 

Ipanema uma pirâmide, aparentemente uma obra da natureza, com a 

existência de pedras que formam uma escada até o seu topo. Nos anos 80 um 

grupo de jovens, entre eles um professor, estiveram no local e tiraram fotos de 

uma pintura semelhante ao que foi encontrado em estatuetas da cultura 

mochica (antecessora dos incas). Este fato reforça a hipótese que passava por 

este local a “Estrada do Sol”, que partia de Cuzco e chegava a São Vicente. 

Os índios brasileiros faziam referências a “Peabiru”, palavra que significa 

“estrada desconhecida”. *MACHU PICHU tem o mesmo significado de “lugar 

que esconde o sol” 

Busto de Giovanni Maria de Agostini (Monge) 

Inaugurado na Flona Ipanema em 20 de março de 2015, como parte das 

comemorações dos “50 anos de emancipação política de Iperó”. 

 

1º Cemitério Protestante do Brasil (Floresta Nacional de Ipanema)  
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INFRAESTRUTURA 

A Flona de Ipanema possui dois portões de acesso, nos quais o visitante é 

instruído a se dirigir diretamente ao Centro de Visitantes, antes do início do 

passeio. O Centro de Visitantes oferece estacionamento para veículos, acesso 

a sanitários masculino e feminino, sanitários para portadores de necessidades 

especiais, fraldário, bebedouro de água filtrada e área de descanso. A Flona 

possui cinco quiosques cobertos na Área de Lazer. Os quiosques possuem 

mesa para lanches e torneira. O uso dos quiosques é livre e não é possível a 

reserva dos mesmos. Nos quiosques não há churrasqueiras e não é permitido 

utilizar churrasqueiras portáteis. O acesso e a circulação entre os 

monumentos são feitos por via pavimentada ou por áreas gramadas. Há áreas 

de estacionamento no Centro de Visitantes e próximo à Casa das Armas 

Brancas. Para o atendimento das necessidades dos visitantes, o Sítio 

Histórico conta com sanitários masculino e feminino, instalados na Antiga 

Sede Administrativa e na Área de Lazer, próximo aos quiosques. 

 

SERVIÇOS 

Sanitários, fraldário, Centro de Visitantes, monitoria nas trilhas, restaurante. O 

valor do ingresso, por pessoa, é de R$ 8,00.  Menores de até 12 anos e 

maiores de 60 anos são isentos da taxa de ingresso. Os monitores são 

autônomos e a visita guiada custa R$ 50,00 por trilha por grupos de até 10 

pessoas. A partir de 10 pessoas, o valor fica em R$ 5,00 por pessoa. O 

passeio na trilha histórica, na Vila de São João de Ipanema, pode ser feito 

individualmente (autoguiado) ou com acompanhamento de condutor de 

visitantes (R$ 3,00 por pessoa). 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome: 1º Cemitério Protestante do Brasil (Floresta Nacional de Ipanema) 

Endereço: Km 99-B da Rodovia Castello Branco (SP-280) ou pelo Km 112 da 

Rodovia Raposo Tavares (SP-270) - Caixa Postal 217 – Centro – Capela do 

Alto - SP - CEP: 18190-970 

Telefone: (15) 3266-9099 - Centro de Visitantes) e (15) 3459-9220 – 

Administração 

Horário de funcionamento: Funciona de terça a domingo, das 08:00 às 16:00 

(com saída até 17:00) para visitas espontâneas e visitas de grupos, escolas e 

universidades pré-agendados. 

Atividades: Visita ao cemitério. 

Segurança: Administrado pelo ICMBio, conta dom dois portões de entrada, 

com controle de visitantes e equipe de segurança no local. 

 

ACESSO 

Distância do centro: São 10 km a partir do centro de Capela do Alto com 
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acesso pela Estrada Irmã Theoberta, pelo bairro Araçoiabinha. Também pode 

ser acessado pela Rod. Castello Branco (SP-280), pela saída Km 99-B, com 

acesso pela Rod. Emerenciano Prestes de Barros (Porto Feliz – Sorocaba). 

Neste trajeto são 24 km da estrada até a entrada da FLONA.  

Tipo de acesso: Rodoviário Modais: Carro, a pé ou bicicleta. 

Tipo de via: Pavimentada e estrada 

de terra. 

Condições da via: Boas condições 

até a entrada da FLONA. 

Pavimentação do acesso: Asfáltica na estrada vicinal e estrada de terra 

dentro da FLONA. 

Sinalização: Existe sinalização interna que precisa ser melhorada. 

 

CARACTERIZAÇÃO 

Logo no início das atividades da Real Fábrica de Ferro, em Ipanema, muitos 

europeus (suecos e alemães), todos protestantes, vieram trabalhar no local. 

Segundo consta, um desses funcionários teria entrado em depressão ao sentir 

saudades da terra natal e, por causa disso, acabou se suicidando. Os padres 

não autorizaram o enterro do homem em cemitério católico e, então, foi pedida 

uma permissão a Dom João VI para que se construísse um cemitério onde as 

pessoas de origem protestante pudessem ser enterradas. Com a permissão, 

Ipanema construiu, em 1811, aquele que é considerado o primeiro cemitério 

protestante do Brasil. 

 

 

INFRAESTRUTURA 

A Flona de Ipanema possui dois portões de acesso, nos quais o visitante é 

instruído a se dirigir diretamente ao Centro de Visitantes, antes do início do 

passeio. O Centro de Visitantes oferece estacionamento para veículos, acesso 

a sanitários masculino e feminino, sanitários para portadores de necessidades 

especiais, fraldário, bebedouro de água filtrada e área de descanso. A Flona 

possui cinco quiosques cobertos na Área de Lazer. Os quiosques possuem 

mesa para lanches e torneira. O uso dos quiosques é livre e não é possível a 

reserva dos mesmos. Nos quiosques não há churrasqueiras e não é permitido 

utilizar churrasqueiras portáteis. O acesso e a circulação entre os 
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monumentos são feitos por via pavimentada ou por áreas gramadas. Há áreas 

de estacionamento no Centro de Visitantes e próximo à Casa das Armas 

Brancas. Para o atendimento das necessidades dos visitantes, o Sítio 

Histórico conta com sanitários masculino e feminino, instalados na Antiga 

Sede Administrativa e na Área de Lazer, próximo aos quiosques. 

 

SERVIÇOS 

Sanitários, fraldário, Centro de Visitantes, monitoria nas trilhas, restaurante. O 

valor do ingresso, por pessoa, é de R$ 8,00.  Menores de até 12 anos e 

maiores de 60 anos são isentos da taxa de ingresso. Os monitores são 

autônomos e a visita guiada custa R$ 50,00 por trilha por grupos de até 10 

pessoas. A partir de 10 pessoas, o valor fica em R$ 5,00 por pessoa. O 

passeio na trilha histórica, na Vila de São João de Ipanema, pode ser feito 

individualmente (autoguiado) ou com acompanhamento de condutor de 

visitantes (R$ 3,00 por pessoa). 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome: Gruta do Monge – Giovanni Maria de Agostini  / Pedra Santa (Floresta 

Nacional de Ipanema) 

Endereço: Km 99-B da Rodovia Castello Branco (SP-280) ou pelo Km 112 da 

Rodovia Raposo Tavares (SP-270) - Caixa Postal 217 – Centro – Capela do 

Alto - SP - CEP: 18190-970 

Telefone: (15) 3266-9099 - Centro de Visitantes) e (15) 3459-9220 – 

Administração 

Horário de funcionamento: Funciona de terça a domingo, das 08:00 às 16:00 

(com saída até 17:00) para visitas espontâneas e visitas de grupos, escolas e 

universidades pré-agendados. 

Atividades: Visita a gruta pela trilha. 

Segurança: Administrado pelo ICMBio, conta dom dois portões de entrada, 

com controle de visitantes e equipe de segurança no local. 
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ACESSO 

Distância do centro: São 10 km a partir do centro de Capela do Alto com 

acesso pela Estrada Irmã Theoberta, pelo bairro Araçoiabinha. Também pode 

ser acessado pela Rod. Castello Branco (SP-280), pela saída Km 99-B, com 

acesso pela Rod. Emerenciano Prestes de Barros (Porto Feliz – Sorocaba). 

Neste trajeto são 24 km da estrada até a entrada da FLONA.  

Tipo de acesso: Rodoviário Modais: Carro, a pé ou bicicleta. 

Tipo de via: Pavimentada e estrada 

de terra. 

Condições da via: Boas condições 

até a entrada da FLONA. 

Pavimentação do acesso: Asfáltica na estrada vicinal e estrada de terra 

dentro da FLONA. 

Sinalização: Existe sinalização interna que precisa ser melhorada. 

 

CARACTERIZAÇÃO 

Através da Trilha Pedra Santa, o visitante poderá conhecer os atrativos “Gruta 

do Monge”, “Cruz de Ferro da Pedra Branca” e o “Monumento a Varnhagen” 

através do percurso de caminhada, com um trajeto de aproximadamente 6 

quilômetros de extensão. Apesar de poder ser acessado por rota alternativa, 

inclusive de carro (com acompanhamento de condutores de visitantes), o 

Monumento à Varnhagen é o ponto final da Trilha Pedra Santa, sendo visitado 

em seu percurso. A trilha é considerada de nível médio de dificuldade. 

O Monge Giovanni Maria de Agostini nasceu em Piemonte, na Itália, em 1801. 

Percorreu a Europa e a América, de barco, à pé e de cavalo. Após longas 

viagens pela Itália, Espanha e Franca, partiu para a América do Sul em 1938 e 

chegou à Venezuela. Posteriormente, percorreu a Colômbia, Equador, Bolívia 

e Peru, até atingir a cidade amazonense de Tabatinga. Atravessou o rio 

Amazonas numa canoa até Belém, do Pará. Seguiu para Rio Grande do Norte, 

Pernambuco e Rio de Janeiro, onde se encontrou como Dom Pedro II e morou 

durante três meses numa gruta na Pedra da Gávea. Saiu do Rio de Janeiro e 

chegou à região de Sorocaba, mas especificamente no Morro Araçoiaba em 

28 de dezembro de 1844. Viveu numa cavidade formada pela erosão no 

arenito, uma espécie de gruta. Da “pedra santa” ou “gruta do monge”, como 

ficou conhecida, corre uma água límpida considerada milagrosa. Na região, o 
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eremita ficou conhecido por “monge de Ipanema”, mas raramente descia à 

vila.  Saindo da região do morro Araçoiaba, Agostini foi para o sul do Brasil, 

Paraguai, Argentina, Chile (atravessou o deserto do Atacama e os Andes a 

pé), Bolívia, Peru e seguiu para a América do Norte. Passou pelo Panamá, 

Guatemala, México, Cuba e Estados Unidos. De Nova Iorque foi a Montreal, 

no Canadá. Retornou ao oeste americano, inicialmente atravessando o rio 

Mississippi numa canoa. Seguiu pelo Missouri, Texas e chegou ao Novo 

México em meio à Guerra Civi Americana, onde fixou moradia na área 

chamada “La Cueva”, em Las Cruces. Apesar de bastante respeitado em 

todos os lugares que percorreu, o “monge de Ipanema” acabou assassinado 

em Mesilla, região de Las Cruces, em abril de 1869. Diversas investigações 

foram feitas, mas o autor do crime nunca foi encontrado. A morte do eremita 

faz parte de uma lista de crimes nunca solucionados naquela área dos 

Estados Unidos. 

Agostini fabricava rosários e crucifixos de madeira, que depois eram trocados 

por alimentos ou dinheiro para processeguir a peregrinação. Sabia combinar 

ervas, raízes, folhas e ágia de fontes para uso medicinal. Receitava chás e 

preparava remédios. A formação cultural o destava, pois ele possuía grande 

conhecimento sobre o Evangelho, Teologia e falava latim e francês. 

Recentemente foram lançados livros que resgatam a trajetória do monge: 

- “Giovanni Maria de Agostini, Wonder of Century – The Astonishing World 

Traveler Who Was a Hermit” (David G. Thomas) 

- “O Eremita das Américas: a odisseia de um peregrino italiano do século XIX” 

(Alexandre Karsburg) 

 

 

INFRAESTRUTURA 

A Flona de Ipanema possui dois portões de acesso, nos quais o visitante é 

instruído a se dirigir diretamente ao Centro de Visitantes, antes do início do 

passeio. O Centro de Visitantes oferece estacionamento para veículos, acesso 

a sanitários masculino e feminino, sanitários para portadores de necessidades 

especiais, fraldário, bebedouro de água filtrada e área de descanso. A Flona 

possui cinco quiosques cobertos na Área de Lazer. Os quiosques possuem 
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mesa para lanches e torneira. O uso dos quiosques é livre e não é possível a 

reserva dos mesmos. Nos quiosques não há churrasqueiras e não é permitido 

utilizar churrasqueiras portáteis. O acesso e a circulação entre os 

monumentos são feitos por via pavimentada ou por áreas gramadas. Há áreas 

de estacionamento no Centro de Visitantes e próximo à Casa das Armas 

Brancas. Para o atendimento das necessidades dos visitantes, o Sítio 

Histórico conta com sanitários masculino e feminino, instalados na Antiga 

Sede Administrativa e na Área de Lazer, próximo aos quiosques. 

 

SERVIÇOS 

Sanitários, fraldário, Centro de Visitantes, monitoria nas trilhas, restaurante. O 

valor do ingresso, por pessoa, é de R$ 8,00.  Menores de até 12 anos e 

maiores de 60 anos são isentos da taxa de ingresso. Esta trilha é de visitação 

condicionada ao acompanhamento de condutores de visitantes. O serviço de 

condução é contratado pelo visitante, por trilha, diretamente com os 

condutores, independentemente do valor recolhido pelo ingresso a UC. Os 

monitores são autônomos e a visita guiada custa R$ 50,00 por trilha por 

grupos de até 10 pessoas. A partir de 10 pessoas, o valor fica em R$ 5,00 por 

pessoa. 

  

 

Complementando informações relacionadas à Fazenda Ipanema, o presente 

estudo cita algumas curiosidades.  

O Avião “Ipanema”, no fim da década de 60, começou a tomar forma um 

projeto para a construção de um avião que auxiliaria na atividade agrícola. O modelo 

foi batizado com o nome “Ipanema” pelo fato de que, dentro da fazenda, eram 

ministrados cursos para formação de mão-de-obra especializada em aviação 

agrícola. Após a criação da Embraer (1969), o projeto foi aperfeiçoado e, em 1972, a 

primeira unidade do Ipanema saiu da linha de produção. Nos anos seguintes, o 

modelo foi modificado, recebendo equipamentos e características técnicas que 

melhoraram o seu desempenho. O modelo “atualizado” foi identificado pela Embraer 

como EMB-201A. 
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Em 1976, já em fase final de filmagens, o diretor do filme “Antonio 

Conselheiro – Canudos” utilizou a Fazenda Ipanema como o cenário na sequência 

da destruição de Canudos. A produção era um misto de documentário e ficção, 

dirigida por Carlos Augusto de Oliveira. Era o ator Flávio Portho quem interpretava 

Antonio Conselheiro. Mesmo quem passava de trem no trecho de Ipanema 

conseguia ver as filmagens das últimas batalhas da guerra de Canudos. 

A Casa de Armas Brancas, a Cadeia e a Ponte foram utilizados em 2016 

como locação para uma série de comerciais que compuseram a campanha do Posto 

Ipiranga, uma rede de postos de combustíveis e serviços, exibidos nacionalmente 

nas mais diversas mídias, entre as quais a televisão. 

 

8.2 ATRATIVOS NATURAIS 
 

 Exceção à área de preservação da FLONA de Ipanema dentro do município e 

de Capela do Alto possuir paisagens rurais com matas ciliares em torno de ribeirões 

e relevo com suaves ondulações, são raros os espaços de natureza intocada dentro 

do município, merecendo destaque apenas o Rio Sarapuí na condição de recurso 

turístico natural sem, contudo, apresentar opções de turismo organizada.  

 

8.3 ATRATIVOS HISTÓRICO-CULTURAIS 
 

 Feita a apresentação da Floresta Nacional de Ipanema e da Fazenda 

Ipanema, é de ressaltar que o município de Capela do Alto também possui uma 

variedade de potenciais atrativos turísticos, assim como atrativos turísticos já 

consolidados, dentro da abrangência histórico-cultural, com especial destaque para 

o lazer e encontros religiosos. A seguir apresentamos os atrativos turísticos 

histórico-culturais, espaços turísticos e outras formas de lazer. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome: Acampamento Bom Pastor. 

Endereço: Estrada Municipal Severino de Oliveira, 2001 - Canguera,  

Telefone: (15) 3267-2135 

Horário de funcionamento: Mediante a agendamento 

Atividades: acampamento para escolas  

Segurança: - 

ACESSO 

Distância do centro: 2,5 km 

Tipo de acesso: Estrada Terra  Modais: ônibus, carros, bicicleta 

Tipo de via:  Condições da via:  

Pavimentação do acesso:  

Sinalização:  
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CARACTERIZAÇÃO 

 
O Sítio Bom Pastor possui uma estrutura distribuída em 423.000 m² de muito 
lazer, trechos de mata nativa, ar puro e vista panorâmica com visual 
maravilhoso.  Com acomodação para até 500 pessoas o sítio atrai, todos os 
anos, milhares de pessoas vindas das mais diversas regiões. O local conta com 
chalés, circuito radical, Piscinas aquecidas, tirolesa, paredão de escalada, rapel, 
arborismo, tobogãs além, de um templo para 600 pessoas. Com uma agenda 
lotada o local é muito procurado por grupos religiosos de todo o Estado. 
 
- Capacidade de até 530 pessoas 

- Foca em encontros  

- Foco escolas 

- Ginasio esportivo 

- salão de reunião para 556 pessoas 

- refeitório para 460 pessoas –  

- Templo Ecumênico 

- Ponto de área de embarque e desembarque (ônibus) 

- Área de estacionamento 

 

 

INFRAESTRUTURA 

-  3 piscinas (adulto e infantil), 1 piscina aquecida conjugada com jacuzzi (16 

bicos de hidromassagem) para dias com temperaturas mais amenas, sauna 

úmida (18 pessoas) para relaxar, salão de jogos com mesas de pebolim, ping-

pong e sinuca. Playground, quadra de areia e campo gramado de futebol. 

Passeios a cavalo, lago para pesca.  

- Templo com capacidade para até 600 pessoas, climatizado, projetor, 

iluminação de palco, cabeamento para som e sala de apoio para o staff.  

- capacidade de ocupação para 500 pessoas para pernoite e 700 pessoas para 

Day Camp. 

- suítes em chalés com a capacidade entre 4 a 10 pessoas cada, todos com ar 

condicionado e banheiro privativo com aquecimento central a gás.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome: Fazenda Sônia Maria (P). 

Endereço: Rod Raposo Tavares, - km 129 - Capanema 

Telefone: 15 3267-1181  

Horário de funcionamento: Segunda a sexta 7:00 as 17:00 

Atividades: - 

Segurança: - 

ACESSO 

Distância do centro: 2 km 

Tipo de acesso: rodovia Modais: ônibus, carro, bicicleta  

Tipo de via: estadual Condições da via: excelente 

Pavimentação do acesso: asfáltico  

Sinalização: da estrada  

 

CARACTERIZAÇÃO 

- Fundação da fazenda. 
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- Agendamento. 

  

 

INFRAESTRUTURA 

- Escritório da fazenda (sede). 

- Todo o processo de produção e exportar laranja, vendas direto para CEASA 

(década 80) O auge de exportação (frutas: maçã, uva e laranja) 

- locação do galpão (confecção) 

- Colônia.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome: Sitio Bela Vista 

Endereço: Rua João Antunes da Fonseca, 137 – Distrito do Porto 

Telefone: 15 3267-1645 / 15 99133-7845 / 15 99611-5414 

Horário de funcionamento: Reservas com locação 

Atividades: Locação da estrutura para eventos e c/ grupos 

Segurança:  

ACESSO 

Distância do centro:  9 km 

Tipo de acesso:   Modais: carro, ônibus, bicicleta 

Tipo de via:  Condições da via: boa 

Pavimentação do acesso: asfalto 

Sinalização: não há (apenas uma chamada na via de acesso) 

 

CARACTERIZAÇÃO 

 Localizado em Capela do Alto, Bairro do Porto, a 700 metros da Rod Raposo 
Tavares, na altura do Km 133,5, sentido Itapetininga. A pousada disponibiliza, 
em chalés e suítes, para pernoite até 60 pessoas. O local é plano, com muito 
verde, um pomar muito diversificado, salão de festas para 700 pessoas e 
aberto aos visitantes. 
 
- Desde 1995 trabalha com acampamento e hospedagem para casamento 

- Passeio de charrete e cavalo 

- Ordenha ao amanhecer 

- Saborear a culinária campeira 

- Fogão a lenha 

- Ingredientes fresquinhos da própria horta 

- Pomar aberto                                            

 

 

INFRAESTRUTURA 

- Campo social de futebol 

- Campo de vôlei (gramado) 

- Piscinas (adultos e crianças) 
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- Playgrund 

- Salão de Jogos 

- Videokê 

- Área para barracas 

- Chalé – com cozinha equipada, varanda com churrasqueira, TV e 

ventiladores de teto. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome: Fazenda Guarapiranga (P) 

Endereço: Rod. Senador Laurindo Dias Minhoto (SP141), S/N, KM 15 

Bairro Zona Rural 

Telefone: 15 3267-1192 / 15 9978-4383 

Horário de funcionamento:  

Atividades: Agrícola comercial / Industrial 2  

Segurança: - 

ACESSO 

Distância do centro: 7 km  

Tipo de acesso: rodoviário Modais: Carro, bicicleta 

Tipo de via: estrada estadual Condições da via: bom 

Pavimentação do acesso: asfáltico e terra. 

Sinalização: - 

 

CARACTERIZAÇÃO 

- Plantio de feijão, milho e soja 

- Suco de Milho de embalagem tetrapak (1º do Brasil) 

- Reportagem Estadão (10 anoa) 

- Média 10 toneladas diárias (suco) 

- Rio Sarapuí corta propriedade. 

 

INFRAESTRUTURA 

- Laboratório 

- Cantina para funcionários 

- Produto é distribuído: Makro, representante 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome: Recinto de Festas João Mori 

Endereço: Est. Municipal (Bairro Cercadinho) 

Telefone: - 

Horário de funcionamento: - 

Atividades: Eventos diversos 

Segurança: - 

ACESSO 

Distância do centro: 5 km 

Tipo de acesso:  Estrada Municipal Modais: carro, ônibus, bicicleta 

Tipo de via: - Condições da via: boas 

Pavimentação do acesso: terra (cascalhada) 

Sinalização: Não 
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CARACTERIZAÇÃO 

A exemplo de outras cidades do interior paulista, Capela do Alto recebe fortes 

influências do movimento tropeiro e da cultura caipira. O Centro de Eventos e 

Tradições João Mori Lopes, em Capela do Alto - popularmente conhecido 

como CETCA - foi concebido justamente para preservar as tradições 

valorosas de nossa cultura e criar um espaço para a realização de eventos no 

município. Instalada numa área com mais de 50 mil metros quadrados, as 

margens da Estrada Municipal Juvenal Moreira de Lara, no bairro Itarassú, o 

CETCA conta com uma infraestrutura apropriada para a realização de 

eventos de grande porte, tais como competições de provas de laço, rodeios, 

feiras e exposições. O local é o palco de importantes acontecimentos da 

comunidade, como a Festa do Milho Verde e a Festa do Peão Boaideiro, que 

acontece todos os anos, durante o mês de março - por ocasião das 

comemorações do aniversário da cidade. 

 
 

INFRAESTRUTURA 

- Banheiros masculino e feminino. 

- 12 Bebedouros. 

- Recinto de provas de laço. 

- Espaço para montagem de estruturas temporárias para eventos. 

- Barracão com bar (estrutura) 546m² (área coberta para alimentação). 

- Espaço de rodeio e parque temporário. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome: Centro de Eventos da Igreja do Evangelho Quadrangular 

Endereço: Estrada Municipal Juvenal Moreira de Barro 

Telefone:  

Horário de funcionamento: Mediante agendamento dos grupos 

Atividades: Convenções, acampamentos de jovens 

Segurança:  

ACESSO 

Distância do centro:  2 km 

Tipo de acesso:   Modais:  

Tipo de via:  Condições da via:  

Pavimentação do acesso:  

Sinalização: não 

 

CARACTERIZAÇÃO 

Localizado a 500 metros do centro da cidade o centro de eventos é referência 

na região devido a grande estrutura que possui. São mais de 700 vagas de 

dormitórios em quartos individuais e coletivos, além de um amplo espaço de 

recreação com salão que acomoda até 2 mil pessoas. O local é muito 

procurado por grupos religiosos para retiros e eventos diversos.- 

Estabelecimento há aproximadamente a 20 anos 

- Alojamento para 2000 pessoas 20 blocos com acomodação para 36 pessoas 

por bloco. 

- Realiza convenção para o estado de São Paulo com participação entre 800 a 

900 pessoas, também recebe visitantes da igreja de outros estados do brasil. 

- Campo de futebol, parque (playground) 

 

 

INFRAESTRUTURA 

- 4 piscinas (1 para crianças) 

- Salão de eventos (palco pulpto, estrutura geral para eventos) 

- Salão de jogos 
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- Centro de eventos: Serra Negra e Capela do Alto 

 

 

SERVIÇOS 

- Locação para eventos diversos. 

  

De se destacar também na Oferta Turística Original de Capela do Alto o 

Santuário Mãe Peregrina. É o local onde antigamente encontrava-se a Igreja Nossa 

Senhora das Dores - marco inicial da cidade. O templo foi totalmente reformado e 

atualmente recebe muitos visitantes, por abrigar a imagem de Mãe Rainha Três 

Vezes Admirável de Schoenstatt, sendo um dos únicos templos que dedicam 

homenagem a santa no País. 

 

Figura 28 - Santuário Mãe Peregrina. 

 

 

 

Fonte: LEAL Consultores Associados (2018). 

 

O local é aberto ao público todos os dias da semana, inclusive sábados, 

domingos e feriados, das 8h às 18h. De fronte ao templo, em suas escadas, é 

possível visualizar a Cruz do Monge - popularmente conhecido como Cruzeiro - 

região 
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Figura 29 - Cruzeiro. 

 

 

 

Fonte: LEAL Consultores Associados (2018). 

 

O templo situado no bairro do Iperózinho abriga uma imagem barroca e de 

grande valor histórico de Santo Antônio - que na verdade é o mesmo que nasceu em 

Lisboa e faleceu em Lisboa. Até onde se tem notícias, este é o único templo em que 

o santo recebe o título de Santo Antonio dos Impossíveis, sobre a qual cresceu uma 

devoção em torno da imagem. Os visitantes e membros da comunidade do bairro 

levaram a Paróquia local a ampliar o tamanho do templo, que em breve contará com 

um espaço maior para suas celebrações. A igreja do Santo Antonio dos Impossíveis 

é o ponto de acolhimento de um grupo de pessoas que realizam um ato chamado de 

"Trezena de Santo Antonio": durante treze terças-feiras seguidas, eles percorrem um 

trecho de aproximadamente 5 quilômetros, da região central da cidade até a igreja, 

onde eles realizam um momento de oração. 

A Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, na parte alta da cidade, abriga uma 

gruta dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, além de uma gruta dedicada a santa, 

que conta com uma fonte de água. Aos finais de semana, durante as celebrações 

dominicais, muitos fiéis da cidade e de outras localidades participam da missa. A 

exemplo do que ocorre em Lourdes, na França, sempre em fevereiro, durante os 
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festejos da comunidade, é realizada benção das águas. A cada ano o número de 

pessoas vem aumentando. 

 Outros espaços e acontecimentos públicos merecem destaque na Oferta 

Turística local: 

 

Figura 30 – Lago Municipal. 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 

 

� CENTRO ECOLÓGICO E PISTA DE CAMINHADA DA LAGOA: Em Capela 

do Alto preservação ambiental e saúde caminham juntas. A cidade possui um 

local apropriado, emoldurado num cenário belo e convidativo, aonde a 

população e seus visitantes se dedicam a saudável prática de exercícios ao 

ar livre, em contato direto com natureza. O local leva o nome de um dos 

maiores expoentes do esporte da cidade: Luiz Antônio Machado - o Brejeiro - 

que na década de 70 atuou como goleiro no futebol brasileiro, tendo 

passagens marcantes no Esporte Clube São Bento (Sorocaba) e Sport Club 

Corinthians Paulista. O Centro Ecológico conta com uma pista de caminhada 

de 1.200 metros, devidamente calçado com piso antiderrapante, construída 

no entorno de uma lagoa. Existe um playground no local, além de árvores no 
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entorno da pista, garantido trechos com sombras para os frequentadores. O 

espaço também é utilizado para ações de educação ambiental, tais como 

plantio de mudas e operações de limpeza, com estudantes da rede municipal 

de ensino. 

 

� CENTRO CULTURAL: O Centro Cultural Municipal de Capela do Alto está 

situado num importante ponto na região central da cidade, mais 

especificamente, na via de maior circulação e visibilidade: a Rua Coronel 

Guilherme Wincler - trecho urbano da antiga Estrada São Paulo/Paraná. No 

local são realizados eventos culturais, tais como, exposições, cursos, 

workshops e oficinas culturais, tais como, de violão, cinema, além de uma 

exposição permanente do Memorial de Capela do Alto, que reúne um acervo 

fotográfico que narra a história do município. Sua biblioteca reúne um acerco 

com mais de 3 mil títulos, onde estudantes podem realizar suas pesquisas e 

estudos, inclusive com apoio de uma sala do Acessa SP. O Centro Cultural 

também mantém arquivado o acerco da antiga Corporação Musical São 

Francisco - um dos orgulhos culturais da cidade; 

 

� MEMORIAL DE CAPELA DO ALTO: Inaugurado em 2017 o memorial é o 

primeiro local de visitação de nosso município onde os turistas podem 

conhecer um pouco da história de Capela do Alto. O local conta com 

imagens, vídeos, objetos e utensílios que remontam a história da cidade. O 

local é muito procurado por turistas, estudantes e pessoas interessadas 

conhecer um pouco mais sobre as raízes, cultura e história de Capela do Alto; 
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Figura 31 - Cavalgada em Capela do Alto. 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 

 

� ROTA DOS TROPEIROS: Capela do Alto é um dos municípios paulistas que 

recebeu fortes influências da cultura tropeira, por ser cortado pela SP 268 - 

conhecida popularmente como a antiga Estrada São Paulo/Paraná. 

Originalmente, entre o início do século XVIII até o início do Século XX, o 

trecho foi um importante corredor, por meio do qual circulavam as comitivas e 

tropas, oriundas do extremo sul do País e com destino a Sorocaba - onde era 

realizada a famosa Feira de Muares. Além de ser rota das tropas, o município 

chegou a contar ainda com uma pousada de tropeiros. Resgatando as 

tradições tropeiras, tradicionalmente no mês de maio, Capela do Alto cede 

pouso para uma comitiva formada por representantes dos municípios, quem 

integravam a rota paulista dos tropeiros. Uma oportunidade ímpar para que a 

população redescubra o conhecimento, a cultura, a história, a aventura e o 

encantamento do movimento tropeiro. 
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8.3.1 Gastronomia Típica e Preparação de Alimentos 
 

 Embora não haja em Capela do Alto uma gastronomia exclusiva produzida no 

município, a equipe técnica relatou duas especialidades da gastronomia local que 

podem ser consideradas típicas. 

 

8.3.1.1 Bolinhão caipira e pastel  
 

O Bolinhão caipira e o pastel caipira começaram a ser feitos por Gumercindo 

de Moraes e Joana de Moraes segundo os relatos de familiares e do capelense Sr. 

Jorge Antunes. Remonta a década de 1930. Tratam-se de salgados de produção 

artesanal, ambos tendo como base da massa a farinha de milho. O pastel caipira 

(segundo relatos só existe em Capela) leva farinha de milho com recheio de carne 

moída com cheiro verde e milho verde e tem formato semelhante a um rissoles. Já o 

bolinhão caipira (existe relatos do salgado em toda a região), é feito com farinha de 

milho com recheio de frango caipira e cheiro verde e tem formato semelhante a um 

croquete.  

 

Figura 32 – Bolinhão caipira e pastel caipira. 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 
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A receita surgiu de uma necessidade uma vez que farinha de milho era mais 

cara e difícil de ser encontrada na região para uso quando o salgado foi criado. 

Ambos os salgados podem ser degustados na Lanchonete Esportiva, no centro da 

cidade, em frente ao Santuário Mãe Peregrina. 

 

8.4 Formas de expressão 
 

 As formas de expressão em Capela do Alto estão ligadas intimamente com a 

religiosidade e a cultura caipira conforme apresentaremos neste item do Inventário 

da Oferta Turística.  

A seguir apresentamos festividades religiosas tradicionais do município de 

Capela do Alto: 

 

� Festividades religiosas: Louvor à Nossa Senhora de Lourdes - 11 à 14 de 

Janeiro de 2018; Festividades em Louvor à Mãe Rainha e Vencedora Três 

Vezes Admirável de Schoenstatt - 26 à 29 de Maio de 2018; Festividades em 

Louvor à São João Batista - 22 à 24 de Junho de 2018; Festividades em 

Louvor à São Pedro e São Paulo - 29 de Junho à 01 de Julho de 

2018; Festividades em Louvor à São Francisco de Assis - 28 à 04 de Outubro 

de 2018; Festividades em Louvor à Nossa Senhora Aparecida - 05 à 12 de 

Outubro de 2018. 

 

� Recomenda das Almas: muito antiga a tradição e reconhecida em toda região o 

evento marca o período da quaresma. É um canto misturado com reza, chamado 

“Recomenda das Almas” que é realizada por dezenas de religiosos e violeiros do 

município. Muitas gerações acompanham a tradição, onde vários violeiros se juntam 

para cantar em homenagem aos que já morreram. São madrugadas inteiras 

cantando pelas ruas e no último dia a cantoria acontece no cemitério.  

 

 De se ressaltar a manifestação cultural Fandango de Chilenas Irmãos Lara. 

Este grupo teve sua origem nas pousadas dos tropeiros que por aqui passavam, 

levando as suas tropas e as mercadorias trazidas do sul do País, para serem 

comercializadas nas feiras de Sorocaba. Os tropeiros tinham como costume, dançar 
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um fandango nas suas paradas de descanso e também para ajudar passar a noite. 

Era o divertimento mais comum nas suas pousadas, pois sempre traziam consigo 

uma viola para animar a função.  

 

Figura 33 – Montagem de imagens Fandango de Chilenas Irmãos Lara. 
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Fonte: Fandango de Chilenas Irmãos Lara (2018). 

 

Hoje o grupo é dirigido pelo Sr. Francisco de Lara (com 86 anos) e é formado 

basicamente pela família. Ele sente o imenso prazer em dividir o palco com seus 

filhos, netos e bisnetos. São quatro gerações levando a tradição dos valores 

culturais herdados dos seus antepassados, que também foram Tropeiros e 

Fandangueiros. O grupo é formado por homens, adultos e crianças, sem limites de 

idade. Não tem mulheres que participam ativamente, o que não quer dizer que elas 

não saibam dançar, tem muitas que dançam e muito bem.  

O Fandango está no sangue da família Lara. Entretanto, durante as 

apresentações, o grupo tem de 16 a 18 participantes, sendo de dois a três violeiros, 

um apresentador, além de 12 a 14 "dançadores" em pares. 

 

8.6 Eventos Programados 
 

A seguir apresentamos as festas, comemorações e atividades realizadas 

tradicionalmente em Capela do Alto sem, contudo, os referidos eventos e 

manifestações populares realizados no município constituírem ainda, oficialmente, 

um Calendário de Eventos Turísticos.  

 

� CARNAVAL DE RUA: Tradicional em todo país, o carnaval de rua no 

município atraí muitos turistas que procuram uma festa tradicional com shows, 
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marchinhas, bloquinhos, fantasias e etc. A proposta do município é realizar 

um carnaval voltado para as famílias. 

 

� TRADICIONAL FESTA DO MILHO VERDE: Uma das festas mais tradicionais 

de toda região a Festa do Milho Verde está em sua 30ª edição. Realizada no 

mês de março a festividade atrai milhares de turistas todos os anos. No 

evento ocorre rodeio, prova de laço, tambor, baliza, shows com artistas de 

nível nacional, barracas com comidas típicas do milho verde e etc. 

 

Figura 34 – Panorâmica da Festa do Milho. 

 

 

 
Fonte: Prefeitura Municipal (2017). 

 

� DESFILE CÍVICO DE ANIVERSÁRIO: O tradicional desfile cívico da cidade, 

geralmente ocorre no dia 26 de março, aniversário do município. No desfile 

escolas, departamentos, fanfarras, bandas marciais, escoteiros, marinha, 

escolas de dança, esportistas e etc. “Invadem as ruas do centro” em um 

desfile que atrai muitos turistas todos os anos no município 

� FESTA POUSO DOS TROPEIROS: Seguindo as tradições que formaram 

muitas cidades da região. No mês de abril a “Festa Pouso dos Tropeiros” faz 

parte do calendário da cidade onde todos os anos, centenas de tropeiros 
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vindos de Itararé com destino a Sorocaba passam uma noite no recinto de 

festas da cidade onde ocorrem shows típicos com praça de alimentação e 

uma grande área de camping onde pernoitam os tropeiros vindos de todo o 

Estado. 

 

� ENCONTRO DE MOTO BANDAS: Geralmente no mês de maio o evento é 

voltado para os motos clubes e apreciadores de Rock. Reunindo pessoas de 

toda região o encontro conta com vários shows, praça de alimentação com 

produtos típicos do milho verde além, de uma área de camping onde pernoita 

membros de moto clubes de várias cidades da região e do Estado 

 

� FESTA DO ARTESÃO E FEIRA DO VERDE: Realizada no mês de outubro a 

festa vem ganhando força na região, atraindo muitos turistas. O evento dura 3 

dias e reúne artesãos da cidade que expõem seu trabalho em stands, além 

de produtores rurais, de flores e plantas ornamentais. A festividade conta 

também com shows e uma praça de alimentação com produtos típicos do 

milho verde 

 

� ENCONTRO DE BANDAS DE GARAGEM: Um evento tradicional da cidade 

que ocorre há quase 10 anos reunindo e atraindo centenas de turistas de toda 

região. Com duração de 3 dias e mais de 15 shows o encontro já é referência 

e ocorre no início de dezembro. 

 

� NATAL LUZ: O natal em Capela do Alto é repleto de atrações. São 2 

semanas com várias atrações em um palco montado no centro da cidade, 

onde são realizadas diversas apresentações artísticas como, corais, cantatas, 

shows natalinos e etc. Também temos a “famosa casa do papai Noel” onde 

pais e crianças de toda região comparecem para tirar fotos com o bom 

velhinho. O Natal Luz é um atrativo para toda região. 

 

De se ressaltar os eventos que apresentam mais vocação turística da 

programação acima apresentada, na análise da equipe técnica do presente estudo, 
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para se tornarem turísticos no calendário de eventos. Estes eventos harmonizam-se 

com a missão a ser proposta no planejamento do Plano Diretor de Turismo: 

Quadro 12 – Calendário de Eventos. 

 

 
Meses 

 

 
Eventos 

 
Março 

 
Festa do Milho Verde 
 

 
Abril 

 

 
Festa Pouso dos Tropeiros 

 
Outubro 

 

 
Festa do Artesão e Feira do Verde 

 
Dezembro 

 

 
Natal Luz 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2018). 

 

 De se registrar a importância de uma avaliação a respeito da inclusão da 

programação religiosa no mês de maio em Louvor à “Mãe Rainha e Vencedora Três 

Vezes Admirável de Schoenstatt”, cuja edificação e religiosidade simbolizam o 

município de Capela do Alto.  

A seguir será apresentada a Oferta Turística Agregada do presente Inventário 

da Oferta Turística. 
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OFERTA TURÍSTICA AGREGADA 
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9 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS  
 

Neste tópico serão descritos e analisados os dados sobre Serviços e 

Equipamentos Turísticos, ou seja, meios de hospedagem, estabelecimentos de 

gastronomia, empresas de transporte e espaços de recreação e entretenimento. 

 

9.1 Serviços e Equipamentos de Hospedagem 
 

Em Capela do Alto existem quatro meios de hospedagem que oferecem 

serviços regulares: Murion Palace Hotel, Pousada do Viajante, Pousada do Alto e 

Pousada Central.  

 

Tabela 11 – Meios de Hospedagem. 

 

 

Meio de hospedagem 

 

Uhs 

 

Leitos 

 

Murion Palace Hotel 06 15 

Pousada Viajante 09 18 

Pousada do Alto 10 - 

Pousada Central 12 40 

TOTAL 37 73 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2018). 

 

A partir das respostas oferecidas pelos estabelecimentos que participaram do 

Inventário da Oferta Turística foi possível realizar um levantamento da capacidade 

hoteleira da cidade. Atualmente, Capela do Alto dispõe de 37 unidades 

habitacionais e 73 leitos.  

Com relação à empregabilidade neste segmento hoteleiro, são apenas 05 

funcionários que trabalham de modo fixo nos empreendimentos hoteleiros do 

município, sendo que 01 são contratados para atividades temporárias, portanto, 

sem vinculação empregatícia. De se ressaltar empreendimentos familiares e anexos 
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a estabelecimentos de alimentação, razão pela qual os proprietários aproveitam a 

força de trabalho em ambos os empreendimentos. Os empregados fixos e 

temporários no setor hoteleiro totalizam apenas 06 ocupações. 

 

Tabela 12 - Informações Gerais dos Hotéis 

 

  

Murion 
Palace Hotel 

Pousada 
Viajante 

Pousada do 
Alto 

Pousada 
Central 

Identificação Hotel Pousada Pousada Pousada 
Início da 
Atividade 1999 1998 - 2013 

Funcionários 
fixos 2 2 - 1 

Funcionários 
temporários 

- 1 - - 

Localização Centro Centro Guarapiranga Centro 

Especialidade 
Hospedagem 

Simples 
Hospedagem 

Simples Hospedagem Hospedagem 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2017). 

 

Figura 35 – Montagem com imagens dos hotéis Murion e Pousada do Alto. 
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Fonte: LEAL Consultores Associados (2018). 

 

Tabela 13 – Funcionamento hospedagem. 

 

  

Murion 
Palace Hotel 

Pousada 
Viajante 

Pousada 
do Alto 

Pousada 
Central 

Tipo de diária 

Solteiro 
 R$ 50,00 

Casal  
R$ 80,00 

Quarto com 
Banheiro  
R$ 40,00 

Quarto sem 
Banheiro  
R$ 35,00 
(Banheiro 
Corredor) 

3 quartos com 
Banheiro 

- 

Solteiro 
 R$ 50,00 

Casal  
R$ 80,00  

Formas  
de pagamento 

Dinheiro 
Cartão de 
Débito e 

Dinheiro - 
Dinheiro 

Cartão de 
Débito e 
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Crédito Crédito 

Reservas Sim  
15 99602-870 

Sim  
15 99744-5509 
15 99648-9166 
15 3267-5252 

- Sim 
15 3267-1419 

Período de 
funcionamento 

23 hs as 6hs 
24 hs c/ 

campainha 
24 hs - 24hs 

Campainha 

Funcionamento 
24 horas Sim Sim - Sim 

Funcionamento 
em feriados Sim Sim - Sim 

Origem  
dos visitantes 

Representant
es comercial 

Todo o 
Estado de 

São Paulo e 
Paraná  

 

São Paulo, Rio 
de Janeiro, 

Paraná e Minas 
- 

Cidades 
vizinhas 

Estado de SP 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2017). 

 

 

Tabela 14 – Características hospedagem. 

 

  

Murion 
Palace Hotel 

Pousada 
Viajante 

Pousada do 
Alto 

Pousada 
Central 

Total de UH 06 09 10 12 

Total de Leitos 15 18 - 40 
UHs adaptadas  
para PNE Não 

Rotas 
acessíveis  - Não 

Capacidade  
estacionamento 

10 veículos 6 veículos  10 veículos 

Gerador de 
energia Não Não   

Restaurante 
Salão de Café 

para 6 
pessoas 

Café da manhã 
para 12 
pessoas 

Café da 
Manhã para 
20 pessoas 
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Lanchonete - - - - 

Espaços  
e atividades 
oferecidas 

Café da 
Manhã  
Sem 

atividades 
Próximo ao 

mercado 

Não apenas 
café da manhã  

Possui 
Facebook 

Estrutura 
pronta, 

preparando 
para operar 

de forma 
regular 
Oferece 
mesa de 

bilhar, bar 
piscina, 

campo de 
futebol e 

área 
arborizada 

Hospedagem 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2017). 

 

Capela do Alto conta ainda com hospedagens em acampamentos e espaços 

para locações de eventos aos finais de semana, são os casos do Centro de Eventos 

da Igreja do Evangelho Quadrangular, o Acampamento Bom Pastor e o Sítio Bom 

Senhor.  

Contudo, não os incluímos como meios de hospedagem no presente 

levantamento uma vez que atendem público restrito1.  

 

9.2 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS  
 

Foi fornecida pela Prefeitura Municipal uma relação dos equipamentos de 

alimentação do município. A partir desta lista identificamos aqueles com 

infraestrutura mínima para atender os visitantes e turistas que chegam a Capela do 

Alto. Estes estabelecimentos foram visitados para aplicação do Inventário.  

Foram registrados 09 estabelecimentos no setor de alimentação que se 

apresentam como de interesse ao turista pelas suas características, e assim foram 

avaliados pela equipe técnica. 

                                                           
1 Embora não se tratem de um meio de hospedagem que ofereça um serviço diário, estes atrativos 
turísticos de lazer podem, mediante negociação e eventualmente, ser utilizados para apoiar a 
hospedagem no caso de eventos realizados no município. 
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Quadro 13 – Estabelecimentos de Alimentação. 

 
 

Estabelecimentos de Alimentação 
 

Pesqueiro do Japonês Jutuba Fishing 

Padaria Capela do Alto Restaurante Gaúcho Brejeira 

Varanda Refeição Caseira Padaria e Pousada Sta. Cecilia 
Bar do Nenê – Lanchonete 

Esportiva 
Clarinha Sorvetes 

 

Salgado e Cia 
 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2017). 

 

Primeiramente estes estabelecimentos foram classificados de acordo com os 

principais tipos de refeições servidas, notando-se estarem presentes as seguintes 

categorias Restaurante/pizzaria/ churrascaria; Lanchonete/pastelaria/ bares; 

Padaria/confeitaria; e Sorveterias.  

Nas Tabelas que seguem são quantificados por tipologia os estabelecimentos 

de alimentação de Capela do Alto, assim como foi analisada a empregabilidade no 

setor.  

No setor gastronômico também verificamos menor opções de restaurantes e 

uma grande oferta de lanchonetes.  

 

Tabela 15 – Equipamentos de Alimentos e Bebidas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2017). 

  

 
Tipologia dos Equipamentos de Alimentação 

 
Quantidade 

 
Restaurante / pizzaria / churrascaria 4 
Lanchonete / pastelaria / bares 2 
Padaria / confeitaria 2 
Sorveterias 1 

TOTAL 9 
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Tabela 16 – Empregabilidade no setor gastronômico de Capela do Alto 

 

 

 
FIXO 

 
TEMPORÁRIO 
 

Gerência 9 - 
Administração 3 - 
Chefe de cozinha 7 - 
Auxiliar de cozinha 6 5 
Barman - 2 
Garçons 13 9 
Limpeza/manutenção 14 4 
Outros 14 10 
TOTAL 66 30 

 

Fonte: Inventário da Oferta Turística (2017). 

 

A seguir os estabelecimentos são apresentados detalhadamente no presente 

Inventário. 
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NOME FANTASIA Pesqueiro do Japonês 
RAZÃO SOCIAL Marcelo Hayashida   
CNPJ 14.111.631/0001-92 
NOME (respondeu) Ana Paula 
NATUREZA / TIPO Restaurante (pesqueiro) 
INÍCIO DAS ATIVIDADES 2011 
ENDEREÇO  
TELEFONE 15 99109-0038 
MUNICÍPIO Capela do Alto 
UF SP 

HORÁRIO 
Das 8:00 as 18:00, terça feira a domingo, 
inclusive feriados. 

FORMAS DE PAGTO. Dinheiro e cartão de crédito e débito.  
(Ticket e vales não são aceitos) 

SERVIÇOS/ESPECIALIZAÇÃO 
Cozinha variada 50 opções no domingo. 
Comida japonesa (sashimi) e filé de Tilapia a 
parmegiana. 

ESTRUTURA  
Quant. Mesas/assentos 100 mesas – 500 cadeiras 

Equipamentos 
 

Estacionamento 100 veículos 
Banheiros Masculino / Feminino / PNE / Fraldário 

Decoração e mobiliário 
Simples, alguns objetos fazem menção a 
pesca decoração 

QUALIFICAÇÃO  
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Tipo de cozinha Variadas Brasileira, Peixes e Japonesa 

Especialização/Prato típico  
PESSOAL Fixo Temp Total 
Gerência 2  - - 
Administração 1  - - 
Chefe de cozinha 2  - - 
Auxiliar de cozinha - 3 - - 
Maitre -  - - 
Barman - 2 - - 
Garçons 3 3 - - 
Limpeza/manutenção 4  - - 
Outros -  - - 

 
  20 

COMENTÁRIO 
Especializado em peixes; 
Ambiente simples 
Legumes e verduras, do restaurante utilizados para os pratos são de produção 
própria. 
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NOME FANTASIA Jutuba Fishing 
RAZÃO SOCIAL Willy Yoshi 
CNPJ  
NOME (respondeu)  
NATUREZA / TIPO Restaurante / pesqueiro 
INÍCIO DAS ATIVIDADES 2002 
ENDEREÇO  
TELEFONE  
MUNICÍPIO  
UF  

HORÁRIO 
Das 8:00 as 18:00  

FORMAS DE PAGTO. Dinheiro cartão débito e crédito 

SERVIÇOS/ESPECIALIZAÇÃO 

 

ESTRUTURA  

Quant. Mesas/assentos Salão interna 180 pessoas sentadas + 40 
jogos de mesas (160 cadeiras) 

Equipamentos 
 

Estacionamento Área de 10.000m² (200 carros) 
Banheiros Masculino e feminino  

Decoração e mobiliário Simples 

QUALIFICAÇÃO  
Tipo de cozinha  

Especialização/Prato típico  
PESSOAL Fixo Temp Total 
Gerência 1  - - 
Administração 1  - - 
Chefe de cozinha 3  - - 
Auxiliar de cozinha   - - 
Maitre   - - 
Barman   - - 
Garçons  5 - - 
Limpeza/manutenção  4 - - 
Outros - segurança  2 - - 

   16 

COMENTÁRIO 
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NOME FANTASIA Padaria Capela do Alto 
RAZÃO SOCIAL Israel Mendes 
CNPJ 24.750.682/0001-43 
NOME (respondeu)  
NATUREZA / TIPO Padaria 
INÍCIO DAS ATIVIDADES 2014 
ENDEREÇO R. Cel. Guilherme F. Wincler, 154 
TELEFONE 15 3267-6357 / 15 99757-1299 
MUNICÍPIO Capela do Alto 
UF SP 

HORÁRIO 
6:00 as 22:00 
Dom/ Feriados das 6:00 as 12:00 

FORMAS DE PAGTO. Dinheiro / cartão de crédito e débito 

SERVIÇOS/ESPECIALIZAÇÃO 

 

ESTRUTURA  
Quant. Mesas/assentos  

Equipamentos 
 

Estacionamento  
Banheiros Masculino e Feminino 

Decoração e mobiliário  

QUALIFICAÇÃO  
Tipo de cozinha  

Especialização/Prato típico  
PESSOAL Fixo Temp Total 
Gerência 1 - - - 
Administração - - - - 
Chefe de cozinha - - - - 
Auxiliar de cozinha 2 - - - 
Maitre - - - - 
Barman - - - - 
Garçons 6 - - - 
Limpeza/manutenção - - - - 
Outros 3 - - - 

   12 

COMENTÁRIO 
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NOME FANTASIA Restaurante Gaúcho Brejeiro 
RAZÃO SOCIAL Ricardo Grando Restaurante ME 
CNPJ 23.448.310/0001-79 
NOME (respondeu) Ana Maris A. C. Grando 
NATUREZA / TIPO Restaurante (alimentício) 
INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/09/2014 
ENDEREÇO R. Francisco, 155 
TELEFONE (15) 3267-5638 
MUNICÍPIO Capela do Alto 
UF SP 

HORÁRIO 
10:00 as 15:30 hs 
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FORMAS DE PAGTO.  

SERVIÇOS/ESPECIALIZAÇÃO 

(Churrascaria) 
Almoço e Marmitex 

ESTRUTURA 17 mesas 
Quant. Mesas/assentos 54 cadeiras 

Equipamentos 
 

Estacionamento  
Banheiros 2 

Decoração e mobiliário  

QUALIFICAÇÃO  
Tipo de cozinha  

Especialização/Prato típico Churrasco 
PESSOAL Fixo Temp Total 
Gerência 1 - - - 
Administração - - - - 
Chefe de cozinha 1 - - - 
Auxiliar de cozinha 2 2 - - 
Maitre - - - - 
Barman - - - - 
Garçons 1 1 - - 
Limpeza/manutenção - - - - 
Outros 3 2 - - 

   13 

COMENTÁRIO 
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NOME FANTASIA Varanda Refeição Caseira 
RAZÃO SOCIAL  
CNPJ 24.797.734/0001-01 
NOME (respondeu) Márcia Aparecida 
NATUREZA / TIPO Restaurante 
INÍCIO DAS ATIVIDADES 2015 
ENDEREÇO Rua Vinte e um de abril 319 - Centro 
TELEFONE 15 99758-4089 / 15 99616-9503 
MUNICÍPIO Capela do Alto 
UF SP 

HORÁRIO 
Das 8:00 as 16:00 - Todos os Dias Quinta e 
sexta até as 20:00   

FORMAS DE PAGTO. Dinheiro / Cartão de crédito e débito 

SERVIÇOS/ESPECIALIZAÇÃO 

Refeições. 
Destaque: parmegiana, feijoada, dobradinha, 
bife a cavalo 

ESTRUTURA  
Quant. Mesas/assentos 20 mesas – 80 cadeiras 

Equipamentos 
Televisão 

Estacionamento 6 carros 
Banheiros 2 masculino / 2 feminino / S/ PNE 

Decoração e mobiliário  

QUALIFICAÇÃO As quintas 
Tipo de cozinha Sopa de milho com cheiro verde e queijo 

Especialização/Prato típico  
PESSOAL Fixo Temp Total 
Gerência 1 - - - 
Administração  - - - 
Chefe de cozinha 1 - - - 
Auxiliar de cozinha 2 - - - 
Maitre  - - - 
Barman  - - - 
Garçons 2 - - - 
Limpeza/manutenção 1 - - - 
Outros 1 - - - 

   8 

COMENTÁRIO 
Atende eventos  
Aluga para eventos e aniversários 
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NOME FANTASIA Padaria e Pousada Sta Cecilia  
RAZÃO SOCIAL Marcelo José Leite de Almeida MEI 
CNPJ 09.183.504/0001-59 
NOME (respondeu) Marcelo José Leite de Almeida 
NATUREZA / TIPO Padaria 
INÍCIO DAS ATIVIDADES 2013 
ENDEREÇO R. 26 de março, n 6 - Centro 
TELEFONE 15 3267-1419 
MUNICÍPIO Capela do Alto 
UF SP 

HORÁRIO 
Das 8:00 as 20:00 – Todos os dias 

FORMAS DE PAGTO. Dinheiro, cartão de débito e crédito 

SERVIÇOS/ESPECIALIZAÇÃO 

Padaria 

ESTRUTURA  
Quant. Mesas/assentos 6 mesas – 24 cadeiras 

Equipamentos 
Televisão 

Estacionamento 10 carros 
Banheiros Masculino, feminino e PNE 

Decoração e mobiliário ok 

QUALIFICAÇÃO  
Tipo de cozinha  

Especialização/Prato típico  
PESSOAL Fixo Temp Total 
Gerência 1 - - - 
Administração 1 - - - 
Chefe de cozinha  - - - 
Auxiliar de cozinha  - - - 
Maitre  - - - 
Barman  - - - 
Garçons / atendente 1 - - - 
Limpeza/manutenção  - - - 
Outros - Padeiro 1 - - - 

   4 

COMENTÁRIO 
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NOME FANTASIA Bar do Nenê – Lanchonete Esportiva 
RAZÃO SOCIAL Lanchonete Esportiva 
CNPJ 10.465.317/0001-57 
NOME (respondeu) Luis Alberto Quevedo 
NATUREZA / TIPO  
INÍCIO DAS ATIVIDADES História – 100 anos Nenê 2008 
ENDEREÇO R. São Francisco, n 19 
TELEFONE 14 99755-3222 
MUNICÍPIO Capela do Alto 
UF SP 

HORÁRIO 7:30 as 22:00 Segunda a Sábado 
8:00 as 13:00 domingo e feriados 

FORMAS DE PAGTO. Dinheiro, cartão de crédito e débito 

SERVIÇOS/ESPECIALIZAÇÃO 

Alimentação derivados de milho 
 
Sopa de milho às sextas  
Suco a base de leite 

ESTRUTURA  
Quant. Mesas/assentos 14 mesas 36 pessoas... 

Equipamentos Televisão e ventilador 

Estacionamento  

Banheiros 
Masculino / feminino / Não PNE (em 
andamento – adaptação) 
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Decoração e mobiliário  

QUALIFICAÇÃO  
Tipo de cozinha  
Especialização/Prato típico  
PESSOAL Fixo Temp Total 
Gerência 1 - - - 
Administração - - - - 
Chefe de cozinha - - - - 
Auxiliar de cozinha - - - - 
Maitre - - - - 
Barman - - - - 
Garçons - - - - 
Limpeza/manutenção 9 - - - 
Outros - 6 - - 

   16 

COMENTÁRIO 
Ponto de encontro de times de futebol, assistir jogos, Capela do Alto campeão 
copa TV TEM de futsal (2008). Comemorações do campeonato. 
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NOME FANTASIA Clarinha Sorvetes 
RAZÃO SOCIAL Edson Amaro 
CNPJ 13.396.526/0001-84 
NOME (respondeu) Edson Amaro 
NATUREZA / TIPO Sorveteria / Lanchonete 
INÍCIO DAS ATIVIDADES 2015 

ENDEREÇO R. Cel. Guilherme Francisco Winkor, 110 - 
Centro 

TELEFONE 15 99769-6401 
MUNICÍPIO Capela do Alto 
UF SP 

HORÁRIO 9:00 as 22:00 – Todos os dias 

FORMAS DE PAGTO. Dinheiro, Cartão de Crédito e Débito 

SERVIÇOS/ESPECIALIZAÇÃO Sorveteria / Lanchonete 

ESTRUTURA  
Quant. Mesas/assentos  

Equipamentos Televisão /  

Estacionamento  
Banheiros 1 banheiro / PNE não 

Decoração e mobiliário  

QUALIFICAÇÃO  
Tipo de cozinha Açai,  
Especialização/Prato típico  
PESSOAL Fixo Temp Total 
Gerência 1 - - - 
Administração - - - - 
Chefe de cozinha - - - - 
Auxiliar de cozinha - - - - 
Maitre - - - - 
Barman - - - - 
Garçons - - - - 
Limpeza/manutenção - - - - 
Outros 4 - - - 

   5 

COMENTÁRIO 
Tradicional pastel caipira. 
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NOME FANTASIA Salgado e Cia 
RAZÃO SOCIAL - 
CNPJ - 
NOME (respondeu) Adriana Fátima Lopes  
NATUREZA / TIPO Lanchonete 
INÍCIO DAS ATIVIDADES 40 anos 
ENDEREÇO Rua Cel. Guilherme Francisco Winker 
TELEFONE 15 99746-9268 
MUNICÍPIO Capela do Alto 
UF SP 

HORÁRIO Das 8:00 as 22:00. Todos os dias 

FORMAS DE PAGTO. Dinheiro 

SERVIÇOS/ESPECIALIZAÇÃO 
Feito com massa de milho ......../ creme de 
milho (típica) bisavó fazia, tradição família 
lopes 

ESTRUTURA  
Quant. Mesas/assentos - 

Equipamentos  

Estacionamento - 
Banheiros Masculino / feminino – PNE Não 

Decoração e mobiliário - 

QUALIFICAÇÃO  
Tipo de cozinha - 
Especialização/Prato típico Pastel caipira , .......... 
PESSOAL Fixo Temp 

 
Total 

Gerência - - - - 
Administração - - - - 
Chefe de cozinha - - - - 
Auxiliar de cozinha - - - - 
Maitre - - - - 
Barman - - - - 
Garçons - - - - 
Limpeza/manutenção - - - - 
Outros 2 - - - 

   2 

COMENTÁRIO 
Salgado tradicional da cidade. 
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9.3 Serviços e equipamentos de agenciamento em turismo 
 

Em Capela do Alto Em Capela do Alto não há agência de turismo receptivo. 
Contudo, há no município uma agência de turismo emissiva, conforme dados abaixo: 

 
� Cinthia Mary Campos Gonçalves – Me 

Nome Fantasia: Cinthia Mary Agência de Viagem 
Rua São Francisco, 08 – Sala 1 D 
Centro – Capela do Alto – SP 

 

9.4 Serviços e Equipamentos de Transporte Turístico 
 

9.4.1 Transportadora Turística e similares 
 

Contam 02 as transportadoras turísticas ou similares no município de Capela 

do Alto, conforme segue: 

 

� Trans Rodrigues Fretamento, Transportes e Locadora de Veículos Ltda – 
ME 
Rua São Francisco, 621 
Centro – Capela do Alto – SP 

 
� Fabio Renato Machado Locadora – Me 

Rua Jorge Antonio de Oliveira, 395 
Centro – Capela do Alto - SP 

 

9.4.2 Locadoras de veículos  
 

A empresa Trans Rodrigues também oferece serviços de locação de veículos 

conforme reportado no item anterior. 

 

9.4.3 Outros tipos de transporte (táxi) 
 

 No município existem 13 taxistas cadastrados.  
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9.5 Serviços e equipamentos de eventos 
 

9.5.1 Espaços para eventos em geral  
 

9.5.1.1 Salões para festas e eventos e serviços 

 

Existe no município espaços para realização de eventos, porém faz-se 

necessária a montagem de estruturas temporárias e específicas para eventos que 

não sejam de pequeno e médio porte.  

Capela do Alto conta 03 espaços para realização de eventos: 
 

� Corpus Academia Ltda – ME - Rua João Felipe, 135 - Centro – Capela do Alto 
- SP 

� Centro de Integração Comunitária de Capela do Alto – “Clube CICCA” – 
Centro – Rua João Felipe 

� Espaço de Eventos Vicentinos – Centro – Estrada Cesarina Guilherme de 
Almeida 

9.5.1.2 – Praças 
  

Capela do Alto possui espaços livres e áreas verdes, totalizando 09 espaços 
assim caracterizados como praças: 

� Praça São Francisco – Rua XXVI de Março. 
� Praça Candido Suffia (matriz) – Rua São Francisco 
� Praça Francisco Pássaro – Rua Francisco Tertuliano Lopes 
� Praça Professora Eunice Machado de Miranda – 21 de Abril. 
� Praça Beatriz Aparecida Menck Moreira – Rua Serafim Rosa de Almeida 
� Praça Antônio da Paixão – Rua Maria Amélia  
� Praça Francisco Domingues Rodrigues – Rua André Guilherme 
� Praça do CDHU – Av. Clodomiro Viera de Campos 
� Praça Maria Ingracia das Dores (distrito do Porto) – Av. Bom Jesus 

 

9.5.1.3 – Parques 
 

O município de Capela do Alto possui 02 academias ao ar livre e um parque  
entorno de um lago municipal conforme relatado a seguir: 

� Academia ao Ar Livre com equipamentos adaptados para pessoas com 
deficiência – Centro - Rua XXVI de Março; 



                                                                                                                          

170 
 

� Academia ao Ar Livre – Central Park – Genésio Biscaro de Lucas; 
� Pista de Caminhada Municipal e Espaço de Lazer no entorno do lago – Jd. 

Casa Nova – Rua José Marcelino Dias. 

 

9.5.1.4 – Estádio 
 

Quanto às instalações esportivas, os capelenses possuem o Estádio 
Municipal José Guilherme (São João) – Centro – Rua Brasília. Outros 05 campos de 
futebol o município possui conforme segue. 

 

9.5.1.5 – Campos de Futebol  
 

� “Campo do Grude” – Nova Capela – Travessa José Sergio de Camargo 
� “Campo de Futebol do Porto” – Distrito do Porto – Estrada Municipal 

Dorentino A. Rodrigues  
� “Campo do Arroz Doce” – Iperózinho – Rua José Poli Jeca 
� “Campo da Elza” – Iperózinho – Estrada Municipal Brás João Vieira 
� “Campo do Pedrinho” – Jutuba - Estrada Municipal Brás João Vieira 

 

9.5.1.6 – Ginásio 
 

� Ginásio Poli Esportivo Municipal – “Josué Confortini” – Centro – Rua João 
Felipe 

� Ginásio Poli Esportivo Municipal – “Cleiton de Souza Oliveira” – Centro – Rua 
José Machado 

 

9.5.1.7 – Quadra 
 

� Quadra Poliesportiva – Higino Moreira – João de Moraes 
� Quadra Poliesportiva – CDHU – João Correia 
� Quadra Poliesportiva – Centro – Rua da Fonte 
� Quadra Poliesportiva – Iperózinho – Rua Alcides Vieira  
� Quadra Poliesportiva – Jardim Esperança – Rua Nestor Araújo Guerra  
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9.5.1.8 – Pista de Skate 
 

Pista de Skate Municipal – Centro - Rua João Felipe 

 

9.6 – Outros Serviços de Recreação 
 

 A seguir são apresentados os pesqueiros do município de Capela do Alto, 

caracterizados como serviços de recreação. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome: Pesqueiro Jutuba Fishing 

Endereço: R. Serafim Mariano Almeida, 01 – Bairro Jutuba 

Telefone: 15 3367-7248 / 15 98175-8330 

Horário de funcionamento:  

Atividades: Pesca esportiva 

Segurança:  

ACESSO 

Distância do centro: 5 km 

Tipo de acesso: Vicinal Modais: carro, bicicleta,  

Tipo de via: Estrada municipal Condições da via: Pavimentação boa, 

Estrada de terra acesso ruim 

Pavimentação do acesso: asfáltica + estrada de terra 

Sinalização: sim (particular) 

 

CARACTERIZAÇÃO 

- Pesca esportiva. 

- Costela de chão. 

- Eventos relacionados: costela de chão. 

- Possui Facebook. 

 

INFRAESTRUTURA 

- quantidades de tanques – 3 tanques para pesca. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome: Pesqueiro do Japonês 

Endereço: Estrada Velha São Paulo – Paraná, Bairro Itarassu 

Telefone: 15 99109-0038 

Horário de funcionamento: Das 8:00 as 18:00 – Terça a Domingo, inclusive 

feriados 

Atividades: Pesqueiro, restaurantes, lanchonetes, casa de show e locação 

para eventos, atividades de piscicultura.  

Segurança:  

ACESSO 

Distância do centro:  4 km 

Tipo de acesso:  Estrada Modais: carros, bicicleta, vans (micro-

ônibus) 

Tipo de via:  Condições da via: Boa 

Pavimentação do acesso: Terra (Cascalhado) 

Sinalização: Sinalização particular – turística não 
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CARACTERIZAÇÃO 

- Pesqueiro – Disponíveis para pesca 4. – Total 12 

- Tilapia, Pacu, Bagre Canadense, Catfish, Matrinchã, Tambaqui, 4 espécies 

de Carpas, Piau e Curimba, Pintado, Dourado, 17 espécies de peixes. 

- Desde 2011 em operação 

 

INFRAESTRUTURA 

- Capacidade para estacionamento para 100 veículos. 

- Salão restaurante com palco, área com capacidade para 250,00 pessoas. 

- Informações restaurante. 

 

SERVIÇOS 

- Shows de sertanejo universitário. 

- Sistema de pesca: não cobra entrada. Esportiva R$ 20,00 (Pesque e solte). 

- Pesca por quilo sem taxa (paga-se o quilo do peixe pescado), o preço por 

quilo irá variar de acordo com a espécie. 
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9.7.Posto de Informações Turísticas 
 

O município dispõe de PIT – Posto de Informação Turística. O espaço está 

localizado em um espaço público chamado “Ganha Tempo”. Avenida Castorino, 205, 

Centro, 08h30 às 12h00 e das 13h00 às 16h30. Telefone: (15) 3267 1500. E-mail: 

turismo@cpeladoalto.sp.gov.br. 

 

Figura 36 – Fachada do Ganha Tempo com PIT. 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 

 

 Neste local estão disponíveis informações sobre o município, folderes de 

empreendimentos turísticos e um atendente orientado para orientações referentes 

ao esclarecimento de dúvidas e acolhimento dos visitantes. De se ressaltar que o 

site da Prefeitura Municipal também oferece informações sobre o município para 

acesso on line por meio do www.capeladoalto.sp.gov.br.  
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Figura 37 – Imagem interna da sala do PIT. 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 

 

Capela do Alto também dispõe de um portal turístico com estrutura também 

acolher informações turísticas. 

 

Figura 38 – Portal de Entrada da Cidade. 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 



                                                                                                                          

177 
 

 A seguir são apresentadas informações do Sindicato Rural Patronal de 

Araçoiaba da Serra e Capela do Alto. 

 

9.8 Sociedade Civil Organizada 
 

9.8.1 Sindicato Rural Patronal de Araçoiaba da Serra e Capela do Alto 
 

Fundado em 25/08/1957, por um grupo de produtores rurais que sentiram a 

necessidade de uma entidade forte e reconhecida para orientar e reclamar seus 

direitos perante os órgãos públicos, criada a FARESP, situada a Rua Sete de 

Setembro nº 64. Em 14/01/68 foi instalada Assembleia em face do decreto – Lei 148 

de 8/02 /67 publicado no Diário Oficial de 09/07/67 que a pedido de investidura 

Sindical protocolizada no ministério do trabalho, teria seu andamento normalizado. 

Seria esta AGE para adaptação do Estatuto Social as normas Sindicais conforme a 

portaria ministerial n*126 de 28/06/58. Em 23/05/1968 o Senhor presidente Bendito 

Venâncio da Rocha convoca A.G.E para comunicar o recebimento da carta Sindical 

do Ministério do Trabalho e Previdência Social datada de 24/05/68 assinada pelo 

Ministro do Trabalho JARBAS PASSARINHO e está registrada no livro 52 as fls 27, 

transformando Associação Rural em Sindicato Rural. E assim fora aprovado o 

Estatuto Social e sendo reconhecido como órgão representativo da categoria 

Econômica dos Empregadores Rurais do Plano da Confederação Nacional da 

Agricultura. 

A 1ª Diretoria eleita pelo Sindicato Rural era constituída Presidente – Benedito 

Venâncio da Rocha, secretario – Mauro Antunes Pinto, tesoureiro Tetsonosuke 

Ohata, suplente Jose Maria Vieira, Mario Euzebio Gonçalves e Pedro Camargo 

Vieira – conselho Fiscal, Ângelo Búfalo, Moacir da Rocha e Joaquim Floriano 

Moreira, Jose Vitorino Gregório, João Magnani e Antonio Heldebrand Sobrinho. 

Em 17/10/1970 realizou A G. E. para aprovação da filiação a FEDERACAO 

DA AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAESP. Em 06/03/71, A.G.E 

para construção de nova sede social, venda do antigo prédio e autorizado para 

receber da Prefeitura Municipal um lote de terra em doação.  

Em 21/05/1984 a Secretário de Relações do Trabalho no uso da competência 

que lhe foi delegada pela portaria MTB 3123 de 29/07/81 e tendo em vigor a 
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despacho Ministerial exarado no processo MTB 4140/83 em 24/12/83 firma Apostila 

para estender a base territorial do Sindicato Rural de Araçoiaba da Serra ao 

município de Capela do Alto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente Inventário da Oferta Turística foi composto pela Caracterização do 

Município de Capela do Alto, as suas Ofertas Turísticas Original e Agregada. O 

estudo levantou informações institucionais, geográficas, sociais e econômicas. Da 

mesma forma levantou-se informações de acesso, comunicação, segurança, saúde, 

educação, e equipamentos e serviços em geral.  

A inventariação feita pela equipe de trabalho da LEAL Consultores 

Associados propiciou um conhecimento mais detalhado do setor de turismo de 

Capela do Alto, revelados pelos levantamentos feitos das Ofertas Turísticas Original 

e Agregada.  

Pudemos identificar, tomando-se por referência a sua Oferta Turística 

Original, um município vocacionado para o turismo. Em sua oferta natural e histórico-

cultural há oportunidades nas modalidades ecoturismo, cultural, rural, lazer e 

eventos.  

Quando apuramos a Oferta Turística Agregada é de se ressaltar que, embora 

ofereça condições mínimas de apoio ao turista, existem desafios para um destino 

que busca ganhar espaço no cenário do turismo paulista e brasileiro, entre os quais 

avanços nos setores hoteleiros, de alimentação, de informação ao turista e de 

profissionalização da cadeia produtiva. 

Estes aspectos supracitados serão melhor analisados nos capítulos de 

Diagnóstico e Prognóstico do volume do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico, 

assim como as soluções sugeridas para resoluções de problemas serão 

apresentadas nos Programas e Projetos do mesmo estudo. 

O Poder Público de Capela do Alto tem por convicção atender aos requisitos 

da Lei Estadual nº 1.261/2015 para qualificar-se como Município de Interesse 

Turístico. Para alcançar esta condição os presentes dados levantados pelo 

Inventário da Oferta Turística deverão, portanto, servir de referência basilar para a 

elaboração do Volume do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico, estudo de 

planejamento estratégico do qual o Inventário da Oferta Turística é parte integrante. 
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ANEXO 1 
 

Horários de ônibus –  
Linhas Intermunicipais 
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Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 
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Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 
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Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 
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Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 
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Fonte: Prefeitura Municipal (2018). 
 
 
 


