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Palavras do Prefeito 

 

“Cabreúva é uma cidade com muitos potenciais, entre eles o turismo. Quem nos visita tem uma 

ampla gama de atrativos à disposição, como atividades de aventura, relaxamento, religiosas e 

grandes festividades que atraem um público maior a cada edição. 

Queremos incentivar ao máximo o crescimento do turismo em Cabreúva visando impulsionar a 

economia e dar autonomia a diversos profissionais que podem tirar dessa área o seu sustento. 

Sabemos que o turismo representa uma das maiores economias do planeta e com o potencial 

que a cidade possui temos que aproveitar todas as oportunidades possíveis para expandi-lo no 

município. 

Cabreúva já tem reconhecimento nessa área recebendo o selo de Município de Interesse 

Turístico – MIT, em 2017, por parte do Governo do Estadual, além de compor a região turística 

do Roteiro dos Bandeirantes e fazer parte do Caminho do Sol. 

Somos, acima de tudo, uma cidade de gente acolhedora, de boa conversa, e que tem orgulho 

de sua terra e suas raízes. Venha conhecer Cabreúva!” 

 

Henrique Martin 

Prefeito de Cabreúva 
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Palavras da Secretária 

 

“O Turismo em Cabreúva vem crescendo e se fortalecendo a cada dia. Á frente da Secretaria de 

Cultura e Turismo posso ver quantas pessoas estão empenhadas em fazer a diferença e colocar 

Cabreúva no mapa dos destinos turísticos consolidados. 

É dado um passo de cada vez, é feita uma ação de cada vez, um trabalho de cada vez, mas aos 

poucos estamos chegando lá. Muitas conquistas já foram alcançadas, enquanto muitas outras 

estão por vir.  

Este plano foi elaborado pela Divisão de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

com a participação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) que tem membros atuantes e 

criativos ao buscar soluções tanto para atrair o turista como para atendê-lo da melhor forma 

possível com toda atenção e gentileza. 

Espero que com a elaboração deste plano possamos ver com clareza nossos pontos fortes, para 

aproveitá-los da melhor forma possível, e nossos pontos fracos, para que passemos por esses 

desafios e alcancemos a vitória para Cabreúva.” 

 

Bárbara Christina Silveira de Almeida 

Secretária de Cultura e Turismo de Cabreúva  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Cabreúva vem melhorando a cada dia em diversos aspectos, e um deles é o turismo. Um dos 

motivos para isso é o trabalho de conscientização realizado pela Secretaria de Cultura e 

Turismo, como o city tour ‘Passeio pela Terra da Coruja’ e o Curso de Monitor de Turismo.  

No ‘Passeio pela Terra da Coruja’ todos os alunos dos quartos anos do ensino municipal são 

levados a um roteiro pela cidade mostrando seus principais atrativos. Já no Curso de Monitor 

de Turismo, jovens, adultos e idosos aprendem como atender grupos de turistas na cidade, 

aprendem sobre nosso meio ambiente e seus diferenciais, além da rica história da cidade.  

Isso, sem mencionar os city tours abertos à população. Roteiros com duração de um dia 

oferecidos inteiramente de graça a todos os interessados e que são realizados pelo menos 

quatro vezes por ano. 

O Conselho Municipal de Turismo também tem trabalhado incansavelmente para promover o 

turismo na cidade, por meio da confecção de mapas para divulgação e distribuição, da 

participação em eventos municipais ou regionais, com o estande de informações turísticas, e a 

escolha de projetos como objetos para buscarmos através do selo de Município de Interesse 

Turístico que temos desde 2017. 

Por meio do MIT já conquistamos as tão sonhadas placas de sinalização turística e logo 

veremos mais objetivos se concretizarem, como a revitalização da Avenida Major Antônio da 

Silveira Camargo, uma via importante para a cidade (tanto para moradores quanto para os 

turistas) e também a reforma do nosso Cruzeiro, um local que faz parte da história e tem uma 

bela vista de Cabreúva, mas que está abandonado e sem condições de receber pessoas. 

 

 

2. OBJETIVOS DO PLANO 

 

Este plano Diretor de Turismo tem por objetivo detectar a situação em que o município se 

encontra no que diz respeito ao turismo, contemplando seus pontos fortes e fracos, quais 

pontos precisam de melhorias, bem como novas possibilidades turísticas a serem 

implementadas, sempre de forma sustentável e responsável. 

Também serão registrados neste documento metas, prioridades e projetos que devem ser um 

norte para as ações tomadas nos próximos anos. 

Esperamos que, postas em ação todas as ações elencadas no presente plano, possamos 

alavancar Cabreúva como potência turística, movimentando a economia e gerando mais fontes 

de renda, proporcionando opções de cultura, lazer e entretenimento aos visitantes e também 

à nossa população. 

De acordo com a Lei Geral do Turismo (nº 11.771/08), devemos trabalhar “na consolidação do 

turismo como importante fator de desenvolvimento sustentável, de distribuição de renda, de 

geração de emprego e da conservação do patrimônio natural, cultural e turístico brasileiro.” 
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3. DADOS DO MUNICÍPIO 

 

Cabreúva se localiza no interior do estado de São Paulo, a menos de 100 quilômetros da 

capital, e o acesso é possível pelas rodovias dos Bandeirantes, Anhanguera, dos Romeiros e 

Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. 

Duas dessas rodovias, de acordo com apontamento da Confederação Nacional do Transporte 

(CNT), em 2019, estão entre as melhores de todo o território nacional – Rod. dos Bandeirantes 

ocupa a segunda colocação e a Anhanguera ocupa a oitava. Já a Estrada dos Romeiros é um 

atrativo turístico, pois foi o caminho traçado pelos bandeirantes quando desbravaram o Brasil 

no século XVII. 

Mesmo estando perto da capital e maior cidade do Brasil, São Paulo, Cabreúva ainda preserva 

o clima de município do interior, com suas praças, igrejas e festividades, como as tradicionais 

quermesses. Em festividades é possível, também, comer um dos pratos típicos da cidade, 

como o caldo verde ou as cocadas assadas – essas, que são atrativos a parte. 

Outro grande atrativo é a natureza preservada. Cabreúva é 100% Área de Proteção Ambiental 

(APA), e se formou em meio a cinco serras que fazem parte do grande complexo da Serra do 

Japi, que abrange também os municípios de Jundiaí, Cajamar, Itupeva e Pirapora do Bom Jesus.  

A região turística que Cabreúva está inserida é o ‘Roteiro dos Bandeirantes’, composta 

também por Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Araçariguama, Salto, Itu, São Roque 

e Porto Feliz. A característica comum a esses municípios é a proximidade como rio Tietê, 

antigo rio Anhembi. 

No século XVII o movimento das ‘bandeiras’ seguia esse rio para adentrar o interior do Brasil, 

ultrapassando o Tratado de Tordesilhas e praticamente triplicando o tamanho do país. Por 

onde passavam os bandeirantes, iam formando-se pequenas vilas, que hoje são municípios 

como Itu, do qual se originaram Cabreúva, Salto e Porto Feliz. 

A Resolução SCTDET – 16, de 14/11/2003 institui o ‘Roteiro dos Bandeirantes’  no Estado e 

cada município que faz parte do roteiro criou sua própria lei, a de Cabreúva é de nº 1.635 de 

02 de dezembro de 2003. 

Cabreúva também faz parte do Caminho do Sol, inspirado no Caminho de Santiago de 

Compostela, na Espanha, um percurso que tem início em Santana de Parnaíba e término em 

Águas de São Pedro, no qual os peregrinos e, mais recentemente, ‘bicigrinos’, percorrem em 

11 dias os 241 quilômetros de jornada, em busca de desapego material e vivendo momentos 

de introspecção e espiritualidade. 
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4. NATUREZA COMO ATRATIVO TURÍSTICO 

 

 

A imagem da cidade revela: somos rodeados de belas serras e paisagens de tirar o fôlego. Há 

natureza preservada em todos os bairros, e em alguns deles a natureza predomina, como o 

caso do bairro Cururu. Essa localização é rural e sempre contou com atividades relacionadas ao  

turismo – abriga a fazenda Guaxinduva, grande exemplo de exploração turística sustentável 

que existe há 26 anos. O turismo rural vem crescendo no local, por meio de novos 

empreendimentos, como a queijaria Pé do Morro, que além de produzir seus queijos também 

se preocupa com o atendimento ao turista, e o Sabor da Serra – Café e Produtos Artesanais, 

que serve um farto café da manhã colonial e atrai muitos visitantes. Além disso, o bairro conta 

com uma pequena Igreja católica em honra a Santa Cruz e Nossa Senhora Aparecida que foi 

inaugurada em 1954 e com a nascente do Ribeirão Piraí, que abastece grande parte de 

Cabreúva e também outros municípios, como Indaiatuba, Itu e Salto. 

A Lei n° 11.771, de 17 de setembro de 2008, que regulamenta a Política Nacional de Turismo 

preconiza em seu artigo 6,  inciso VIII - o estímulo ao turismo responsável praticado em áreas 

naturais protegidas ou não. 

Não poderíamos deixar de citar novamente a Serra do Japi nesta parte do documento. 

Cabreúva tem 41,19% da serra em seu território, o que corresponde a 78.945.246,70m². Toda 

a extensão da serra é formada por fazendas e propriedades particulares, algumas abrem ao 

público mediante pagamento de entrada ou consumo no local.  

A Serra do Japi foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) em 1983 e também foi 
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tombada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), 

como patrimônio da humanidade e declarada reserva da biosfera, em 1992. 

 

5. VOCAÇÃO TURÍSTICA DE CABREÚVA 

 

Cabreúva é um destino turístico multifacetado, que agrada tanto aos que querem 

tranquilidade, quanto os que querem vencer um desafio e viver grandes aventuras. Vem 

crescendo no município, desde a elaboração do plano anterior, o turismo rural e o de esportes 

(em grande parte devido aos ciclistas). 

 

5.1.  Turismo Cultural 

Cabreúva busca preservar os costumes dos moradores mais antigos. Houve o tempo em que as 

bandas marciais se apresentavam em todos os eventos da cidade e alguns da região. Eram elas 

as bandas São Benedito e São Roque – esta última existe até hoje por força de cabreuvanos 

que não medem esforços para não deixar nossa cultura morrer. 

O município ainda preserva algumas construções antigas no Centro Histórico, sendo a maioria 

ao redor da Praça Comendador Martins, a Praça da Matriz que recebe vários eventos 

tradicionais todos os anos.  Exemplo das construções preservadas é a Igreja Matriz Nossa 

Senhora da Piedade que data de 1855 e foi construída em taipa de pilão por escravos. 
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Os alambiques também contam grande parte da nossa história, e atualmente três estão em 

funcionamento e com atendimento ao público. 

Nossos eventos também são parte da nossa cultura, entre eles o tradicional Carnaval de Rua, 

Festa Italiana e a Festa do Bonfim, que há anos atraem milhares de pessoas para Cabreúva. A 

população também pode contar com as quermesses e festas típicas na Praça Comendador 

Martins, que preservam nosso clima de interior. 

Cabreúva também conta com uma Orquestra de Violas (desde 2005) e com um grupo de dança 

Catira (desde 2006) que abrilhantam os eventos do município e da região. 

 

5.2.  Turismo religioso 

Desde seus primórdios Cabreúva tem a religiosidade como uma forte característica de seu 

povo, o que ocasionou o surgimento das quermesses e festas religiosas nas comunidades e 

igrejas e que até hoje atraem turistas de toda a região. Essas festividades serão citadas no 

calendário de eventos nas próximas páginas.  

Há mais de uma década vem crescendo a cultura budista no município. Estão instalados em 

Cabreúva um mosteiro budista da tradição Sakya Tsarpa e também um centro de meditação 

com um templo da tradição Kadampa. 
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5.3.  Turismo de Inverno 

Devido à sua natureza preservada e às suas serras, Cabreúva registra temperaturas bem baixas 

no período de inverno, sendo comum chegar a zero grau nas áreas de serra. 

Desde 2017 o município promove o ‘Festival de Inverno de Cabreúva’ na Praça Comendador 

Martins, no Centro Histórico, que conta com atrações musicais – já se apresentaram Ira Folk! e 

Biquíni Cavadão, por exemplo – e muitas opções em gastronomia, incluindo os pratos típicos 

de Cabreúva – caldo verde e cocada assada.  

 

5.4.  Turismo de esportes 

As estradas, paisagens e trilhas de Cabreúva estão sendo cada vez mais procuradas por ciclista 

de todo o Brasil e do mundo. Todos os dias esses visitantes passam pelo município, sendo que 

aos finais de semana chegam a passar 2.000 ciclistas.  

Com esse impulso começaram a ser organizadas maratonas e provas ciclísticas que atraem 

centenas de pessoas ao município. As maratonas K-Bike, por exemplo, atraíram pessoas de 14 

municípios do Estado em seus dois últimos eventos, contando com ciclistas das cidades de 

Osasco, Itatiba, Bragança Paulista, Vinhedo, São Paulo, Indaiatuba entre outros. 



11 
 

 

 

5.5.  Turismo de aventura e ecoturismo 

Cabreúva atualmente possui três campings que são ótimas opções para quem quer curtir a 

natureza. É possível também aproveitar opções de aventura como tirolesa, caiaque, arvorismo, 

parede de escalada, tiro ao alvo, arco e flecha, toboáguas no camping Cabreúva, além de 

trilhas e demais estrutura de parque aquático. Vem crescendo também a exploração turística e 

sustentável de trilhas ecológicas. 

 

5.6.  Turismo Rural 

Cabreúva sempre contou com os alambiques, que funcionam em áreas rurais e atendem tanto 

a população quanto os turistas. Também temos uma fazenda de ecoturismo e turismo 

pedagógico. Mais recentemente as opções de turismo rural aumentaram com a implantação 

de uma queijaria e de um café colonial em sítios que recebem turistas de toda a região. 
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5.7.  Turismo de negócios 

Cabreúva possui hotéis e centros de convenções preparados para receber feiras e eventos.  

O Hotel Cabreúva Resort, por exemplo, recebeu quase 600 pessoas ao longo de 2019 que 

vieram com esse intuito. Fizeram seus encontros no local, tanto empresas de Cabreúva quando 

de outros municípios próximos. 

 

5.8.  Turismo de Estudo e Intercâmbio 

Cabreúva também é destino de intercâmbio graças ao Rotary Club, aqui instalado desde 1994. 

O trabalho com intercâmbio teve início em 2005, proporcionando, muitas vezes a jovens de 

baixa renda da cidade, a oportunidade de conhecer uma cultura diferente.  

Esse projeto trouxe para Cabreúva 48 jovens e adultos ao longo dos anos, dos seguintes países: 

Alemanha, Estados Unidos, México, Índia, Equador, França, Canadá e Austrália. 
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6. CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 

Janeiro  

Fevereiro  Carnaval 

Março 

 Aniversário de Cabreúva 

 Beleza na Praça (em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher) 

 Encontro de Carros – Os Tartarugas 

 Trilha do Caboré (trilha de motocicletas) 

Abril  Desfile de Cavaleiros de Cabreúva 

Maio  

Junho 

 Festa Junina da Prefeitura e Paróquia Nossa Senhora da 
Piedade 

 Festa Junina no Camping Cabreúva 

 Início da Festa das Nações 

Julho 
 Festival de Inverno 

 Término da Festa das Nações 

Agosto 
 Festa do Bonfim 

 Almoço de São Roque 

Setembro  Festa Italiana 

Outubro 
 Carreata e missa de Nossa Senhora Aparecida no bairro 

Cururu 

Novembro  Marcha para Jesus 

Dezembro  Festival de Natal 
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7. ANÁLISE SWOT 

 

 

Forças 

 

 

Natureza 

Clima de interior 

Religiosidade 

Amizade do povo 

Acolhimento 

Clima de inverno 

Gastronomia 

Tranquilidade 

Polo industrial 

Festividades 

 

Oportunidades 

 

 

Proximidade da capital 

Boas estradas e acessos 

Roteiro dos Bandeirantes 

Caminho do Sol 

Ecoturismo 

Ciclismo 

“Cidade amiga do Meio Ambiente” 

Arte e Cultura 

Turismo Industrial 

 

 

 

 

Fraquezas 

 

Pouca variedade de bares e restaurantes 

Falta de centro de atendimento ao turista no 

Centro Histórico 

Falta de estacionamento 

Falta de produção de artesanato e produtos 

típicos da cidade 

Carência de agência de Turismo Receptivo 

Falta de opção de hospedagem simples e de 

qualidade 

Falta de banheiros públicos 

Acessos frágeis aos Centro Histórico 

 

 

Ameaças 

 

 

 

 

Alterações climáticas 

Concorrência mais bem preparada 
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8. AÇÕES E PROGRAMAS 

 

PROGNÓSTICO 1: CONSCIENTIZAÇÃO  

 City tour com professores, melhor idade, motoristas de táxis e motoristas de aplicativo 

e suas famílias etc, além dos já realizados com a população em geral e alunos dos 

quartos anos; 

 Impressão e ampla distribuição de guias turísticos; 

 Treinamento com motoristas de táxi e motoristas de aplicativo sobre o turismo no 

município; 

 Suporte para guias turísticos para os veículos táxis e de aplicativos; 

 Site com informações turísticas; 

 Realização do evento ‘Descubra Cabreúva’ com a ampla participação dos 

empreendimentos turísticos proporcionando atrações e gastronomia. 

 

PROGNÓSTICO 2: INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 

 Portal ou monumento de entrada da cidade ou do Centro Histórico; 

 Monumento que represente Cabreúva; 

 Central de Atendimento ao Turista no Centro Histórico; 

 Calçamento (bloquetes) na estada da Biquinha, que liga os bairros Colina da Serra e 

Cururu – muito utilizada por atletas e ciclistas. 

 

PROGNÓSTICO 3: DIVULGAÇÃO 

 Site com informações turísticas; 

 Reimpressão e ampla distribuição de mapas; 

 Participação em eventos e feiras de turismo; 

 Parcerias com agências e operadoras de turismo. 

 

PROGNÓSTICO 4: ARTESANATO E GASTRONOMIA – FOMENTO E APOIO 

 Realizar oficinas envolvendo os projetos do município e as empresas privadas, 

utilizando materiais recicláveis; 

 Feiras anuais de artesanato e gastronomia; 

 Promover uma ação para que todos experimentem os pratos típicos em parceria com a 

iniciativa privada. 

 

PROGNÓSTICO 5: RESGATE DA HISTÓRIA 

 Campanhas de divulgação dos livros sobre Cabreúva que estão à disposição na 

biblioteca municipal “Basilides Godoy”; 
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 Entrevista com as pessoas e famílias mais antigas do município para saber como 

Cabreúva era antigamente. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Este plano foi construído com a participação do Conselho Municipal de Turismo e, cada 

stakeholder com a sua visão, pudemos compreender em um panorama geral onde estamos 

errando e onde estamos acertando. 

Concluímos que um dos pilares do nosso trabalho deve ser a conscientização da população, 

seguido do investimento em infraestrutura sabendo envolver a iniciativa privada, mas não 

apenas as empresas relacionadas ao turismo, como todas as que fazem parte do nosso amplo 

polo industrial. 

Estamos elaborando este documento em um momento em que o planeta praticamente parou, 

em um momento de pandemia. Todos estão temerosos e incertos quanto ao futuro, mas 

sabemos que com sabedoria e união todas as dificuldades serão superadas. 
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