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O Legado das Águas é uma Reserva Privada de Desenvolvimento Sustentável 

que tem como propósito promover a conservação e o desenvolvimento 

sustentável, a partir da integração entre sociedade, meio ambiente e negócios. 

O turismo é, assim, uma atividade alinhada aos princípios da reserva, uma vez 

que é uma opção viável de geração de emprego e renda em consonância à 

conservação do meio ambiente e à valorização das tradições locais, a exemplo 

de outras áreas protegidas no Brasil e no mundo. 

O Legado das Águas desde de sua criação em 2014 investe em diversos estudos 

e ações específi cas para estimular o desenvolvimento da comunidade do entorno. 

Como parte de sua atuação em 2017 celebra uma  parceria com o Instituto 

Votorantim e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

com o objetivo de apoiar o potencial turístico e estimular o desenvolvimento da 

atividade nos municípios do entorno - em especial Miracatu e Juquiá. 

A parceria com a Turismo 360 veio em 2018/2019 com o propósito principal 

de implementar ações previstas no Plano de Turismo Integrado e Regional - 

PTIR (elaborado no ano anterior). O esforço foi no apoio à estruturação e à 

profi ssionalização do turismo na região, por meio de ações de capacitação, 

promoção e marketing e fortalecimento da gestão, tendo como premissa o 

envolvimento e a participação ativa dos atores locais.

Esse material apresenta, de maneira 
consolidada, os principais resultados
dessa parceria.

Boa leitura. 



Capacitações
realizadas

empresários
assessorados

reuniões de Conse-
lhos Municipais de 

Turismo

materiais de apresentação 
/  promocionais produzi-
dos para empresários e 
empreendedores locais

pessoas
capacitadas

marcas de
destino

+500 seguidores
@visitemiracatu

fotos profi ssionais pro-
duzidas para banco 

de imagens

e cerca de 200 no
@juquiacomtur no

Instagram
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realizadas
10 +250
• Ofi cina de Fortalecimento do COMTUR

• Entendendo as principais legislações do turismo:

política estadual e nacional

• Indicadores e Monitoramento do Turismo

• Seminário de Comunicação para captação de recursos

• Elaboração de projetos

• Palestra Encontro de COMTURs:

atuação do Conselho Municipal de Turismo de Socorro

• Palestra Gestão da Segurança para o Turismo de Aventura

• Entendendo a Lógica do Turismo

• Aprimoramento do Produto Turístico de Natureza

• Gestão de Redes Sociais em Turismo

Pessoas
capacitadas

Capacitações
realizadas



28 
18 

empresários assessorados na inserção de informações online e Cadastur - 

Cadastro do Ministério do Turismo

empreendimentos  assessorados individualmente. Realização de Cliente Oculto e 

construção conjunta de plano de ação para melhoria da prestação dos serviços

Diagnóstico Situacional do Conselho Municipal de Tapiraí

Participação e assessoria a 28 reuniões dos Conselhos Municipais de Turismo

Construção de Painel de Indicadores para Juquiá e Miracatu - assessoria às 

Prefeituras Municipais para levantamento dos dados

aos Empresários Locais, Conselhos Municipais de 
Turismo e Prefeituras 
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DE SENSIBILIZAÇÃO

Vídeo Famtour: 

https://www.youtube.com/watch?v=j-2tgS0d0bM

Pisa Trekking | Soldier Adventures | Vivejar | Ecoturismo Brasil 

Sesc Turismo Social

operadores
participantes

• Avaliação dos empreendimentos e atrativos visitados pelos operadores

• Estabelecimento de conexões entre os operadores e atores locais

• Negócios gerados entre operadores e empresários do destino
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Produção de

1100 21imagens produzidas para o 
destino Miracatu e Juquiá Cerca de

empresários locais 
benefi ciados pela ação



Gestão de
Crescimento de seguidores de Juquiá

Crescimento de seguidores de Miracatu
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1

JuquiáUm lugar
para descobrir

1

ENCONTRE SUAS RAÍZES

TIPIRAÍ

JUQUIÁ

PEDRO
DE TOLEDO

IGUAPÉ

IBIÚNA

MIRACATU

Restaurante Caravaggio Grill: Rodovia Régis Biּמencourt, Km 389, 1700 - Jaraçatiá • Tel. (13) 99762-6177. 
Horário de funcionamento: 06h00 às 00h de domingo à sexta-feira; sábado das 18h00 às 00h
    @caravaggiogrill

Espaço Oriental: Av. Dona Evarista Castro Ferreira, 180 • Tel. (13) 3847-3926. Horário de funcionamento: 
terça e quarta-feira das 19h as 22h; quinta e sexta-feira das 11h as 14h e das 19h 22h, sábado e domingo 
das de 19h às 22h      @RestauranteEspacoOriental

Restaurante Tia Mariá: Rua Tenente Jose Publio Ribeiro, 90 • Tel. (13) 3847-3866. Horário de funcionamen-
to: de segunda a sábado das 11h às 15h.

Restaurante o Fazendeiro: Rodovia Régis Biּמencourt, km 385 • Tel. (13) 3846-1220. Horário de funciona-
mento: aberto 24 horas

Restaurante Minascatu
Rodovia BR 116, Km 395, Marginal de acesso - Vila Nova Miracatu • Tel. (13) 3847-4301
     @Restaurante E Lanchonete Minascatu
Horário de funcionamento: Segunda-feira à sexta-feira das 11h00 às 21h00; Sábados e domingos das 11h00 
às 15h00 

Restaurante Rota do Sol: Rod. Régis Biּמencourt, 808 - Biguá • Tel. (13) 99784-7704
Horário de funcionamento: 06h00 às 18h00, diariamente

Parada do Coco: Rod. Padre Manoel da Nóbrega, km 385,5 • Tel. (13) 99688-0570
Horário de funcionamento: todos os dias das 8h às 20H

Serviços de Alimentação
Alternativa Bike Café: Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 330 •  Telefone: (13) 99777-6641. Horário de 
funcionamento: 07h30 às 19h00, de segunda-feira a sábado. Aos domingos das 08h00 às 18h00.
     @alternativabikecafe

Bar do Soró: Praça da Bandeira, 16 • Telefone: (13) 3847-3701. Horário de funcionamento: Terça-feira à 
domingo, das 18h às 04h

Restaurante e Choperia Sol Nascente: Av. Dona Evarista Castro Ferreira, 206 • Telefone: (13) 99749-6442
Horário de funcionamento: de segunda a sábado para almoço a partir das 11h30. De quinta a sábado abre 
também a noite - a partir das 19h - servindo porções e lanches.     @choperiasolnascente

Pizzaria Fogaça: Av. da Saudade, 765 • Telefone: (13) 3847-4122. Horário de funcionamento: 18h às 00h 
(fechado às terças-feiras)      @pizzariafogaça

Pizzaria Skinão: Av. da Saudade, 863 •  Telefone: (13) 3847-2018. Horário de funcionamento: Quarta-feira a 
domingo, das 19h às 00h (incluindo delivery)      @skpizzaria

Hostel En Casa 
R. Cônego Scipião Goulart 
Junqueira, 66 - Centro
Telefone: (13) 99772-8510
     @MiracatuEnCasa

Empresa de receptivo • Guia local
Vadori Turismo Receptivo 

A Vadori Turismo Receptivo é uma agência de Turismo online, formata e executa roteiros de 
Turismo de Aventura, Cultural e Histórico na cidade de Miracatu e Vale do Ribeira.

Cadastur: 28.532.734/0001-30
Guia Local: Adriano Pereira dos Santos

Telefone: (13) 9 91089661     | Email: vadoriturismo@gmail.com          @va.do.ri

Hospedagem

Atrativos étnico-culturais: 
Em Miracatu existem 3 aldeias indígenas habitadas pelos 
povos Tupi e Guarani: a Amba Porã, a Djako Aty e a 
Ka'aguy Mirim (Uruity). São realizadas atividades de 
turismo de experiência, com inserção à cultura, apresen-
tação de dança, culinária e artesanato indígena. Para 
visitação é necessário agendamento com coordenadores 
e lideranças de cada aldeia.

Acesso e contatos para agendamento:
• Aldeia Amba Porã - etnia Guarani. 
Endereço: Estrada da Aldeia - bairro do Engenho
Contato: Saulo Guarani -       (13) 99614-5397/99771-9319

• Aldeia Djako Aty - etnia Tupi
Endereço: Rodovia BR 116 km 364
Contato: Sara -      (13) 98870-5612

• Aldeia Ka'aguy Mirim (Uruity) - etnia Guarani Mbya
Endereço: Rodovia Padre Manoel de Nóbrega km 365
Contato: Weramirim Alcides -      (11) 97271-2022

Patrimônio, artesanato 
e produção local:
Museu Municipal Pedro Laragnoit / Prédio da antiga cadeia pública
Rua 11 de Junho, 40
O museu fica no prédio da antiga Cadeia Pública, datado 
de 1929. Conta com documentos, fotos e objetos antigos 
que contam um pouco a história da cidade e da região. 
Horário de funcionamento: 08h às 17h, de segunda 
sexta-feira.

Banarte
Rua Silas Baltazar de Araujo, s/n - Jd. Miracatu
A matéria-prima da Banarte é a fibra da bananeira, que é 
manipulada pelas mãos de artesãs do Vale do Ribeira. No 
local, é possível conhecer o processo de produção das 
peças - desde a extração da fibra até a confecção de 
bolsas, tapetes, almofadas, lustres, capachos, dentre 
outros. O trabalho é desenvolvido sob o princípio da 
sustentabilidade, resgatando a cultura local e promoven-
do a geração de renda nas comunidades.

Horários de funcionamento: 8h às 17h de segunda-feira à 
sexta-feira, (aos finais de semana e feriado mediante agendamento)
Telefone: (13) 98144-0789 - Léia Alves
Email: banarte.associacao@gmail.com
    @banarte.fibra     @banarte fibra

Casa do Artesão (Artemira)
R. Dr Emílio Martins Ribeiro, 160
Das mãos dos artesãos, a fibra da bananeira, o cipó e 
outros materiais se transformam em almofadas, jogos 
americanos, descanso de copo, cestos e produtos de tricô 
e crochê. Feitos com muito carinho e cuidado, os produ-
tos podem ser adquiridos na lojinha que funciona junto 
ao ginásio municipal.

Horários de funcionamento: Segunda-feira à sexta-feira, 
das 09h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00; Sábado das 
09h00 às 12h00 | Telefone: (13) 99770-7126
     @aּמemanuais

Coobam
Para aqueles que gostam de levar um gostinho da região 
para casa, a Coobam é o lugar! A Cooperativa dos 
Bananicultores e Agricultores de Miracatu é responsável 
pela fábrica e pela loja de derivados da banana e palmito, 
além de doces, geléias, balas, dentre outros.
Fábrica: Rua Dois - Jd. Yolanda - Horários de funciona-
mento: 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, segunda 
à sexta-feira. Loja: Av. da Saudade, 461.

Horários de funcionamento: 08h00 às 12h00 e das 
13h00 às 17h00, segunda à sexta-feira.
Telefone: (13) 3847-3940 | (13) 98160-2564
    @coobam.miracatu | www.coobam.com.br

Apiário Galvão
Estrada do Tacanje via Engenho km 1
O Apiário Galvão está localizado na Estrada do Tacanje, 
bem próximo à Cachoeira do Mel. O local oferece aos 
visitantes uma inserção ao mundo das abelhas, também 
há produtos derivados do mel e observação das colméias.
Telefone: (13) 99187-0878 - Zeca Galvão
Horários de funcionamento: Segunda-feira a sábado, das 
08h às 17h

Feira do Produtor Rural
Rua Madre Nineta Jonata
A feira é realizada todos os sábados a partir das 6h até às 
12h, aproximadamente. Lá você encontra produtos 
regionais como mel, doces, produção agrícola e outros, 
feitos com cuidado e carinho para uma experiência 
gastronômica especial. 

Hotel Ubirajara
R. Av. Dona Evarista de Castro 
Ferreira,  154
Telefone: (13) 3847-2004
     @hotelubirajara

Hotel / Restaurante o Fazendeiro
Rodovia Régis Biּמencourt, km 385
(13) 3846-1220

Ranchos para aluguel de temporada:
Pousada Herculano's: Alojamento para 100 pessoas, 4 chalés e 3 quartos 
Rodovia Régis Biּמencourt, km 381 • Telefone: (13) 99161-3241

Rancho do Deusin: Rancho para grupos fechados de até 15 pessoas, com área para camping, piscina, 
churrasqueira. Estrada do Moraes Km 1, Sítio Laranjal • Telefone: (13) 9715-6926

Rancho Mariano: Rancho com 2 quartos com capacidade para 10 pessoas, área de lazer e tanque para 
pesca. Rodovia Régis Biּמencourt, 2229, Santa Rita - Miracatu/SP • Telefone: (13) 99634-7359 
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10 materiais de apresentação comercial  de 
empreendimentos turísticos produzidos

A paixão por cavalos surgiu depois que Kauê, �lho do casal Rose e 
Jacques, nasceu. Quando pequeno demonstrava interesse por 

cavalos. Aos cinco anos entrou para aula de equitação e foi campeão 
nacional de rédeas aos 16.

O Rancho Sertanejo é um espaço que permite a interação das 
pessoas com os animais, em um ambiente rural. Lugar autêntico, 

singular e feito especialmente para quem gosta de curtir a natureza.

ranchosertanejo harasranchosertanejo

A paixão por cavalos surgiu depois que Kauê, �lho do casal Rose e 
Jacques, nasceu. Quando pequeno demonstrava interesse por 

cavalos. Aos cinco anos entrou para aula de equitação e foi campeão 

O Rancho Sertanejo é um espaço que permite a interação das 
pessoas com os animais, em um ambiente rural. Lugar autêntico, 

singular e feito especialmente para quem gosta de curtir a natureza.

harasranchosertanejo

Aqui vivem um casal e seus três gatinhos: João, Mia e Linda 

que adoram receber e fazer novas amizades com que traz boas 

energias para nossa casa.Falamos espanhol e inglês.

Uma casa, a 950m da entradada cidade, na parte antiga deMiracatu, ao lado do Museu epróximo ao rio.

Rua Cônego Scipião G. Junqueira nº 66 - Centro • Miracatu - SP

e Institucional



Leia Alves
Presidente da Banarte - Miracatu

A associação existe há 16 anos e passou por vários altos e baixos. No fi nal do ano passado, 
eu assumi como presidente mas a associação estava a beira da falência e a gente tinha duas 
opções: ou fechava as portas ou recomeçava tudo do zero. Foi quando a gente conheceu o 
projeto do turismo com o apoio do Legado das Águas e do Instituto Votorantim, executado 
pela Turismo 360. Desde que começamos a participar do projeto recebemos várias dicas im-
portantes, abrimos nosso leque para também atendermos turistas e nos fortalecemos. Anti-
gamente, a gente só vendia as peças - hoje, recebemos grupos de turistas e fazemos uma vi-
vência: mostramos como é extraída a fi bra, como ele é tingido, como a peça é confeccionada. 

Adriano Pereira
Guia de Turismo e Vice presidente do COMTUR de Miracatu

Eu vejo que com o apoio do Legado das Águas e do Instituto Votorantim e o trabalho do COM-
TUR, ou seja, esse esforço conjunto, vem trazendo uma melhora enorme na visibilidade do 
turismo na cidade. Acho que era uma coisa que estava esquecida e abandonada e, a medida 
que esse movimento começou, a comunidade foi se entusiasmando e cresceu o interesse 
tanto das pessoas da própria cidade quanto dos turistas que estão vindo nos visitar. Eu par-
ticularmente percebi um crescimento maior do número de pessoas que procuram Miracatu e 
o Vale do Ribeira - antes quase não vinham turistas e agora tenho sido procurado por grupos 
de diversas modalidades como off -road, trekking e caiaque.
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Lucas Toshio
COMTUR - Juquiá

Eu gostei muito do Curso de Aprimoramento de Produto Turístico de Natureza. Considero que 
meu principal aprendizado foi entender que o produto turístico não tem que ser feito para 
mim e sim para meus clientes. É preciso pensar que qualquer pessoa tem que estar apta a 
realizar a atividade e não somente turistas experientes

Roseli Alves Cordeiro 
Rancho Sertanejo - Juquiá

O Rancho Sertanejo existe desde 2016 com atividades equestres, porém somente em 2018 co-
meçamos a atuar com foco na pesca esportiva, eventos e gastronomia.  O projeto voltado para 
o fortalecimento do Turismo local, conduzido pelo Legado das Águas e Instituto Votorantim, 
com execução e assessoria técnica da Turismo 360, tem sido fundamental para aperfeiçoar o 
nosso planejamento, visão estratégica e de mercado, por meio de informações e orientações 
essenciais na busca por parcerias, qualidade, atendimento diferenciado e, consequentemente, 
fortalecimento no mercado.



Acesso o relatório completo das ações pelo link:  Miracatu: www.is.gd/miracatu • Juquiá: www.is.gd/juquia
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