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LEI MUNICIPAL N.º 578, DE 04 DE JULHO DE 2017 

“INSTITUI O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO 
DE ITAOCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito do 
Município de Itaoca/SP, no uso de suas 
atribuições legais 

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL 
DE ITAOCA aprovou e ele promulga a 
seguinte lei 

CAPÍTULO I 
 

DOS PRINCÍPIOS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO 

Art.1° O Plano Diretor Municipal de Turismo é um instrumento de planejamento capaz de 
orientar o desenvolvimento econômico, político e social sustentado do turismo no 
Município, visando à melhoria das condições de vida de sua população, com inclusão 
social e respeito ao meio ambiente. 

CAPÍTULO II 
 

DOS OBJETIVOS, CONTEÚDO E ABRANGÊNCIA 

Art.2° O presente Plano tem por objetivo traçar eixos, estratégias, diretrizes e ações para 
o turismo e através dele, possibilitar avanço nos mais diversos segmentos tais como 
econômico, social, cultural, ambiental e político. 

Art.3° Esta Lei institui o Plano Diretor Municipal de Turismo, estabelecendo os objetivos, 
metas, estratégias, programas e projetos, na forma do Anexo Único, parte integrante 
desta Lei para todos os efeitos. 

Art.4° O desenvolvimento turístico do Município de ITAOCA tem por objetivo a melhora da 
qualidade de vida da população e o incremento do bem-estar da comunidade. 

Art.5° A participação da sociedade nas decisões do Município, no aperfeiçoamento 
democrático das suas instituições e no processo de gestão e planejamento municipal, 
consolida o exercício do direito da população à cidadania, a gestão democrática da cidade 
e o incentivo à participação popular na formulação e execução de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento turístico, como expressão do exercício pleno da cidadania. 

Art.6° O Plano Diretor Municipal de Turismo faz parte de um processo permanente de 
planejamento municipal. 
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CAPITULO III 

 
DAS DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO 

 

Art.9° Constituem-se diretrizes deste Plano Diretor Municipal de Turismo: 

I - Desenvolvimento da economia local; 
II - Expansão e qualificação da demanda turística; 
III - Melhoria nas relações sociais; 
IV - Valorização da cultura regional; 
V - Preservação e conservação do meio ambiente. 

CAPITULO IV 
 

DA IMPLANTAÇÃO, RECURSOS, ALTERAÇÕES E REVISÃO 

Art.10 O desenvolvimento turístico municipal depende do apoio, da estruturação e da 
implantação dos projetos e programas estabelecidos na presente Lei, devendo ser 
levadas em consideração todas as atividades econômicas, culturais, estruturais e 
científicas, relacionadas ao Turismo, tendo como objetivo a expansão das atividades do 
setor e o fortalecimento do Município de ITAOCA como núcleo turístico do Estado de São 
Paulo. 

Art.11 Para a viabilização do Plano Diretor Municipal de Turismo poderão ser utilizados 
instrumentos financeiros destinados a sua implantação, além das Leis Orçamentárias 
Constitucionais, taxas, tarifas e recursos arrecadados. 

Art.12 O Município poderá instituir por lei, incentivos fiscais para o atendimento dos 
objetivos e diretrizes deste Plano Diretor Municipal de Turismo, desde que esteja de 
acordo com o  artigo 14 da Lei n° 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Parágrafo único. Somente os projetos que se enquadrarem às propostas constante 
neste Plano Diretor é que poderão se candidatar aos benefícios dispostos no caput do 
presente artigo. 

Art.13 O presente Plano deverá ser revisado a cada 3 (três) anos, sendo que as 
alterações serão submetidas à apreciação do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, 
antes de serem encaminhadas à Câmara Municipal, sem prejuízo de outras modalidades 
de divulgação e consulta com vistas à ampla participação comunitária nas decisões 
concernentes a matérias de interesse local. 

§1° O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, de acordo com suas atribuições, 
poderá propor diretrizes de alterações em conformidade com suas instâncias deliberativas 
no rito e forma requeridos pela LEI MUNICIPAL N.º 568, DE 10 DE MARÇO DE 2017 e suas 
alterações. 
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§2° A revisão da qual trata o caput, ensejará na elaboração de nova lei. 

 

 Art.14 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

ITAOCA/SP, 04 DE JULHO DE 2017. 

FREDERICO DIAS BATISTA 
PREFEITO MUNICIPAL  
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ANEXO ÚNICO 

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE 
ITAOCA SP 
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1.  Apresentação 
 

1.1.  Importâncias do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico pra Itaoca SP 
 

O turismo, nas últimas décadas, tem se apresentado como alternativa de 

desenvolvimento de cidades, regiões e países. O setor, se bem planejado, colabora com o 

desenvolvimento socioeconômico dos destinos, gera emprego e renda, fortalece a identidade local 

e contribui para a preservação dos bens naturais e histórico-culturais.  

Em Itaoca, o turismo tem merecido a atenção de nosso governo, que, a partir deste ano, mostrou 

grande interesse em desenvolver as atividades turísticas de forma sustentável e integrada. Mais 

que um documento de intenções, o Plano Municipal de Turismo pretende ser um instrumento, que, 

por meio de programas, estratégias, objetivos e metas assegurem o desenvolvimento sustentável 

do setor, e possa consolidar as ações do turismo local nos próximos quatro anos, estimulando a 

gestão compartilhada, para fortalecer o município como um dos principais destinos turísticos 

regionais e futuramente, nacionais. 

Nesse sentido, o Plano Municipal de Turismo representa um instrumento legal que serve como 

orientador e norteador para condução da atividade turística em Itaoca. 

 

2. Introdução 
 

A atividade turística tem se destacado nos cenários nacional e internacional, o que tem 

provocado uma ampliação dos estudos sobre o tema, e maior preocupação dos governos e da 

sociedade com a sua gestão, de modo a favorecer o seu desenvolvimento. Como atividade de 

extrema importância econômica, o turismo possui uma cadeia produtiva extensa que qualifica sua 

multidisciplinaridade e exige participação de diversos setores da sociedade e da economia. O seu 

planejamento é complexo, uma vez que envolve um grande número de atividades e pessoas, com 

diferentes expectativas e necessidades. É extremamente delicado alinhar o trabalho desses 

diferentes atores, de forma a obter um conjunto integrado de ações para melhorar a qualidade dos 

produtos e serviços turísticos e, conseqüentemente, melhorar a qualidade dos serviços prestados 

à população local. Isso porque muitos dos serviços são únicos e não diferenciam turistas de 

residentes, principalmente no que se refere à infra estrutura básica. O Plano Municipal de Turismo 

é uma ferramenta de planejamento que consiste na construção de um documento no qual são 

definidas as estratégias de desenvolvimento turístico do destino, bem como as diretrizes, 

programas e projetos a serem executados. Como o turismo envolve uma ampla rede de atores 

ligada ao desenvolvimento, – empresariado de diversos setores como hotelaria, restaurantes, 
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agências e operadores, poder público e associações, ONGs e entidades de classe –, é 

fundamental que a elaboração do Plano aconteça de forma participativa. Para que o turismo siga 

se desenvolvendo de maneira a maximizar os seus benefícios e minimizar os impactos negativos, 

o Plano Municipal, construído de forma democrática e participativa por meio da consulta direta aos 

atores locais, constitui a principal ferramenta para orientar a gestão municipal do turismo, 

considerando seu contexto regional, nacional e internacional. 

  

3. História do Município 
 

O nome Itaoca é de origem indígena, que no Tupi Guarani significa “CASA DE 

PEDRA”. Surgiu e foi oficializado em 18 de Dezembro de 1.998, pela Lei n.º- 1.151, com o 

seguinte teor . “Fica criado sob a denominação de Itaoca, o Distrito de Paz das Tocas, 

atual Distrito Policial da Liberdade, no Município e Comarca de Apiaí”.Não existem 

registros sobre a primeira pessoa ou pessoas que tenham se fixado em Itaoca, e que 

talvez pudesse ser consideradas como seus fundadores, sabe-se com certeza que o 

nome primitivo do local era Tocas, devido a quantidade de pedras com tocas que existia 

no rio Palmital, e que o terreno, na sua integridade pertencia a Antonio Xavier Macedo, 

que registrou no livro próprio da Paróquia de Apiaí no dia 12 de maio de 1.856, em 

obediência a legislação Imperial da época. Depois de algumas negociações, o imóvel 

Tocas, veio pertencer a Justino Rodrigues Dias Martins, que finalmente doou aos 

gloriosos seguidores de Nossa Senhora da Conceição e São Sebastião, em data de 24 de 

julho de 1.888, conforme registro número 52, de 1.902 do Cartório  Imobiliário de Apiaí, 

constituindo-se no patrimônio da “CAPELA DAS TOCAS”. A economia baseia – se na 

pecuária de corte e leite, e a agricultura de subsistência, pois o relevo acidentado não 

permite o uso de maquinário agrícola motorizado em grande parte das áreas, preservando 

assim o uso dos veículos de tração animal, como carros de bois e arados puxado por 

cavalos, que são atrativos culturais singulares na região. Itaoca possui uma grande área 

coberta por mata atlântica original, recursos hídricos abundantes, uma grande área de 

rochas calcarias e um relevo bastante acidentado, características favoráveis a existência 

de cachoeiras e cavernas, procurada por aventureiros. Os esportes radicais também são 

bastante praticados, como: trilhas de moto e bikes, descidas de carrinhos de rolimã, 

trekking, bóia cross e outros diversos. 
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4. Brasão Do Município De Itaoca – SP 
 

O Brasão de Armas do Município de Itaoca foi instituído de acordo com o artigo nº. 195 

parágrafo único da Constituição Federal e Lei Municipal nº. 50, de 16 de Novembro de 

1.993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Brasão de Armas ora instituído, tem a seguinte interpretação: 

O escudo ibérico era usado em Portugal à época do descobrimento do Brasil e sua 
adoção evoca os primeiros colonizadores e desbravadores de nossa pátria. 

A cor blau (azul) representa justiça, formosura, doçura, nobreza, vigilância, serenidade, 
constância firmeza incorruptível, dignidade, zelo e lealdade, afirmando as qualidades de 
administradores e munícipes, que propiciam progresso e desenvolvimento a seu torrão, 
pelo trabalho constante e profícuo e ainda alude às belezas naturais da região; 

 O metal prata é indicativo de felicidade, pureza, temperança, formosura, verdade, 
franqueza, integridade e amizade, sublinhando o clima de compreensão e harmonia de 
que desfrutam os munícipes; 

A coroa mural é o símbolo da emancipação política, e de ouro, com quatro torres, das 
quais unicamente três estão aparentes, constitui as reservada às cidades; as portas 
abertas de sable (preto) proclamam o caráter hospitaleiro do povo de Itaoca; 

Figura 1 - Brasão Prefeitura de Itaoca 
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O ramo de feijoeiro, a haste de milho, em franca produção, atesta a fertilidade das terras 
generosas de Itaoca, de que são importantes produtos e apontam as líderes do campo 
fator básico da economia municipal;  

No listel de blau (azul), o topônimo “Itaoca” identifica o município; 

A montanha simboliza as riquezas, o sol mostra à sinistra a cruz de malta e a lâmpada 
simbolizando a fé, a sabedoria e a pureza em fundo branco; 

A oca de pedras, ladeadas por flechas, lembram a origem indígena do município de onde 
surgiu o topônimo “Itaoca”, abaixo representação de rio e terra fértil, tudo ao natural.           

 

5.  LOCALIZAÇÃO  
 

O Município de Itaoca localiza-se na região 

Sudeste do Estado de São Paulo no Vale do 

Ribeira, ele faz limites com Apiai, Adrianópolis, 

Iporanga e Ribeira, conforme mencionando 

anteriormente, Itaoca está localizada numa 

região não muito distante de grandes cidades. 

Sendo a  350 km da capital e 270km de 

Sorocaba, e 180 km de Curitiba a Capital do Paraná. 

 

Distância dos Principais Municípios (Km) 

 
 

Figura 2 - Mapa - Brasil - São Paulo - Itaoca 

Figura 3 - Mapa região Urbana- google maps 
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ACESSO 

DISTÂNCIA EM KM 

SÃO PAULO (CAPITAL) 350 km 

OUTROS CENTROS REGIONAIS 

01.Curitiba 150 km 

02.Sorocaba 270 km 

03.Registro 220 km 

04. Itapeva 120 km 

VIAS DE ACESSO 

01 –Acesso  SP 250 

02 –Acesso BR 347 

03 – Acesso API 010 

04 – Acesso SP 165 

Tabela 1- Acessos 

 

5.1. Região fisiografica 
 

Áreas de pastagens entremeadas com manchas de mata natural bem preservada. Nessa região, 

divisa entre os estados de São Paulo e Paraná, observa-se que há contraste bem perceptível 

entre estes dois estados em relação à degradação ambiental provocada nas áreas de pastagem. 

No estado do Paraná as áreas de pastos são extensivas e a mata natural, mesmo nas áreas 

excessivamente declivosas, foi quase que totalmente eliminada. Na porção correspondente ao 

estado de São Paulo, em meio aos pastos e nos fundos dos vales, a mata natural, em geral, 

encontra-se mais preservada. 

O relevo ondulado com densidade de drenagem moderada, constituído por morros com encostas 

convexas e curtas e topos também convexos e curtos. O uso do solo é de pastagem. Em geral, no 

estado de São Paulo as pastagens sempre se entremeiam com parcelas de mato. No estado do 

Paraná, onde se tem o mesmo uso do solo, a devastação da cobertura vegetal natural foi bem 

mais intensa. 
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Rio Palmital, no trecho que drena a cidade de Itaoca. O rio tem beleza paisagística, com bom 

volume d’água e apresentam trechos atulhados de seixos, blocos e matacões de rochas e com 

formações de bonitas corredeiras e piscinas naturais. Além de ser muito quente no verão, a 

cidade de Itaóca situa-se em uma região topograficamente rebaixada em relação aos terrenos 

vizinhos. Essa situação morfológica contribui para impedir a circulação dos ventos e tornar a 

região também abafada. O rio serve de área de lazer para os moradores, que em finais de tarde e 

finais de semana, se agrupam e rumam às piscinas naturais para diversão, bem como para as 

corredeiras praticar bóia cross.  

O uso do solo é de pastagem. O solo é areno-síltico-argiloso, de cor amarelado e exibe 

pedogênese extremamente variável de local para local, de avançada a incipiente. Além disso, na 

maior parte da região, o horizonte A, ou seja, a camada agrícola é inexiste ou então é bastante 

rasa e pobre em matéria orgânica e o horizonte B é raso, portanto, é o horizonte C que aflora.  

O município de Itaoca está a 350 km da capital de seu estado, São Paulo, 180 km de Curitiba, 

capital do estado de Paraná. O quadro 2 abaixo apresenta a distancia entre outros municípios. 

 

6.  Limitrofes 
 

6.1. Com o Município de Apiaí 
 

Começa no divisor entre as águas do Rio Palmital, à direita, e as do ribeirão do Tijuco, à 

esquerda, no ponto de entroncamento com o contraforte que finda no Ribeirão do Tijuco, junto à 

ponte da Rodovia Apiaí - Ribeira; segue por aquele divisor até o cruzamento com o divisor da 

margem direita do ribeirão das Pedras; segue por este divisor, e pelo contraforte que finda na foz 

do ribeirão do Funil, no Rio Palmital, até a referida foz; segue pelo contraforte da margem 

esquerda do ribeirão do Funil até alcançar a serra Boa Vista; segue pelo alto da referida serra, até 

o entroncamento com o divisor que deixa, à esquerda, as águas do Rio Betari, e, à direita, as 

águas do Rio Palmital. 

 

6.2.   Com o Município de Iporanga 
 

Começa na serra Boa Vista, no entroncamento com o divisor que deixa, à esquerda, as águas do 

Rio Betari, e, à direita, as águas do Rio Palmital; segue por este divisor até o cruzamento com a 

serra da Anta Gorda; segue pelo alto dessa serra e pelo contraforte da margem esquerda do 
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córrego Caçadinha em demanda do contraforte que finda na foz Rio São Sebastião, no Rio 

Ribeira ou Ribeira de Iguape; segue por este contraforte a referida foz. 

6.3.  Com o Estado do Paraná 
 

Começa no Rio Ribeira ou Ribeira de Iguape, na foz do Rio São Sebastião; segue pela divisa com 

o Estado do Paraná até a foz do ribeirão Panelas ou da Onça. 

6.4.  Com o Município de Ribeira 
 

Começa no Rio Ribeira ou Ribeira de Iguape, na foz do ribeirão Panelas ou da Onça; segue pelo 

contra forte fronteiro em demanda do divisor que deixa, à direita, as águas do córrego Caraças e, 

à esquerda, as águas do ribeirão Panelas ou da Onça; segue por este divisor até o entroncamento 

com o divisor que deixa, à direita, as águas do Rio Palmital, e, à esquerda, as águas do ribeirão 

Panelas ou da Onça; segue por este divisor e pelo divisor que deixa, à direita, as águas do Rio 

Palmital e, à esquerda, as águas ribeirão do Tijuco até o ponto de entroncamento com contraforte 

que finda o ribeirão do Tijuco, junto à ponte da Rodovia Apiaí - Ribeira onde tiveram início estas 

divisas. 

 
7.  FORMAS DE OCUPAÇÃO   

 

7.1 A agricultura de subsistência e pecuária de corte de leite, dominando o setor 
primário. 
 

 - Agricultura- Produtos cultivados pelos habitantes do Município: Feijão, arroz, cana de açúcar, 
milho e mandioca. 

- Produtos cultivados por migrantes de cidades vizinhas que procuram épocas amenas (março a 
outubro), tomate, abobrinha, pepino, vagem, pimentão e berinjela. 

- Minério- Calcário, chumbo, cobre fluorita, chilita, quartzo, tungstênio, wollastonita. 

- Pecuária- criação de gado de corte e leite. 

- Suíno (subsistência). 

- Aves (carne e ovos- subsistência). 
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7.2. Instituição Financeira 
O Município conta com um posto de serviço de agência bancária da Caixa Econômica Federal, 
ambas instaladas em estabelecimentos do comércio local, Posto de serviço do Bradesco e Banco 
do Brasil (Correios). 

Agência Bancária Estabelecimento 

Comercial 

Endereço 

Caixa Econômica Federal Lotéricas Rua Prof Elias Lages de Magalhães, 
55  

Caixa Econômica Federal Padaria Itaopão Rua Prof Elias Lages de Magalhães, 
38 

Banco do Brasil Agência de Correios Rua Prof Elias Lages de Magalhães, 
20  

Bradesco Genice Modas Av Independência, 320 

Bradesco Gerencia Caixa 
Eletrônico 

Bradesco Av Independência, 322 

Tabela 2 – Estabelecimento Financeiro 

7.3.   Agroindústria 
Micro-Usina de derivados da cana de açúcar e produtos artesanal de melado, rapadura, açúcar 
mascavo, doces e outros.  

7.4.  Artesanato 
Trançado em fibras naturais como: taboa, palha de milho, taquara, modelagem em argila, 
escultura e entalhes em madeira, bordado, tricô e uma infinidade de outros. 

7.5. Gastronomia 
 

Pastel de farinha de milho (carnes bovina, frango e palmito)  queijos diversos (massa cozida, 
minas, frescal e outros), salgados diversos feitos com massa da mandioca (coxinha croquete, 
risoles e outros) 

 

7.6.  Empregos 
Tendo em vista que a maioria da população se concentra na zona rural, desempenham trabalhos 
braçais como diaristas autônomos ou para os vizinhos, trocando dias de serviço em forma de 
mutirão. 

Fornecedores de emprego: Prefeitura Municipal, Unidades Escolares Estaduais e Municipais, 
Comércios Locais, Empresa Intercement 
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8. Dados básicos e de Infraestrutura de apoio ao turismo 
 

8.1  Informações Básicas do Município 
 

 

 
Figura 4 -  Mapa Vale do Ribeira - www.ovale.com.br 

 

 

9. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA  
 

INFORMAÇÕES  BÁSICAS DO MUNICÍPIO 

Área*: 183,02 km2  

Densidade demográfica* 17,41 km2 / habitantes 

Taxa de urbanização* 54,52 % 

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal)* 

0,680 

Nível de Atendimento - Abastecimento de Água 

(%)* 

94,95 % 
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Nível de Atendimento – Coleta de Lixo (%)* 97,11 % 

Nível de Atendimento – Esgoto Sanitário (%)* 41,88 % 

População: 3.186 

Localização: Região Sul do estado de São Paulo, Vale do Ribeira 

Municípios limitrofes: Ribeira, Apiai, Iporanga e Adrianopolis PR 

Clima: Subtropical úmido 

PIB 32.262,05 

Tabela 3 – Informações Básicas - Fundação Seade 

 

10. TRANSPORTE 

10.1 Transporte Rodoviário 

O Município ainda não possui um terminal rodoviário próprio. Ele conta com linha de Ônibus  da empresa 

Rápido Campinas com pontos  ao longo da Cidade e um fixo na Praça José Silva,  é atendido por linhas 

regulares todos os dias da semana e vários horários durante o dia  no percurso de Itaoca a Apiai e vice e 

versa. 

    HORÁRIO ONIBUS DE ITAOCA  

SEGUNDA A SEXTA 

ITAOCA SAIDA APIAI CHEGADA SAIDA  APIAI CHEGADA ITAOCA 

07:30 08:30 11:00 12:00 

12:00 13:00 15:30 16:30 

17:30 18:30 19:00 20:00 

SABADOS E DOMINGOS E FERIADOS 

07:30 08:30 11:00 12:00 

12:00 13:00 16:30 17:30 

Tabela 3 – Horário Transporte Público 

10.2  Aeroporto 

O município não possui pista de pouso para aeronaves. E  os aeroportos de grande porte mais 

próximos ficam na cidade de Campinas o Viracopos, e na cidade de Curitiba o Afonso Pena. 
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10.3 Transporte Hidroviário 

 

A divisa entre os municípios de Itaoca no estado de São Paulo e com o de Adrianópolis 
no estado do Paraná é separada pelo Rio Ribeira de Iguape,  sua travessia é feita através 
de transporte hidroviário com a utilização de uma Balsa sem motor, presa a um cabo de 
aço, direcionada por um leme que conta, para se mover, com a força motriz da correnteza 
do Rio. 

 
11. Outras Estruturas de Apoio 
 

OUTRAS ESTRUTURAS DE APOIO 

Apresenta as Estruturas de Apoio relacionadas abaixo no município 

Delegacia de Policia Um Delegacia Policia Civil  

Batalhão Policia Militar Um Grupamento Militar 

Corpo de Bombeiros Uma  Unidade de Atendimento Regional em Apiai 

Pronto Socorro Pronto socorro mais próximo esta à 24 km de distância 

Hospital Um Hospital  à 24 km de distância 

Posto de Saúde Uma Unidade Básica de Saúde 

Farmácias/Drogarias Uma Farmácia com Plantão 24 horas 

Loja de Artesanato Um ponto comercial de Artesanato 

Comércio Especializado (sapatos, semi jóias, 

bordado, ceramica, flores etc) 

Possui duas lojas 

Posto de Combustível Um posto de combustíveis 

Cabelereiro / Barbeiro  Possui quatro estabelecimentos 

Borracharia Possui três 

Tabela 4 - Estruturas 

 
 

DEMANDA ANUAL APROXIMADA DE TURISTAS 
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Qual o período de maior fluxo turístico no 

município?  

Meses ou período: Julho, Dezembro, Janeiro, 

fevereiro e feriados prolongados 

Total de turistas (estimativa): 1.200 pessoas 

E porque este período? Férias e festas 

Tabela 5 - Demanda 

 
12. Missão: 
  

Criar e consolidar a identidade turística  

O Município de Itaoca,é rodeado pela mata atlântica de relevo acidentado, e por possuir grande 
quantidade de rochas, rico em biodiversidade, recursos hídricos em abundancia, são fatores que 
favorecem para existência de uma grande quantidade de cachoeiras, cavernas, propriedades 
rurais e cultura tradicional preservada, torna o turismo em Itaoca voltado para o Turismo Rural, 
Cultural e de Aventura (ecoturismo). 

Ele já faz parte junto com o município de  Apiai e Barra do Chapéu, da Rota da Cerâmica 

 
13. OBJETIVO 
 

O crescimento da oferta turística em Itaoca virá acompanhado do crescimento da oferta de 
empregos no setor. Surgirão muitas vagas relacionadas à hotelaria, alimentação, recreação, entre 
outros. Para que os moradores locais aproveitem essas oportunidades que surgirão, é essencial 
que estejam capacitados para as funções requisitadas. Sendo assim, propõe-se um programa de 
qualificação profissional a fim de beneficiar a população e garantir o suprimento de mão de obra 
nas empresas. A execução dos projetos propostos neste Plano Diretor de Turismo e de outros 
projetos que venham a surgir exigirá o desembolso de uma grande soma de dinheiro. É possível 
que esses recursos não estejam disponíveis em sua totalidade. Porém há maneiras alternativas 
de obter recursos, seja por geração própria, empréstimos ou financiamentos, de forma a garantir 
que as ações prioritárias para o desenvolvimento do turismo sejam executadas. 

14.  Diversificação da oferta turística  
 

  Integração territorial da oferta turística - Os fluxos turísticos estão atualmente 
concentrados. Com isso, os demais pontos de interesse turístico permanecem praticamente 
desconhecidos. A intenção é fazer com que novas atrações sejam formatadas e os produtos 
turísticos organizados sejam ofertados pelas agências de turismo e consigam atrair a atenção do 
turista. Assim, mais empresários e moradores locais se beneficiarão da atividade turística.  
Tornando assim, a cidade atrativa para os turistas e para a comunidade local. 
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15.  Atrair investidores para o turismo 
 

Estimular a abertura de novos negócios relacionados ao turismo, garantindo o pleno 
atendimento aos turistas atuais e futuros 

16.  Informações Turísticas  
 

Para que um turista visite determinado destino ele precisa receber informações em 
momentos variados: antes da viagem, quando ainda está decidindo o local que irá visitar e, logo 
depois, a fim de descobrir os melhores locais para se hospedar, comer, se divertir; durante a 
viagem – para saber a localização de cada ponto por onde pretende passar, os horários de 
funcionamento dos atrativos, os eventos que ocorrem no destino; e após a viagem, quando 
poderá recordar os bons momentos vividos e acompanhar as novidades em termos de atrações e 
serviços, o que poderá ser essencial para o seu retorno no futuro. Isto posto, é essencial que o 
destino esteja atento a todos os canais de comunicação e saiba utilizá-los de forma eficiente para 
atender as necessidades dos turistas.  

17.  Plano Estratégico de Marketing  
 

Posicionamento de mercado: qualquer destino turístico, para que se consolide no cenário 
nacional e internacional, precisa dispor de um bom plano de comunicação com o mercado. Esse 
plano deve abranger a comunicação com as empresas intermediadoras, formadores de opinião e 
com o próprio turista. A estratégia de posicionamento de mercado propõe ações em cada uma 
dessas frentes a fim de garantir que a informação seja útil, tempestiva e de fácil acesso a qualquer 
público de interesse.  

18.  Governança Turística  
 

Fortalecimento da gestão do turismo: Certamente haverá muito trabalho pela frente a ser 
realizado pelo órgão municipal de turismo, pelo Comtur e pelas associações empresariais, tendo 
em vista o alcance dos objetivos estabelecidos neste Plano de Diretor de Desenvolvimento 
Turístico. A execução dos projetos aqui propostos demandará uma equipe dedicada e capacitada 
para o gerenciamento das inúmeras atividades que eles envolvem. Demandará também a 
participação ativa e organizada do setor empresarial, que deverá estar articulado com o setor 
público. 

 
19.  Qualificação profissional  

 

Oferta de capacitação profissional para proprietários e empregados de estabelecimentos 
de atendimento ao Turista por parte do governo municipal e parceiros (“SEBRAE, SENAC, 
SENAR, ETEC  E OUTROS”) 
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20.  Implantar sinalização Turística 

 

Sinalização turística viária nos padrões internacionais recomendados pelo Ministério do 
Turismo, com ampla cobertura no destino, em bom estado de conservação Implantação de 
painéis, com informações turísticas.  

 
 

21.   Pontos Fortes – já possuímos 
 

A - Presença do órgão na administração municipal local com a atribuição exclusiva de 

coordenar ou incentivar o desenvolvimento do turismo.  

B- Existência de linha de ônibus intermunicipal regular 

C - Presença de Corpo de Bombeiros com grupo de busca e salvamento;  

D - Existência de Defesa Civil no destino;  

E - Disponibilidade de serviço de táxi regularizado. 

F - Presença de empresas de locação de automóveis no destino; 

G - Proximidade entre os atrativos turístico 
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Tabela 6 - Implantar o Turismo

META 1 OBJETIVO AÇÕES PRAZO 
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Fomento ao Turismo Rural 

- Capacitação profissional de pequenos e 
médios proprietários rurais para inserção 
de suas propriedades como atrativo 
turístico.  

- Implantação de pontos de vendas de 
produtos gastronômicos e artesanais.  

- Criação de roteiros rurais. 

24 meses 

Ampliar e consolidar a oferta 
turística de do município de 

Itaoca 

 

- Identificação de áreas para implantação 
de atividades de aventura e esportivas, 
como: cicloturismo, arvorismo, tirolesa, 
rapel, quadriciclo e outras afins.  

- Manutenção e monitoramento dos 
atrativos  

- Estudo para criação de áreas de proteção 
ambiental no município.  

- Estudo para a construção de 
infraestrutura para as atividades ligadas ao 
ecoturismo e turismo rural 

-Formatação de novos produtos. 

- Diversificação de negócios turísticos. 

48 meses 

Mobilizar comunidade para o 
turismo 

- Fortalecer a gestão compartilhada para o 
turismo e tornar o empresário parceiro do 
turismo.  

- Estimular a adoção de práticas 
sustentáveis. 

- Conservar  a limpeza e manutenção dos 
espaços públicos, bem como o entorno das 
áreas turísticas.  

12 meses 
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Tabela 7 - Prover informações precisas e de qualidade para os visitantes 

 

 

 

 

META 2 OBJETIVO AÇÕES PRAZO 
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Acolhimento ao Turista 

 

- Criação do centro e posto de atendimento 
ao turista, com funcionário capacitado para 
atendimento em idioma estrangeiro, que 
disponibilize contato de guias, agências e 
profissionais que ofereçam informações 
sobre o destino e região. 

- Inserção de balcão informativo turístico 
itinerante em eventos e atividades de cunho 
turístico. 

- Distribuição de mapas turísticos nos 
atrativos e equipamentos turísticos. 

-Treinamento para Policia Militar para 
Atendimento ao Turista.(Informações) 

12 meses 

Ampliação e Aprimoramento 
da Sinalização Turística 

- Implantação de sistema de sinalização de 
bairros e empreendimentos turísticos 

- Implantação de sinalização auto-guiada 
em trilhas e estradas utilizadas para prática 
de ciclo turismo, trekking, caminhada e 
alguns atrativos. 

- Parceria com os órgãos competentes 
sinalização turísticas aviária nos padrões 
internacionais recomendados pelo 
ministério do turismo. 

36 meses 

Revitalização da Imagens do 
Município 

- Devido ao ocorrido no ano de 2014 as 
imagens que circulam nos sites de busca 
na internet trazem imagens apenas da 
catástrofe. Diante disso necessitamos de 
um trabalho para reverter essas imagens 
mostrando o potencial turístico do destino 
Itaoca  

6 meses 
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Tabela 8 - Prover serviço público de excelência ao turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 3 
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Durante a permanência 
oferecer ao visitante serviços 

com qualidade 

- Fomentar a criação de empresa de 
receptivo que ofereça serviços ao turista 
(City Tour, passeio para destino do 
entorno atividades de aventura, visitas 
guiadas e outros), inclusive com idioma 
estrangeiro 

- Implantar elementos de acessibilidade 
nas áreas turísticas, tais como: calcadas 
com pisos regulares e vagas de 
estacionamento exclusivas 

- Oferta transporte urbano que atenda os 
principais atrativos turísticos tais como 
ônibus, circular vans  

-Buscar junto ao poder publico, a 
possibilidade de serviço público de  
atendimento de emergência 24 horas com 
atendimento em nível de primeiro 
socorros e estrutura para pequenas 
cirurgias.  

48 meses 
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Tabela 9 - Valorização da Cultura Local 

 

 

22 – Caracterização do Município em Turismo 
  

22.1  – Capacitação em Turismo 
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Fortalecer e fomentar a cultura  

- Criação do Plano Municipal de Cultura 

- Fomento da culinária típica da 
gastronomia regional por parte dos 
restaurantes do destino, por meio da 
aplicação de receitas baseadas em 
ingredientes típicos locais e regionais.  

- Incentivo as tradições culturais 
evidentes e típicas do território do 
destino e da região onde o destino está 
inserido  

- Fomento de manifestações religiosas 
no destino, como a Festa do Padroeira 
do Município  

- Tombamento de patrimônio artístico e 
histórico, registrado pelo município, que 
também constituem atrativos turísticos 
através de Lei. 

- Autonomia para o órgão da 
administração local responsável por 
incentivar o desenvolvimento da cultura 
– Secretaria Municipal de Cultura.  

- Manutenção de calendário de festas 
tradicionais populares, por meio de 
ações e projetos do poder público 
municipal e do empresariado. 

  

48 meses 
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O MUNICÍPIO TEM PARCERIA COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE OFEREÇE CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL EM TURISMO 

Superior 

Instituição de Ensino Endereço/telefone/site Cursos 

ETEC  CIDADE APIAI TÉCNICO DE TURISMO 

PRESENCIAL 

GUIA TURISMO EAD 

 

   

Tabela 10 - Parceria com instituição de ensino 

22. 2 - Economia do Turismo 
 

Quanto representa economicamente a atividade turística no seu 

município? (em %) 

20 % 

Quanto arrecada ? (em R$) 80.000,00  ano 

Tabela 11 - Representação economicamente 

23-  Oferta Turística 
 

Oferta turística pode ser entendida como tudo aquilo que o local tem para oferecer aos seus 
turistas atuais e potenciais, sendo representada por uma gama de atrações, bens e serviços que 
determinarão a preferência do visitante (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2006). De acordo com o 
MTur (2006), o Inventario da Oferta Turística consiste no levantamento, identificação e registro 
dos atrativos turísticos, serviços e equipamentos turísticos, e da infra estrutura de apoio ao 
turismo como instrumento base de informações para fins de planejamento e gestão da atividade 
turística. Ainda segundo o MTur (2006), o inventário permite a identificação e quantificação dos 
atrativos, equipamentos e serviços, além de subsidiar, a partir dos dados gerados, a sua análise e 
qualificação. Isso possibilita o planejamento e definição das políticas de turismo com mais 
segurança e eficácia. 
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24-  Atrativos turísticos 
 

 

NOME DO ATRATIVO: CACHOEIRA SANTO ANTONIO 

 

 

Situada no bairro Santo Antônio, 11 km do centro de 

Itaoca, rodeada de mata Atlantica preservada. Sobe 

o morro Santo Antonio por uma trilha de 1,5 km 

aproximadamente, com o tempo entre uma hora e 

uma hora e meia. Local para amantes de ecoturismo. 

Tabela 12 - Cachoeira Santo Antônio 

 

NOME DO ATRATIVO: VARADOURO 

 

 

Situado à 07 km do centro, próximo ao bairro 

Paulista, é um local por onde o Rio Ribeira de 

Iguape, de aproximadamente 80 metros de largura, 

afunila-se num canal de pedras de 

aproximadamente 5 metros, formando uma 

correnteza muito forte, pela extensão do canal de 

200 metros de comprimento. Local de beleza rara, 

mas com alto grau de risco de acidente. 

 

Tabela 13 - Cachoeira do Varadouro 
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NOME DO ATRATIVO: CACHOEIRA GUARDA-MÃO 

 

 

Cachoeira situada à 6 km do centro, no bairro 

Guarda Mão. É uma queda d’agua entre duas pedras 

grandes, formando um pequeno poço. Por ser de  

fácil acesso, é apropriado para crianças e diversão. 

 

Tabela 14 - CACHOEIRA GUARDA-MÃO 

 

NOME DO ATRATIVO: MIRANTE DA CACHOEIRA SERRINHA 

 

 

Situada à 14 km do centro, é um mirante onde 

podemos avistar a cachoeira da Serrinha, 

embrenhada em meio à mata atlântica, onde 

também pode ser avistado o Vale do Gurutubinha. 

 

Tabela 15 - MIRANTE DA CACHOEIRA SERRINHA 
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NOME DO ATRATIVO:  TRILHA DE MOTO OFF ROAD 

 

 

Em Itaoca, temos diversas trilhas de motos para 

amantes de esportes radicais, pelos morros, com 

vistas maravilhosas, onde os pilotos são desafiados à 

transpor obstáculos naturais, como: pedras, lama, 

erosões e outros. 

 

Tabela 16 - TRILHA DE MOTO OFF ROAD 

NOME DO ATRATIVO:  QUILOMBO CANGUME 

 

 

 

"Cangume" é um quilombo localizado em um bairro 

rural distante 11 km do centro de Itaoca. A 

comunidade é renascente de antigos escravos que 

deram o nome ao bairro e mantém o nome 

escolhido até hoje. Possui entre 35 e 40 famílias. 

Descendem de 3 troncos: os Maciel de Pontes, os 

Monteiro e os Gonçalves, onde houve uma grande 

rede de parentesco entre primos. A população é de 

cerca de 200 pessoas. Eles mantém até hoje o 

costume de seu ancestrais. 

Tabela 17 - QUILOMBO CANGUME 
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NOME DO ATRATIVO: CACHOEIRA  DO SALTO CARAÇAS 

 

 

Cachoeira Localizada no Bairro Caraças, distante 12 

km do centro. Tem uma trilham em meio a mata, de 

500 metros de comprimento, que da acesso à 

cachoeira que tem 09 metros de altura. 

 

Tabela 18 - CACHOEIRA  DO SALTO CARAÇAS 

NOME DO ATRATIVO: CACHOEIRA PRAIATUBA 

 

 

Localizada no bairro Gurutuba dos Martins, distante 

10 km do centro, é um local de diversão para todas 

as idades, local de fácil acesso.  

 

Tabela 19 - CACHOEIRA PRAIATUBA 
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NOME DO ATRATIVO: 1ª CACHOEIRA TRES MENINAS  

 

 

Situada à 12 km do centro, na serrinha, é um 

complexo com 08 cachoeiras que variam de 03 à 25 

metros de altura, local de difícil acesso, próprio para 

amantes de esportes radicais e ecoturismo. 

 

Tabela 20 - 1ª CACHOEIRA TRES MENINAS 

NOME DO ATRATIVO: ARTESANATO EM ARGILA 

 

 

Artesanato produzido em argila. São peças 

utilitárias, produzidas de forma primitiva, desde a 

retirada do barro, até a queima. O barro é retirado 

respeitando a fase da lua, do subsolo, passa por um 

processo de secagem, socado no pilão, peneirado, 

recebe a quantidade de água para dar liga. Daí 

começa o processo de moldagem das peças, depois 

seca, alisa com pedras de rio e queima á uma 

temperatura aproximada de 800 à 1.200 graus em 

forno próprio, de 6 à 8 horas de fogo. Retirada do 

forno de queima, está pronta para uso. 

Tabela 21 – ARTESANATO EM ARGILA 
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NOME DO ATRATIVO: 5ª CACHOEIRA TRÊS MENINAS 

 

 

Situada à 12 km do centro, na serrinha, é um 

complexo com 08 cachoeiras que variam de 03 à 25 

metros de altura, local de difícil acesso, próprio para 

amantes de esportes radicais e ecoturismo. 

 

Tabela 22 - 5ª CACHOEIRA TRÊS MENINAS 

NOME DO ATRATIVO: POÇO DO INFERNO 

FALTA FOTO 

 

Situado no bairro Rio Claro, à 10 km do centro, por 

uma trilha de 450 metros, pode se chegar ao poço, 

que tem 04 metros de largura, 08 de comprimento e 

02 metros de profundidade, próprio para banho e 

diversão. 

 

Tabela 23 - POÇO DO INFERNO 
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NOME DO ATRATIVO: DANÇA TRANÇA FITAS 

 

 

Grupo de dança tradicional, que se apresenta em 

festas e eventos. é formado por 08 casais que de 

acordo com a evolução da dança, aparecem figuras 

trançadas no mastro, sendo: trama, trança e rede. 

 

Tabela 24 - DANÇA TRANÇA FITAS 

 

 

 

NOME DO ATRATIVO: FANDANGO DE TAMANCOS 

 

 

Grupo tradicional centenário, que conservam essa 

dança, que é um cadenciamento entre palmeados e 

sapateados, acompanhados do som de violas, fazem 

um show com as apresentações. 

 

 

 

Tabela 25 - FANDANGO DE TAMANCOS 
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NOME DO ATRATIVO: MONUMENTO DA INDEPENDÊNCIA 

 

 

 

Erguido em homenagem ao centenário da 

independência, é um obelisco, cujo objetivo inicial 

era a entrada da cidade, e com o crescimento da 

mesma hoje está no centro. Segundo informações, 

só existem dois no estado de São Paulo, o outro está 

no Museu do Ipiranga. 

Tabela 26 - MONUMENTO DA INDEPENDÊNCIA 

 

 

NOME DO ATRATIVO: DESCIDA DE CARRINHOS DE ROLIMÃ 

 

 

 

Localizado na estrada que liga Apiai/Itaoca, API 010, 

tendo inicio no Mirante da Serra Grande, até a ponte 

da serrinha, por um percurso de aproximadamente 

4.500 metros, praticados por amantes de esportes 

radicais. 

Tabela 27 - DESCIDA DE CARRINHOS DE ROLIMÃ 
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NOME DO ATRATIVO: CAVALGADA ECOLÓGICA 

 

 

Ocorre nos meses de outubro e novembro, por 

ocasião das festividades de emancipação político 

administrativa da cidade, por lugares e trilhas de 

beleza rara, é também um momento de 

confraternização dos participantes. 

Tabela 28 - CAVALGADA ECOLÓGICA 

NOME DO ATRATIVO: BALSA 

 

 

 

A divisa entre os municípios de Itaoca no estado de 

São Paulo e com o de Adrianópolis no estado do 

Paraná é separada pelo Rio Ribeira de Iguape e sua 

travessia é feita através de transporte hidroviário 

com a utilização de uma Balsa sem motor, presa a 

um cabo de aço, direcionada por um leme que 

conta, para se mover, com a força motriz da 

correnteza do rio. Seu Horário de operação é das 

06:00 h até as 24:00 hs todos os dias da semana. 

 

Tabela 29 – BALSA 
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NOME DO ATRATIVO: RIO RIBEIRA 

 

 

O Rio Ribeira no trecho que banha o município, é 

apropriado para a prática de pesca esportiva e 

passeios náuticos com embarcação de pequeno 

porte.   

Tabela 30 - RIO RIBEIRA 

 

 

NOME DO ATRATIVO: CICLOTURISMO 

 

Itaoca possui diversas trilhas para a prática de 

cicloturismo, em vários níveis, de passeios à trilhas 

radicais com diversos desafios e obstáculos naturais.   

Tabela 31 – CICLOTURISMO 
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NOME DO ATRATIVO: OBSERVATORIO DE PASSAROS 

 Segundo o Guia Aves do Brasil: Mata Atlântica do 

Sudeste de Robert S. Ridgely, John Gwynne, Guy 

Tudor e Martha Argel, desenvolvido em uma 

parceria entre a  Wildlife Conservation Society (WCS) 

e a Editora Horizonte, existem cerca de  927 espécies 

de aves na Mata Atlântica. Uma caminhada na mata 

atlântica nas áreas preservadas proporciona o 

contato direto com a natureza intocada, onde habita 

uma fauna que a quantidade de diversidade é 

considerada uma das maiores do Brasil. Num estudo 

de identificação foram observadas mais de 220 

espécies de aves, quantidade esta que segundo 

especialistas pode superar as 400. Um indicador de 

uma boa  preservação é a presença de animais  

como papagaio, a sabiá-cica o gavião-pomba e o 

gavião-pega-macaco. 

http://conhecendobrasil.com.br/vale-do-ribeira-sp/) 

Figura 5- Foto Pássaros http://www.oeco.org.br/biblioteca/24603-aves-da-mata-atlantica-guiacartaz 

Tabela 32 -  OBSERVATORIO DE PASSAROS 

NOME DO ATRATIVO: SÍTIO ARQUEOLÓGICO 

 

O município de Itaoca possui diversos  sítios 

arqueológicos tendo como prinicipais o Januário 

no bairro Quatis, no bairro Pavão, no bairro 

Santo Antonio, no bairro Gurutuba e bairro 

Guarda Mão,   onde foram encontrado vestígios 

arqueológicos de origem pré-histórica e 

também, de civilizações mais recentes, como os 

grupos indígenas. Os materiais encontrados em 

Itaoca  são  restos de animais, molusculos, 

sepulturas, instrumentos como cerâmicas e 

líticos lascados de grupos que viveram cerca de 

5.000 anos atrás. Em visitação ao local, é 

possível encontrar um cenário arqueológico, 

procurado por estudantes, pesquisadores e 

turistas. Anexo Estudos  

Figura 6 – Foto Sambaqui  https://www.ufmg.br/mhnjb/revista-arquivos/volume-02/ 

Tabela 33 -SÍTIO ARQUEOLÓGICO 
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25. Considerações Finais 
 

O Plano Diretor Municipal de Turismo de itaoca  foi elaborado pela Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, que realizou diversas consultas, oficinas, visitas aos locais 
e empreendimento, o que demandou a elaboração e proposição dos programas e projetos 
constantes do presente Plano. 

Essas propostas demandarão o comprometimento de todos, com vistas a concretizar e permitir o 
desenvolvimento pleno turístico que refletirá em diversos seguimentos, seja na qualificação, na 
geração de empregos, no aumento de consumo e na captação de recursos. 
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