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APRESENTAÇÃO
O Catálogo de Turismo Rural de Piracaia é o fruto do desejo de realizar
um trabalho de campo sobre os recursos e atrativos rurais de Piracaia, para
que sirvam como ponto de partida para ações que levem ao desenvolvimento
do turismo rural no município, de forma organizada, profissional e
sustentável.
Através dessa partilha de dados, tenho a intenção de "revelar a bela
Piracaia rural" aos Piracaienses, Piracaianos, empreendedores locais,
autoridades e instituições, para que todos possam fazer a sua parte,
entendendo a importância do seu papel no desenvolvimento e no crescimento
dessa atividade econômica no município.
O turismo é como as engrenagens de um relógio composta por muitas
peças. Todas as peças são importantes e têm um papel a desempenhar. Se
uma das peças não está fazendo o que tem que fazer, o relógio emperra, não
funciona, os ponteiros param de marcar a hora, assim como todas as peças
param de trabalhar.
O Turista ou o visitante é aquele que está de passagem e escolhe
desfrutar seu tempo de vida num local que encanta seus olhos e coração, pois
no fundo, o desejo de experimentar algo novo e que possa enriquecer sua
existência, pois é o que o faz sair de casa.
Através desse catálogo, quero divulgar, mostrar, encantar e convidar
a todos, para que conheçam uma "Piracaia Rural" que poucos conhecem.
Sejam todos muito bem-vindos a essa jornada de pesquisa voluntária e
colaborativa, realizada de fevereiro a outubro de 2019, graças à vontade de
fazer o melhor por esse município que acolhe indistintamente tão bem a
todos.
Agradeço a todos que nos apoiaram de várias maneiras, em especial, ao
José Antônio Petri que influenciou diretamente no resultado final desse
trabalho.
Acredito que esse primeiro mapeamento de Turismo Rural de Piracaia,
seja o primeiro passo de muitos que estejam por vir.

Janaina Carvalho
Turismóloga do Núcleo de Desenvolvimento: Turismo Rural de Piracaia
Piracaia, 2019
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INTRODUÇÃO
Ao longo de 2018 duas ações importantes ocorriam ao mesmo tempo no município de
Piracaia, orientadas pela mesma profissional: a Prof.ª Cândida Maria Costa Baptista,
através de duas instituições importantíssimas para a aprendizagem regional. Através do
Termo de Cooperação Técnico-cientifica entre Universidade São Francisco (USF) e a
Prefeitura de Piracaia, o Plano de Mobilidade Urbana estava sendo elaborado, e em
paralelo, o Programa de Turismo Rural acontecia através do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR).
A turismóloga carioca Janaina Carvalho, recém instalada em Piracaia, se inscreveu no
Programa gratuito de Turismo Rural do SENAR e, ao final do curso, junto com os colegas
apontou as ações para implementação do turismo rural no município. A partir desta lista
de ações surgiu uma inquietação, que gerou o anúncio da vontade de realizar uma ação
voluntária e técnica em prol do turismo rural de Piracaia. A ideia foi bem recebida pelos
colegas, que decidiram criar um Núcleo colaborativo dos alunos do SENAR. Durante
uma atividade prática do curso de Turismo Rural, denominada Festival Pira No Mel, a
professora Cândida solicitou ao vice-prefeito o apoio da prefeitura através da
disponibilização de transporte para a realização das visitas de campo ao longo de 2019.
No encontro de encerramento do programa, os alunos criaram o rascunho da logomarca
do Núcleo de Desenvolvimento do Turismo Rural de Piracaia. A Professora se
voluntariou para dar suporte técnico como turismóloga e também como docente da
Universidade São Francisco.
O Plano de Mobilidade Urbana de Piracaia foi entregue oficialmente ao prefeito em
dezembro de 2018, no qual o Turismo Rural foi citado entre uma das ações do Prognóstico
final1.
A partir de 10 janeiro de 2019 as ações iniciais de coleta de dados, obtenção de mapas,
definição e a impressão dos formulários para realizar o 1º questionário técnico de turismo
rural fundamentaram e impulsionaram as primeiras visitas de campo nas zonas rurais que
se iniciaram em 07 de fevereiro de 2019. Criou-se então um grupo na rede social
Facebook no qual as fotos e informações sobre a evolução do trabalho seriam partilhadas
entre os membros do Núcleo, seguindo a filosofia de código aberto (open source).
Notou-se que a técnica de campo, mesmo acompanhada de um simpático e popular
morador de Piracaia, enfrentou nas primeiras visitas o clima de desconfiança, rejeição ou
desconforto dos produtores rurais entrevistados ao responderem as perguntas do
1

BAPTISTA, Cândida Maria Costa et al. Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Piracaia.
Piracaia, 2018, 100p.
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questionário do inventário de turismo rural, que seguia a metodologia do Ministério do
Turismo, motivo este que tornou necessária a adaptação da metodologia para uma
abordagem mais informal, uma vez que o objetivo central era mapear os atrativos rurais
existentes no município, dentro da realidade encontrada.
Ao simplificar o processo de levantamento de dados através do “inventário descontraído”
durante as visitas de campo, pode-se criar um ambiente de maior confiança e respeito
com o empreendedor rural. Aos poucos o caderno foi substituindo a prancheta, com a
abordagem informal, flexível, através da aproximação mais lenta, do uso da comunicação
empática e da escuta ativa. Assim sendo, a mudança do método usado nas visitas de
campo se mostrou extremamente eficaz.
Percebeu-se a maior visibilidade das postagens sempre que eram registradas as fotos e
informações das visitas de campo no grupo do Facebook, “Turismo Rural em Piracaia”.
Os moradores começaram a acompanhar nosso trabalho.
De forma espontânea, em meados de novembro o grupo conta com quase 350 seguidores,
sendo eles empreendedores, moradores, visitantes e potenciais turistas, ou seja, o trabalho
de revelar os atrativos turísticos e belezas de Piracaia ao longo das 35 visitas de campo
gerou a valorização e a sensibilização da comunidade sobre o que o município tem de
precioso, tanto para os turistas como para os moradores.
Os alunos de Engenharia Civil da Universidade São Francisco, sob a supervisão técnica
da Profª Cândida, graciosamente formataram, deram todo suporte técnico para a entrega
do catálogo impresso e digitalizado, de modo que todo o material esteja disponível em
um site especialmente criado para atender às necessidades da demanda turística de
Piracaia, disponibilizando toda a informação levantada na internet.
Com objetivo de dar continuidade à profissionalização dos envolvidos no Turismo Rural
de Piracaia, o Sindicato Rural do município está disponibilizando uma nova versão do
Programa gratuito de Turismo Rural do SENAR que está previsto para ser realizado em
Piracaia em 2020.
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Acesse através do link
trpiracaia.pmmu.com.br
Ou então através do QR Code abaixo para uma melhor
experiência visual de todas das propriedades aqui apresentadas:

GRADUAÇÃO DE DIFICULDADE DAS ESTRADAS
É fácil chegar no lugar, ótima estrada!
Estrada é boa, mas demanda atenção!
Indo devagar, com muito cuidado dá para chegar com segurança!
É uma estrada acidentada, mas devagar se chega bem!
É muito difícil chegar no local, por conta da condição da estrada!
14

ALAMBIQUE CHORO DE CANA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Alambique Choro de Cana
Nome do Proprietário: Marcela Aranega / Messias
Telefone: (11)96473-1754 / (11) 99877-7989
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Venda de Produtos, Visitação
Produtos: Venda de cachaça artesanal, e visita guiada à produção
Localização: 23º03.007‘ S 46º22.446‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 2,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Alambique Choro da Cana foi fundado em 1992 pelo de Marcelo Bueno
Aranega, usando a cana que é cultivada ao lado do alambique onde a garapa é
moída e transformada, até se tornar cachaça.
Depois de pronta a cachaça é armazenada em tonéis de madeira de Carvalho,
Amendoim ou outros tipos!
É possível assistir o processo de produção da cachaça e entender a cadeia
produtiva existente por trás da reconhecida dessa bebida de cana de açúcar tão
popular , mas que ao mesmo tempo pode ser refinada!
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ALAMBIQUE DO DIONÍSIO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Cachaçaria do Dionísio
Nome do Proprietário: Augusto
Telefone: (11) 97295-4996
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita guiada pela propriedade
Produtos: Cachaça
Localização: 23º02.130‘ S 46º19.837‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 4,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A produção artesanal de cachaça começou com o Seu Dionísio em 1992, no
Sítio São Luiz, local onde o Alambique está inserido.
Em 2016 Augusto, após ajudar e aprender com o pai tudo o que ele sabia sobre
cachaça, decidiu fazer alguns cursos e se especializar ainda mais. Hoje
Augusto lidera as atividades do plantio a produção da cachaça Vicenzi.
Caso você queira comprar uma cachaça artesanal especial, agende uma visita.
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AMOR DOCE

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Amor Doce
Nome do Proprietário: Bruna
Telefone: (11) 97525-1961
Horário de Funcionamento: Não Informado
Atividade: Doces , Salgados e Confeitaria
Produtos: Bolos, Tortas, pães e doces por encomenda
Localização: 23°03'16.5"S 46°20'56.1"W

ACESSO
Distância do Centro: 1,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A jovem empreendedora de 18 anos herdou o livro de receitas e a honra de ter
sido ajudante de sua querida avó, preparar deliciosos bolos simples e
tradicionais, tais como: mandioca, fubá, cenoura, banana , milho etc. Além dos
bolos, Bruna faz encomendas para eventos, docinhos de casamentos e
aniversários, bem casados, tortas e outras delícias adocicadas!
A estudante que está no último ano do ensino médio aceita encomendas e conta
com o apoio de seus familiares que também tem um DNA forte da
gastronomia.
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ARAUCÁRIA VILLAGE

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Araucária Village
Nome do Proprietário: Vera
Telefone: (11) 94242-2926
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Hospedagem e Eventos
Produtos: Apartamentos equipados com cozinha
Localização: 23°06'28.3“ S 46°27'40.5“ W

ACESSO
Distância do Centro: 13,5 km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A Hospedagem conta com seis apartamentos para 2 pessoas, completos e
independentes, com cozinha equipada, camas box queen size, smart TV 40
polegadas com sky, conexão wi-fi, mesa de trabalho, ar condicionado split
quente ou frio e aquecimento solar. Podem ser alugados individualmente ou o
espaço todo, em caso de grupos e eventos.
Na área externa, para uso compartilhado, amplo salão com espaço gourmet e
piscina com hidromassagem.
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ART IN WOOD ENTALHES

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Art in Wood entalhes
Nome do Proprietário: Fátima
Telefone: (11) 96190-7017
Horário de Funcionamento: De segunda a sábado
Atividade: Visitação e venda de artesanato
Produtos: Artesanato, Entalhe em Madeira e Pintura
Localização: 23°03'35.6'' S 46°22'05.5'' W

ACESSO
Distância do Centro: 1,6 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A família de artesãos faz um belo trabalho com entalhe em madeira e pintura!
Localizados no portal, indo no sentido Dom Pedro, é possível parar no recuo a
direita para conhecer o trabalho deles!
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ARTESÃ TEREZINHA FERREIRA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Artesã Terezinha Ferreira
Nome do Proprietário: Terezinha Ferreira
Telefone: (11) 99832-5426; (11) 99820-2865
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Artesanato
Produtos: Balaios, Cestos, Peneiras Artesanais
Localização: 23°04’150’’ S 46°34’767’’W

ACESSO
Distância do Centro: 1,8 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Nascida em Atibainha de cima e seguindo a tradição da família, na confecção
de cestas, balaio, peneiras em bambu.
Dona Therezinha faz um trabalho delicado usando material reciclável ( fita de
amarra) além do bambu e taquaraçu.
Ela se ocupa da transformação da matéria prima bruta até estar no ponto para
fazer o trançado de seus objetos , isso pode durar mais de quinze dias .
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ATELIÊ ANDRÉ CRESPO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Ateliê André Crespo
Nome do Proprietário: André Crespo
Telefone: : (11) 98612-9870
Horário de Funcionamento: Entrar em Contato
Atividade: Artes Plásticas, Pinturas
Produtos: Artista Plástico, Limão cravo.
Localização: Atendimento em Local a Combinar

ACESSO
Distância do Centro: Variável

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Tivemos a honra de conhecer o grande artista plástico de renome internacional,
que tem suas obras expostas em algumas galerias de arte em São Paulo e no
Rio de Janeiro. André Crespo escolheu viver na área rural de Piracaia pois o
destino o trouxe para a região. Uma de suas maiores conquistas foi expor suas
obras no Louvre em Paris!! A paz, o contato com a natureza e as atividades
diárias necessárias para cuidar de sua casa e do quintal acabam, inspirando
ainda mais o artista a produzir obras que representam a própria transição da
vida urbana para a vida rural.
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ATELIÊ DO NETINHO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Ateliê do Netinho
Nome do Proprietário: Netinho
Telefone: (11) 98174-2507
Horário de Funcionamento: De segunda a sábado, das 7hrs às 16hrs.
Atividade: Visitação e vendas de artesanato.
Produtos: Artesanato, Esculturas, Vasos
Localização: 23°03.610' S 46°22.091' W

ACESSO
Distância do Centro: 2,7 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Netinho é pernambucano, há quarenta anos trabalha fazendo esculturas, vasos e
peças decorativas. Há nove anos mora em Piracaia. Sua especialidade são as
imagens dos Santos (que conta algumas peças de encaixe, o que facilita o
transporte das esculturas e até a embalagem).
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ATELIÊ DO WAGNER

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Ateliê do Wagner
Nome do Proprietário: Wagner
Telefone: (11) 97390-3787
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Visita Guiada pelas suas Obras na Igreja Matriz
Produtos: Faz Quadros e Esculturas por Encomenda
Localização: 23°03'13.8"S 46°21'27.5"W

ACESSO
Distância do Centro: 100 Metros

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Em 2007, Wagner participou do longo processo de restauro das pinturas de
todos os rostos dos papas que ficam fixos no teto e demais pinturas existentes
na Igreja da Matriz de Santo Antônio da Cachoeira, que durou 7 anos. Sem
dúvida a restauração e pintura dos Papas no teto da Igreja Matriz de Piracaia,
trouxeram maior reconhecimento artístico ao Wagner. Detalhe importante, no
mundo todo, existem apenas duas igrejas com figuras dos papas no teto: uma
é a igreja de São Paulo Apóstolo, em Roma, e outra a Igreja Matriz de Santo
Antônio da Cachoeira, em Piracaia!
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ATELIÊ FONTOURA E KIEHL

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Ateliê Fontoura e Kiehl
Nome do Proprietário: Bárbara / Kátia
Telefone: (11) 97315-1263 ou (11) 97060-4664
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta – 8h às 16h - Sábado a
Domingo – 10h às 16h
Atividade: Cerâmica artesanal
Produtos: Acessórios para decoração, Cubas de pias, Revestimentos
Localização: 23°03'00.6"S 46°21'43.4"W

ACESSO
Distância do Centro: 950 Metros

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Todo esse zelo é para assegurar a qualidade no acabamento e a maior
durabilidade das peças artesanais. Tudo começa quando o barro é batido e
depois ganha a forma e a peça é modelada, depois de alguns dias as peças são
acabadas no torno e passam por um período de secagem mais longo por
algumas semanas. Há uma inspeção peça a peça, para ver se estão aptas para
irem ao forno ,que precisa atingir a temperatura ideal da queima e de forma
homogênea, para que a cerâmica tenha a resistência e a porosidade desejada,
para que a etapa seguinte possa ser iniciada, a esmaltação.
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ATELIÊ KRAUS VON SECCA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Ateliê Kraus Von Secca
Nome do Proprietário: Kraus
Telefone:: (11) 97591-0402
Horário de Funcionamento: Entrar em Contato
Atividade: Visita ao acervo – Necessário combinar com o Artista
Produtos: Peças de Joalheria, Quadros e Objetos – Consultar o Artista
Localização: Atendimento em Locar a Combinar

ACESSO
Distância do Centro: Variável

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Kraus é astrônomo amador e um artista incrível.
Ele faz verdadeiras jóias artesanais em prata e pedras brasileiras , além de
gravuras de metal e pinturas.
É possível agendar uma visita para conhecer e quem sabe comprar uma de suas
jóias.
Que grata surpresa poder encontrar em Piracaia peças dignas de uma joalheria,
fruto do trabalho refinado e delicado do Kraus.
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ATELIÊ MÁRCIA DE CARVALHO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Ateliê Márcia de Carvalho
Nome do Proprietário: Márcia de Carvalho
Telefone:: (11) 97326-4215
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Professora e Artista, Oficinas de Crochê, Costura e Trabalho em
Retalho
Produtos: Aulas Personalizadas para pequenos grupos, Oficinas de Meio
Período

Atividade:

Localização: 23º04.160' S 46º23.988' W

ACESSO
Distância do Centro: 6,2 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Professora de costura, tricô, crochê e patchwork, Márcia nos acolheu em sua
varanda (que também é sala de aula) e nos encantou em todos os sentidos com
seu trabalho, são várias as possibilidades de experiência e aprendizados que
podem ser gerados através de oficinas criadas sob medida , conforme o
interesse e gosto dos grupos de até 6 pessoas no máximo, pessoas que queiram
vivenciar algo novo e surpreendente, desfrutar da bela paisagem, ao som do
Rio Cachoeira, saboreando um bolo caseiro num café da tarde e desenvolvendo
habilidades manuais pode ser o "algo" perfeito!
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ATELIÊ ROMILDA DIAS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Ateliê Romilda Dias
Nome do Proprietário: Romilda
Telefone: (11) 99632-8381
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Professora de Bordado Vagonite
Produtos: Toalhas de Mesa, Banho e outros produtos bordados em Vagonite
Localização: 23º05.659’ S 46º26.230' W

ACESSO
Distância do Centro: 10,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Ao entrarmos no Ateliê, atravessamos um portal onde a delicadeza das cores

das linhas, dos tecidos, dos móveis e dos utensílios, junto com a fala
entusiasmada da artista tornaram o ambiente encantador! O acabamento das
toalhas e a perfeição dos pontos impressionaram nossos olhos, com as lindas
peças bordadas a mão, com muito carinho, refinamento e dedicação!
É possível visitar o ateliê por agendamento prévio, inclusive há um catálogo
com pontos diversos para facilitar aqueles que desejam fazer uma encomenda.
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ATELIÊ SANDRA PAHIM

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Ateliê Sandra Pahim
Nome do Proprietário: Sandra Pahim
Telefone: (11) 97441-5919
Horário de Funcionamento: De segunda a sexta, das 9h às 17h.
Atividade: Aulas / Exposição
Produtos: Arte e Decoração
Localização: 23°03'07.3"S 46°20'51.2"W

ACESSO
Distância do Centro: 1,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Ao entrar no espaço de ensino, arte & decoração, a sensação foi de ter

adentrado num portal repleto de cores, texturas, criatividade e amor.
Sandra Pahim com muita simpatia nos acolheu e fez questão de contar um
pouco sobre seu trabalho como artista e professora de arte. As peças de
cerâmica com vidro e a técnica da pintura com esmaltação, são os grandes
destaques do seu trabalho! Podemos ver no atelier lindas obras artísticas, peças
decorativas, peças utilitárias, painéis, luminárias, acessórios e projetos
personalizados; feitos de cerâmica e vidro, com tamanhos e cores variadas!
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BAR DA ELIANA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Bar da Eliana
Nome do Proprietário: Eliana
Telefone: (11) 99793 - 1373
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Almoço por encomenda nos finais de semana
Produtos: Bebidas e Mercearia
Localização: 23°06'33.1“ S 46°25'08.8“ W

ACESSO
Distância do Centro: 11,6 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Bar da Eliana é o principal comércio do bairro, funcionando também como
mercearia durante a semana, a partir das 17:30 e nos finais de semana e
feriados das 11 as 22hrs.
Este é um ponto de apoio para quem quiser usar o banheiro , comprar algo da
região, tal como ovos ou frango caipira!
É possível encomendar refeições , desde que haja uma antecedência para o
preparo.
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BAR DO BASTIÃO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Bar do Bastião
Nome do Proprietário: Sebastião
Telefone: Não Informado
Horário de Funcionamento: De Segunda a Segunda das 9h às 18h
Atividade: Bar e Mercearia
Produtos: Produtos de Bar e Mercearia em geral
Localização: 23º06.057' S

46º26.378' W

ACESSO
Distância do Centro: 11,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Esse típico bar e mercearia, funciona há 70 anos e de segunda a segunda das 9
às 18h . Dona Lurdes e Seu Sebastião atendem frequentemente romeiros,
ciclistas e donos de chácaras do entorno.
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BAR DO DIRCEU

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Bar do Dirceu
Nome do Proprietário: Dirceu
Telefone: Não informado
Horário de Funcionamento: Não informado
Atividade: Bar
Produtos: Bebidas em Geral
Localização: 23º02.213‘ S 46º12.237‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 32,7 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Bar é bem simples e funciona somente no final da tarde durante a semana e
nos finais de semana (por todo o dia).
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BAR DO MARCIANO - MARIANA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Bar do Marciano
Nome do Proprietário: Mariana
Telefone: (11) 95300 - 2449
Horário de Funcionamento: Finais de Semana e Feriados
Atividade: Almoço Caipira – com agendamento
Produtos: Queijo, Mel, Verduras
Localização: 23º01.702‘ S 46º15.789‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 27,2 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
É possível agenda um almoço feito a lenha com pelo menos um dia de
antecedência. Localizado próximo de um mirante e ponte de pesca da represa,
que serve também como “embarcadouro” de barcos.
Eis o único comércio ao longo da estrada de terra do contorno da represa
Cachoeira, que acolhe pescadores, grupos de ciclistas e visitantes.
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BAR E MERCEARIA DA FILOMENA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Bar e Mercearia da Filomena
Nome do Proprietário: Filomena
Telefone: (11) 98912 - 1121
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Almoço (com agendamento)
Produtos: Bebidas, Sanduíches, Doces, Biscoitos,
Localização: 23° 01.305’ S

46° 10.589’ W

ACESSO
Distância do Centro: 36,7 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Dona Filomena é uma das guardiãs da trilha da Pedra do Carmo. Ela conhece
alguns mateiros e monitores que a ajudam na manutenção da trilha. A Pedra do
Carmo é um grande atrativo natural ainda que pouco conhecido.
Seu Bar e Mercearia oferece a melhor e única estrutura de apoio para os
visitantes e moradores da região.
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BAR E MERCEARIA DO DAVI

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Bar e Mercenaria do Davi
Nome do Proprietário: Helena
Telefone: (11) 97509-4577
Horário de Funcionamento: Todo os dias das 7h às 20h, exceto nos
Domingos. das 8h às 14h.
Atividade: Bar e Mercearia
Produtos: Mantimentos, Gelo, Carvão, Bebidas em geral e Doces
Localização: 23°05'19.5“ S 46°26'24.8“ W

ACESSO
Distância do Centro: 11 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Bar serve petiscos para serem saboreados ali mesmo (as porções mais
pedidas são: linguiça, torresmo e mandioca frita), além de atender os
moradores da região, o local é muito frequentado por tropeiros e ciclistas.
O Local é simples, bem organizado e certamente tem um pouco de tudo, para
melhor atender seus frequentadores.
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BAR PIRAJU

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Bar Piraju
Nome do Proprietário: Dona Maria e Sebastião Andrade
Telefone: (11) 97515-7936
Horário de Funcionamento: Diariamente das 8h as 18hs
Atividade: Bar Almoço por encomenda e Mercearia
Produtos: Bebidas, comida caipira, pernil assado e galinha caipira para
eventos.
Localização: 23º01.127' S

46º23.857' W

ACESSO
Distância do Centro: 8,7 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O famoso bar do Piraju instalado no local desde 1992 , rodeado pela natureza e
com uma linda vista para a represa do Jaguari.
Seus proprietários, Maria e Sebastião, acolhem com carinho seus clientes que
chegam para conhecer o estabelecimento, acolhendo cada um. O nome Piraju
se deu devido ao apelido de seu Sebastião, que sempre foi caminhoneiro e
nascido na cidade de Piraju que se localiza no interior de São Paulo.
A simplicidade e o acolhimento do casal tornam o local ainda mais receptivo.
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CACHAÇARIA ARTESANAL DO SEU
FRANCISCO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Cachaçaria Artesanal do Seu Francisco
Nome do Proprietário: Francisco
Telefone: (11) 99800-8697
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada / Venda de Cachaça Artesanal
Produtos: Cachaça Artesanal
Localização: 23º02.308‘ S 46º24.577‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 7,6 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O simpático e falante professor aposentado de ciências e matemática,
encontrou na produção de cachaça com fermentação natural, um meio de se
ocupar e se realizar. Em 2008 Seu Francisco iniciou a produção de sua cachaça
artesanal envelhecida onde todos os resíduos do bagaço da cana de açúcar e a
"água fraca" são doados para um criador de gado que recicla de forma útil e
sustentável, o que iria para o lixo.
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CACHAÇARIA ARTESANAL VIEIRA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Cachaçaria Artesanal Vieira
Nome do Proprietário: Gelvis
Telefone: (11) 995107059
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada / Alimentação dos animais / Refeição Caipira
Produtos: Cachaça Artesanal, leitão, galinha caipira, ovos, pato, café, banana
Localização: 23º01.219‘ S 46º23.949‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 9 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Conhecemos a pequena cachaçaria artesanal do Gelvis, que cuida de todo o

processo de produção. Desde o plantio até a rotulagem da cachaça envelhecida
no barril de carvalho ou da cachaça tradicional (branca).
A produção ocorre geralmente de maio a outubro, dependendo do clima da
região. É possível agendar uma visita para saber como se faz uma cachaça
artesanal com fermentação natural e quem sabe acompanhar parte do processo
de produção dessa iguaria. Pode-se encomendar uma refeição típica preparada
no fogão a lenha (galinha caipira).
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CACHAÇARIA DO LAFAIETE

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Cachaçaria do Lafaiete
Nome do Proprietário: Lafaiete
Telefone: (11) 4036-7447
Horário de Funcionamento: Diariamente das 8h às 18hs
Atividade: Visita guiada pela propriedade
Produtos: Cachaça, licor, doces e queijo caseiro
Localização: 23°02'38.0“ S 46°20'17.8“ W

ACESSO
Distância do Centro: 3,2 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A Cachaçaria Piracaia também conhecida Cachaçaria Lafaiete, fica na
Rodovia José Augusto Freire (estrada que liga Piracaia a Joanópolis, logo na
saída de Piracaia). O Alambique do Sr. José Lafaiete Lemos foi fundado em
1986 e vende cachaça, licor, doces e queijos caseiros.
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CAFÉ DA DANA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Café da Dana
Nome do Proprietário: Dana
Telefone: (11) 4036-3605
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 8:30 às 18:00 ,
Sábado das 8:30 ás 1300
Atividade: Café, encomenda de bolos e venda de artesanatos.
Produtos: Café, Salgados, Sucos, Bolos e Artesanatos.
Localização: 23°03'15.5“ S 46°21'20.3“ W

ACESSO
Distância do Centro: 500 m

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Há 18 anos o Café da Dana vem trazendo o aconchego de casa de vó. No local,
são oferecidos quitutes preparados com todo o carinho no próprio local, com
um cardápio vasto com tapiocas, salgados, bolos e outras variedades. Os
ingredientes são fornecidos por produtores rurais de Piracaia, fortalecendo a
economia da cidade com ingredientes saudáveis e frescos.
No local, também se é possível encomendas bolos, comprar artesanatos doces e
mel fornecido por produtores locais.
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CAPRIL SANTA EDWIGES

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Capril Santa Edwiges
Nome do Proprietário: Maria Elisa
Telefone: (11) 99609-0784
Horário de Funcionamento: Aos domingos das 11:00 às 20:00
Atividade: Visita guiada pela propriedade
Produtos: Cosméticos com Leite de Cabra, Locação de Chalé
Localização: 23°01'19.1“ S 46°22'25.8“ W

ACESSO
Distância do Centro: 5,6 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Desde a primorosa decoração do bar social e café até os perfumes vindos da
cozinha, há um forte convite ao visitante a embarcar numa expedição única,
sem contar da paisagem rural que arrebata o olhar. A propriedade conta com
um local de lazer para crianças e espaço gourmet.
A visita monitorada e a interação com a rotina das cabras são imperdíveis
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CARLOS EQUIPAMENTOS EM METAL

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Carlos Equipamentos em Metal
Nome do Proprietário: Carlos
Telefone: (11) 99894-1214
Horário de Funcionamento:
Atividade: Acompanhamento na execução dos artesanatos e equipamentos
Produtos: Artesanatos em Metal
Localização: 23º03.016‘ S 46º21.726‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 850 metros

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Seu Carlos reutiliza ferraduras com muita criatividade e dedicação,

produzindo peças polidas de artesanato e móveis.
Rurais, além de equipamentos gastronômicos para assar (porco no rolete,
costela no bafo, churrasco...Huuummm)!
Todo esse trabalho é desenvolvido em sua mini oficina na varanda ao lado da
casa de casa!
As encomendas e compras são feitas ali mesmo com o empreendedor!!
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CASA DAS BIRUTAS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Casa das Birutas
Nome do Proprietário: Nilce Pinho / Karen
Telefone: : (11) 99759-6992 / (11)991822741
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Aulas e Visita a propriedade
Produtos: Casa com Paisagismo Sustentável, Cursos
Localização: 23°00'11.0"S 46°17'55.6"W

ACESSO
Distância do Centro: 17 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A Casa das Birutas conta com um "Paisagismo Sustentável“ a partir dos
conceitos da agricultura sintrópica, através do que é conhecido por
agroflorestal, com plantas aromáticas, ervas, hortaliças, ornamentais, legumes e
árvores de pequeno porte. Tudo isso numa área de 2000 m2 , inseridos na
Ecovila Clareando, num local de topografia acidentada, além de ver toda a
intervenção feita no terreno, é possível conhecer um banheiro seco, o
biodigestor, os dois núcleos de "círculos de bananeiras" consorciadas com
taboa e papiros, círculo de ervas.
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CASA KAIRÓS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Casa Kairós
Nome do Proprietário: Marcus
Telefone: (11) 99473-1245
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita guiada pela propriedade e Hospedagem
Produtos: Verduras, Ovos, Legumes
Localização: 23° 00.393' S 46° 17.87' W

ACESSO
Distância do Centro: 17,0 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A casa Kairós é uma residência bio-construída com espaço de terapia artística
e desenvolvimento humano, que conta com um belo quintal onde técnicas
agrícolas biodinâmicas são aplicadas no cultivo de hortaliças, ervas
aromáticas, PANCS (Plantas Alimentícias Não Convencionais), legumes e
frutas.
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CASA TOA TOA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Casa Toa Toa
Nome do Proprietário: Elaine
Telefone: (11) 9881-7074
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Festas e Eventos
Produtos: Hospedagem e Pequenos Eventos
Localização: 23º03.005‘S 46º23.676‘W

ACESSO
Distância do Centro: 5,8 km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A bela casa de campo para locação é super aconchegante só de entrar! Conta
com uma sala, cozinha, três quartos, três banheiros, podendo acomodar até dez
pessoas. Os detalhes na decoração e o capricho com a limpeza da
casa e com o jardim foram um grande destaque. A sensação era de que eu
estava chegando num lar. A propriedade tem 5000m2, tem um pomar, um
generoso espaço gourmet com churrasqueira, fogão e forno a lenha, ao lado da
piscina e do gramado. Esse local é perfeito para acomodar pequenos grupos de
afinidade ou famílias que buscam o contato com a natureza.
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CASA VIVA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Centro Cultural Casa Viva
Nome do Proprietário: Marina
Telefone: (11) 99984-0187
Horário de Funcionamento:

Veja programação em:
www.facebook.com/casavivapiracaia

Atividade: Apresentações Culturais
Produtos: Shows de Música ao vivo, Apresentação de Contação de Histórias,
Palestras, Saraus, entre outros
Localização: 23°03'13.7“ S 46°21'36.5“ W

ACESSO
Distância do Centro: 450 Metros

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A Casa Viva é um espaço que propõe a interação da população local para
promover trocas de saberes, shows, cultura, ações culturais e sociais.
O Casarão do Centro Cultural Casa Viva, funciona desde novembro de 2016,
numa antiga casa restaurada, que conta com um ambiente muito agradável
onde se pode assistir boa música ao vivo, apresentações de contação de
histórias, palestras, saraus e que também acolhe exposições de arte e fotografia.
Na programação, há um dia em que o palco é aberto aos talentos locais que
queiram se apresentar, mostrando e divulgando um pouco de seu trabalho.
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CENTRO HÍPICO NASHVILLE

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Centro Hípico Nashville
Nome do Proprietário: Fernando Bastos
Telefone: (11) 99546-1649
Horário de Funcionamento: Com agendamento.
Atividade: Oferece aula de equitação e salto
Produtos: Aula de equitação e salto
Localização: 23°06'37.8'' S 46°27'34.6'' W

ACESSO
Distância do Centro: 13,8 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Centro Hipico Nashville ocupa uma área de 25.000 m² de ar puro e muito
verde. É um espaço privilegiado para você desfrutar na companhia de
familiares e amigos. Inaugurado em 2002, tem sido exemplo por sua excelente
infraestrutura para pratica dos esportes equestres. Atende aos clientes com
serviços de lanchonete. Além de um Salão para festas, eventos e leilões com
capacidade para 300 pessoas, possui também um terraço que permite uma visão
perfeita da pista de treino.
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CERVEJARIA ROLFSEN BIER

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Cervejaria Rolfsen Bier
Nome do Proprietário: Fábio / Alexsandra
Telefone: (11) 99509-8778
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Fábrica Artesanal, Locação de chopeiras, Área para eventos
Produtos: Cerveja Artesanal
Localização: 23°03'04.4"S 46°21'37.2"W

ACESSO
Distância do Centro: 600 Metros

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Além da fábrica de cerveja artesanal, o espaço tem um bar e uma ampla área

de eventos externos e local para exposições. Esse é um belo atrativo para um
roteiro gastronômico aqui em Piracaia.
Hoje pode-se encontrar as cervejas Rolfsen em alguns restaurantes, bares e nos
depósitos de bebidas da cidade, em garrafa ou na pressão !!
É possível alugar o barril de 50 litros com a geladeirinha, que pode atender até
20 pessoas (dependendo do consumo). Trata-se de uma espécie de mini
geladeira que pode ter até dois tipos de cerveja (com dois bicos).
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CHÁCARA DAS LARANJEIRAS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Chácara das Laranjeiras
Nome do Proprietário: Laura
Telefone: (19) 99972-6781
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita à Plantação de Mandioca e Milho
Atividade:
Produtos: Bolos, Pamonha, Cural, Nhocão e Mandioca crua congelada
Localização: 23º03'29.8“ S 46º22'48.0“ W

ACESSO
Distância do Centro: 2,0 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Nessa propriedade o cultivo da mandioca e do milho são o grande destaque!!

Essas são matérias primas para a produção dos deliciosos quitutes de milho
tais como curral, pamonhas, bolos de mandioca ou Nhocão recheado de
calabresa, frango, muçarela e escarola com queijo, preparados pela Laura ou
por sua mãe , ali mesmo na propriedade!
É possível visitar a propriedade, desde que haja um agendamento antecipado.
O Nhocão recheado e a mandioca crua congelada estão a disposição para a
venda na propriedade ou para ser entregue (a ser combinado).
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CHÁCARA DOS ANDRADES

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Chácara dos Andrades
Nome do Proprietário: Josefa
Telefone: (11) 94505-2168
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Venda de Mel / Almoço Caipira
Produtos: Mel
Localização: 23º06.283‘ S 46º16.561‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 20,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Hoje a propriedade conta com 30 vacas em fase de lactação e há o plantio de
capim para alimentar a criação, além de uma pequena horta. A propriedade está
à disposição para receber visitantes, desde que seja feito o agendamento
antecipado, pois assim pode-se assistir o processo de ordenha e de alimentação
do gado, fazer um passeio de charrete e até desfrutar de um belo almoço com
galinha caipira preparado ali mesmo! A casa tem um belo e confortável espaço
gastronômico e pode acomodar pequenos grupos durante a estadia.
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CHÁCARA SANTA TEREZINHA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Chácara Santa Terezinha
Nome do Proprietário: Gilberto e Inês
Telefone: (11) 99918-8790 / (11) 97531-7791
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita ao Ateliê, Lojinha
Produtos: Arte em madeira, em metal e com retalhos
Localização: 23º04.188“ S 46º21.291“W

ACESSO
Distância do Centro: 2,9 km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Seu Gilberto faz sua arte em madeira o metal e usa sua sabedoria em
matemática ,geometria e muita criatividade para desenhar, planejar e se aplicar
na construção dos barcos, caravelas , jangadas e de peças mais complexas , tal
como brinquedos que fazem algum movimento.
Dona Inês costura há um ano e faz sua arte com retalhos coloridos reciclados,
dando mais vida a utensílios de casa ou de uso pessoal , tal como Pano de
pratos, puxa sacos, bolsas e etc.
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CHALÉS E PESQUEIRO SOBRE AS NUVENS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Chalés e Pesqueiro Sobre as Nuvens
Nome do Proprietário: Edson
Telefone: (11) 4036-7601 / (11) 97376-0776 - www.sobreasnuvens.com.br
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Hospedagem, Pesqueiro e Restaurante
Produtos: Pacotes de Hospedagem, Pesque-Pague, Almoço em Finais de Semana
Localização: 23°06'20.1"S 46°23'46.2"W

ACESSO
Distância do Centro: 11,3 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Conta com um restaurante de comida caseira que funciona nos feriados, sábado
e domingo. O pesqueiro funciona nos feriados e finais de semana.
A modalidade de pesca é a pesca esportiva, o pescador pode optar em levar
peixes a partir de três quilos por pessoa, onde será cobrado por quilo e liberado
da taxa de pesca esportiva. Caso o pescador queira levar menos de três quilos
de peixe, será cobrado por quilo mais o valor da taxa da pesca esportiva.
Conta com 5 chalés simples para locação, com capacidade de até 8 pessoas, os
hóspedes devem trazer roupa cama e banho.
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CHEIRO DE MATO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Cheiro de Mato
Nome do Proprietário: Silvia
Telefone: (11) 94026-1685
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Visita Guiada / Produção de derivados do leite cabra
Produtos: Queijo de Cabra, etc.
Localização: 23º00.702' S

46º20.378' W

ACESSO
Distância do Centro: 7,8 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Na propriedade é produzido o leite de cabra, bem como seu derivados. Há uma
grande oferta de queijos, como Frescal, la crème, le Mèlange, le Mature, e até
mesmo iogurte de leite de cabra.
Na visitação agendada, é possível acompanhar as etapas de alimentação e
ordenha.
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CINE RANCHO E PIZZARIA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Cine Rancho e Pizzaria
Nome do Proprietário: Felipe Cunha
Telefone: (11) 96404 - 7156
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Hospedagem
Produtos: Restaurante e Atividades de lazer
Localização: 23°02'43.5“ S 46°24'21.1“ W

ACESSO
Distância do Centro: 7,2 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Restaurante Pizzaria atende até 70 pessoas, funciona por agendamento. A
sala de projeção pode acolher eventos com ótima projeção e acústica para até
50 pessoas.
A propriedade conta com cavalos, búfalos, galinhas e a possibilidade de
atividades na natureza, como trilhas e esportes off road de menor impacto.
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COELHOS SANTA CLARA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Coelhos Santa Clara
Nome do Proprietário: Raul
Telefone: (11) 94391-9116
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Visita Guiada para conhecer a criação de coelhos
Produtos: Coelhos
Localização: 23º03’29.8” S 46º22’48.0” W

ACESSO
Distância do Centro: 3,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Numa espécie de galpão coberto, bem ventilado, com gaiolas em fila e bem

organizado, conhecemos o Coelhário Santa Clara, que iniciou suas atividades
em 2015. A carne do coelho tem mais proteína e menos gordura e aos poucos
vem sendo apreciada pelos valores nutricionais sobretudo.
A Raça Nova Zelândia é a principal que encontramos nessa visita, que são os
coelhos branquinhos com olhos vermelhos, pois é a raça que apresentou
melhor desempenho em um clima mais quente, sem comprometer seu ganho
de massa e taxa de reprodução.
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ECO SÍTIO PIRACAIA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Eco Sítio Piracaia
Nome do Proprietário: Rita e Marcelo
Telefone: (11) 97203-4835

=
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada / Acampamento / Refeição Típica Rural
Produtos: Queijo, Galinha, Ovos, Porcos
Localização: 23º00.292‘ S 46º21.643‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 6,9 km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Por se tratar de uma propriedade familiar, dependendo da necessidade do

visitante é possível quem sabe combinar o uso espaço de eventos e
gastronômico para se encomendar um café da manhã, almoço ou lanche da
tarde. Dependendo da ocasião, uma área de acampamento pode ser uma opção
de hospedagem a ser conversado. verduras sem agrotóxico, mandioca, milho
crioulo, cana, feijão, capim napiê para o gado. Pudemos ver a criação de gado
de corte, carneiros, galinhas, porco e coelhos, é muito bom estar no local no
horário da alimentação dos animais.
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EMPÓRIO PÃO CASEIRO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Empório Pão Caseiro
Nome do Proprietário: Marisa
Telefone: (11) 99560-9277
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Comércio de Pães Caseiros
Produtos: Pães Caseiro
Localização: 22º59.720‘ S 46º20.434‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 10,2 km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A produção dos pães caseiros é o grande diferencial desse local, que além de
oferecer alguns produtos na mercearia e bar, se especializou na produção de
refeições para entrega durante a semana.
Nos sábados é possível provar a costela no bafo e feijoada que são preparadas
com todo carinho .
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ESPAÇO BRASILIANA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Espaço Brasiliana
Nome do Proprietário: Carla Perroto
Telefone: (11) 97518-7923

Quinta das 14:00 às 20:00hs.
Sextas e Sábados das 16:00 às 00:00hs.
Horário de Funcionamento:
Domingos das 12:00 às 18:00hs.
Atividade: Arte, Decorações, Café e Confraternizações.
Produtos: Arte, Decoração & Café Bistrô
Localização: 23°03'07.0"S 46°21'17.4"W

ACESSO
Distância do Centro: 500 m

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Embora esteja na cidade, o espaço versátil tanto nos quadros como no
artesanato traduzem a rotina do interior, que podem ser comprados na área do
café! Os produtos e artesanatos expostos são de moradores locais, como cestas,
tapetes, embutidos. Em caso de eventos durante a semana, o cliente pode fechar
um pacote com bebidas e alimentação servidos no Café Bistrô ou se preferir,
pode trazer o que deseja servir na parte de alimentação para os convidados .
Vale a pena conhecer o espaço da galeria de artes e também o café bistrô que
fica no fundo da casa, onde a criatividade e o bom gosto transbordam.
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ESPAÇO DE EVENTOS COLIBRI

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Colibri
Nome do Proprietário: Gil
Telefone: (11) 99996-1645
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Festas e Eventos
Produtos: Aluguel para produção de Eventos
Localização: 23º01.671‘ S 46º20.324‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 15 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O local já sediou eventos sociais variados, tais como: casamentos, aniversários
confraternizações de empresas, escolas, família, igrejas e grupos de amigo ,
com serviço de buffet feito sob medida.
Um bom exemplo para ilustrar uma modalidade de contratação bem comum, é
o churrasco de espetinho com todos os acompanhamentos ( vinagrete, farofa,
arroz e maionese) sendo a carne preparada na casa de um cliente ou num
pousada, ou no próprio Espaço Colibri, com sua equipe de garçons e
churrasqueiro atuando.
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ESPAÇO E EVENTOS ZENKAY

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Espaço Zenkay
Nome do Proprietário: Adilson e Marisa
Telefone: (11) 99512-6168 / (11) 4036-4303
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Festas e Eventos
Produtos: Produção de Festas e Eventos Particulares
Localização: 23°03'31.6“ S 46°22'30.2“ W

ACESSO
Distância do Centro: 2,9 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O espaço conta com um salão de 350m2 com varanda coberta integrada para
acolher eventos diversos entre 40 e 200 pessoas sentadas, com cozinha
industrial pronta para suprir as demandas dos clientes, conforme o tema do
evento. O espaço funciona com o sistema de pacote fechado, que inclui a
locação do local, do buffet (alimentação), dos equipamentos e utensílios.
Devido a alta procura, eles tem um cardápio para atende os apreciadores da
gastronomia vegetariana e vegana .
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ESPAÇO ECOLÓGICO FIGUEIRA GRANDE

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Espaço Ecológico Figueira Grande
Nome do Proprietário: Cássio
Telefone: (11) 97575-8550
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Hospedagem e Eventos
Produtos: Pacotes de Hospedagem
Localização: 23°07'00.0“ S 46°16'43.0“ W

ACESSO
Distância do Centro: 19,2 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Esse é o local ideal para se sentir imerso a exuberante Mata Atlântica e com
vista panorâmica para a represa.
As reservas devem ser feitas com agendamento prévio, tanto para eventos
quanto Day use (alimentação ou hospedagem) para até 30 pessoas.
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ESPAÇO MASP FESTAS E EVENTOS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Espaço MASP Festas e Eventos
Nome do Proprietário: Marco Antônio
Telefone: (11) 97204-0667
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Festas e Eventos
Produtos: Locação do Espaço para Eventos
Localização: 23º03.744' S 46º20.945' W

ACESSO
Distância do Centro: 1,7 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O local está lindo e pode acomodar até 250 pessoas no salão e no varandão,
dependendo do tipo celebração!
Com amplo estacionamento o espaço está preparado para seu evento para abrir
suas portas e recebê-los com o maior esmero.
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ESPAÇO TERRA DO SOL

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Espaço Terra do Sol
Nome do Proprietário: Sueli
Telefone: (11) 993395413
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Hospedagem, Festas e Eventos
Produtos: Pacotes de Hospedagem e Organização de Eventos
Localização: 23º06.222‘ S 46º27.160‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 12,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O espaço tem salão com estrutura completa, com cozinha equipada, banheiros
para portadores de necessidades especiais, além de contar com uma área
externa com um belo paisagismo integrado ao evento, área de cerimônias, salão
de jogos, churrasqueira e piscina.
Há um serviço opcional de assessoria e organização da festa, conforme a
necessidade do cliente. Sueli trabalha com organização de eventos há quinze
anos, sendo cinco desses anos, dedicados ao espaço Terra do Sol, local que ela
idealizou com tanto primor!
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FÁBRICA DE LINGUIÇA JP

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Fábrica de Linguiça
Nome do Proprietário: Janaína
Telefone: (11) 97163-4748
Horário de Funcionamento: Horário Comercial
Atividade: Produção de Linguiça Artesanal
Produtos: Venda direta de Linguiça
Localização: 23º04.821‘ S 46º25.186‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 8,7 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Venda direta ou no supermercado da cidade (Hakuo rodoviária).
Honrando a tradição da família que sempre produziu linguiça, há 6 anos a JP
Linguiças se dedica a fabricação semi-artesanal.
Alguns dos sabores que são mais encomendados são: linguiça com queijo
coalho, linguiça com alho, linguiça com azeitona e bacon, além da tradicional!
Vale a pena provar as linguiças feitas aqui em Piracaia!
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FAMÍLIA ORGÂNICA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Família Orgânica
Nome do Proprietário: Pupin
Telefone: (11) 94444-8533
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Turismo Rural Agroecológico
Produtos: Frutas, legumes, verduras e grãos
Localização: 23º04.218' S 46º21.445' W

ACESSO
Distância do Centro: 3,3 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O cultivo agroflorestal foi iniciado há 5 anos pela Família Orgânica com a
compra da área que totaliza 9 alqueires. A propriedade contém uma área de
plantio

de

trigo

Contem também uma

associada

com

o

cultivo

agroflorestal.

estufa onde há o plantio das mudas orgânicas e o

notamos o imenso cuidado com a nascente e com a qualidade da água .

Nessa linda propriedade é possível fazer passeios com focos diferentes. É
possível agendar previamente visitas com grupos entre 10 e 20 pessoas.
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FAZENDA PASSARADA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Fazenda Passarada
Nome do Proprietário: Roberto
Telefone: (11) 99411-3315
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Trilhas Guiadas com Banho de Cachoeira
Produtos: Visitação de um dia com Alimentação e Hospedagem
Localização: 23º04.926‘ S 46º14.937‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 19,6 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Caminhar pela mata fechada ao som das águas é um grande diferencial desse
lugar! É possível encomendar um almoço caipira e se deliciar com os
alimentos cultivados dali mesmo! Há possibilidade de fazer passeios
monitorado pelas trilhas e atividades de interação com a terra, plantando
árvores ou hortaliças ou colhendo café, abacate, pokan, laranja, limão, açaí ,
pinhão. Isso sem falar da chance de conhecer como funciona o sistema de
caixa de coleta de mel silvestre espalhado pela floresta em regeneração e quais
são os cuidados que se tem com a alimentação e saúde dos animais.
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FAZENDA SANTA RITA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Fazenda Santa Rita
Nome do Proprietário: Rita
Telefone: (11) 99967-8008
Horário de Funcionamento: Visitas por agendamento
Atividade: Preparação de Lanches, Café da manhã e Visitas na propriedade
Produtos: Venda de Queijos, Doces e Galinha Caipira
Localização: 23°02'04.6“ S 46°23'10.6“ W

ACESSO
Distância do Centro: 6,6 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A fazenda já recebe visitantes que param para comprar os famosos queijos e
doces da Rita!
A propriedade tem uma bela plantação de milho, além da criação de vacas,
carneiros e galinhas, sendo possível acompanhar algumas atividades
relacionadas a alimentação ou aos cuidados com os animais.
É possível comprar os queijos e doces da Rita, na feira do produtor rural que
acontece todas as sextas feiras, ao lado da Igreja do Rosário.
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FAZENDA SANTO ANTÔNIO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Fazenda Santo Antônio
Nome do Proprietário: Luciano (Beleza)
Telefone: (11) 97369-2680
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita guiada pela propriedade
Produtos: Piscicultura (Vendas somente para Restaurantes e Pesqueiros)
Localização: 23°04'54.0“ S 46°22'33.0“ W

ACESSO
Distância do Centro: 5,7 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Com sede construída em 1918 possuindo a arquitetura da época a propriedade
possui também um sistema intensivo de criação de tilápia, com recirculação
total da água em ambiente controlado, a piscicultura do local promove um
ambiente fértil e de baixo impacto ambiental. Com a ampliação dos tanques,
será possível também a criação de lambari e camarão.
A fazenda conta com 80 alqueires sendo que uma parte dela está coberta por
uma magnífica floresta, abrigando diversos atrativos e recursos.
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FAZENDA VARGEM DO LÍRIO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Fazenda Vargem do Lírio
Nome do Proprietário: Alziro
Telefone: (11) 97610-9839
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visitas guiadas com alimentação por agendamento
Produtos: Queijos, Galinha Caipira, Tilápias, Açúcar Mascavo, Melado,
Produtos:
Doce Artesanal e Visitas com Refeições
Localização: 23º04.972‘ S 46º12.991‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 28,3 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Com agendamento, pode-se desfrutar de um maravilhoso Café da Manhã e/ou
Almoço da culinária regional. A propriedade possui um belíssimo lago e uma
trilha memorável
A propriedade tem uma bela criação de vacas galinhas, cavalos, javalis e
tilápias, sendo possível acompanhar algumas atividades relacionadas a
alimentação ou aos cuidados com os animais.
No belíssimo lago com tilápias é possível realizar atividade de pesca .
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FLORA DA CONQUISTA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Flora da Conquista
Nome do Proprietário: Neide
Telefone: (11) 96393-8575
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita guiada pela propriedade
Produtos: Artesanatos, Ervas e Hortaliças
Localização: 23º00.056‘ S 46º20.369‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 9,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Pode se desfrutar de um saboroso chá de ervas colhidas no local enquanto
aprecia-se de uma bela vista sob um pergolado com flores de jade. Na
propriedade existe ainda vários canteiros de ervas medicinais e aromáticas,
verduras etc. Além de possuir um jardim com algumas árvores frutíferas.
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FLORES YOSHIKAWA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Flores Yoshikawa
Nome do Proprietário: Marina e Marcos
Telefone: (11) 97492-7200
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita guiada e acompanhamento da produção das flores e plantas
Produtos: Flores e plantas
Localização: 23º06.372' S 46º27.136' W

ACESSO
Distância do Centro: 12,7 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Dona Marina e Marcos, produtores de suculentas variadas, renda francesa,

crisântemo (Flor Bola Belga) e Point Set (A flor muito comum do natal,
também conhecida como flor do Natal, Bico de Papagaio ou ainda a Estrela de
Belém). Fornecedora de plantas para o Ceasa de Campinas há anos, por
agendamento pode-se visitar a propriedade para ver a produção e efetuar a
compra direta.
A delicadeza no trato das pequenas plantas, para se fazer as mudas e compor
um vasinho é um exercício quase que meditativo...

70

HARAS 8 ESTRELAS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Haras 8 estrelas
Nome do Proprietário: Roberta Veterinária
Telefone: (11) 98813-2813
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada pela Veterinária em Equinos
Produtos: Locação de Baias, SPA, Doma e Treinamento para provas de Tambor
Localização: 23°06'03.7“ S 46°27'23.0“W

ACESSO
Distância do Centro: 12,2Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Haras 8 estrelas é hoje um ponto de revenda de alimentos rurais para animais
e aluga as 32 baias do anexo, para a veterinária e atleta de provas com tambor
Roberta. Apaixonada por cavalos, há 16 anos ela cria cavalos e há 10 anos atua
como veterinária especializada em reprodução (com a coleta de óvulos das
matrizes de raça e a inseminação artificial nas éguas mais robustas, que servem
como barriga de aluguel).
O centro de treinamento para cavalos para provas de tambor, doma, SPA e mini
hospital é um local para conhecer tudo sobre os equinos.
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HORTA DO ABRAÃO E CLEUSA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Horta do Abraão e da Cleusa
Nome do Proprietário: Abraão e Cleusa
Telefone: (11) 99751-6815 / (11) 97187-1621
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Horta sem Agrotóxico
Produtos: Hortaliças e Verduras.
Localização: 23°06'27.5” S 46°27'29.8” W

ACESSO
Distância do Centro: 12,9 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Seu Abraão trabalha com agricultura orgânica há 30 anos, há quase 3 anos seu

Abrão está com sua roça plantada nesse local (que faz parte do sítio Kikuchi) .
Hoje o produtor fornece verduras para o Supermercado Goyos de Batatuba e
faz venda direta de verduras para os clientes que o procuram!
Vale muito a pena conhecer o trabalho desse agricultor que não usa defensivos
agrícolas no que produz, em nome da sua saúde e da saúde de todas as pessoas
que se alimentam do que ele produz!
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HOTEL POUSADA PARAÍSO DO SONHO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Hotel Pousada Paraíso do Sonho
Nome do Proprietário: Cleíde
Telefone: (11) 94161-9502
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Day Use com Piscina, Contato com a Natureza e Refeições Inclusas
Produtos: Hospedagem, Alimentação, Lazer para Crianças e
Locação de Chalés
Localização: 23°00'43.1“ S 46°24'03.0“ W

ACESSO
Distância do Centro: 10 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O espaço conta com apartamentos e casas, disponíveis para locação anual,
diárias completas e/ou diárias avulsas (Day Use) para todos os dias da semana.
É o local perfeito para receber famílias, grupos, amigos que queiram desfrutar
da beleza natural da região e da ampla estrutura que o Hotel oferece: Play
Ground, campo de futebol, piscinas (adulto e infantil), amplo salão de festas,
salão de jogos, restaurante e entretenimento para todas as idades.
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KOMBI DA JOELMA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Kombi da Joelma
Nome do Proprietário: Joelma
Telefone: (11) 94727-1276
Horário de Funcionamento: Sexta a Domingo das 8:30hs às 18:30hs
Atividade: Venda Direta
Produtos: Queijo Artesanal Frescal, Meia Cura e Parmesão, Doces e Bebidas
Localização: 22º59.919‘S 46º20.399‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 9,7 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A empreendedora rural que produz queijo artesanal frescal, meia cura e
parmesão, além de doces de leite, abóbora e de frutas de época. A venda da sua
produção, ocorre na Kombi que fica estacionada em frente a sua propriedade,
de sexta a domingo das 8:30 às 18:30. Aceita-se cartão de crédito e de débito!
A Kombi da Joelma também é ponto de venda dos empreendedores vizinhos,
Vinhos, sucos Serra Mantiqueira e das cachaças!
Os moradores e visitantes que frequentam a região já conhecem a simpatia e os
produtos da Joelma, que desde dezembro de 2018 atua nesse setor!!
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LA FIGUEIRA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: La Figueira
Nome do Proprietário: Thomas
Telefone: (11) 99266-5292 / (11) 99319-4118 - http://www.lafigueira.com.br/
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Locação para Retiros, Confraternizações e Pequenos Casamentos
Produtos: Eventos de Imersão, Hospedagem e Alimentação
Localização: 23º01.693‘ S 46º24.281‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 9,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
LaFigueira foi a 1ª RPPN do município. É um espaço de eventos sociais,
reuniões ou treinamentos, sendo o local perfeito para o desenvolvimento de
projetos, individuais ou coletivos, através de seminários, residências artísticas e
imersões para grupos entre 12 a 28 participantes. A sala de reunião tem 70 m2,
com projetor, flipchart e um ótimo sistema de som. A estrutura de acomodação
conta com 11 suítes, é opcional a contratação do serviço de alimentação.
LaFigueira é ideal para retiros, confraternizações, pequenos casamentos,
treinamentos de equipes, sendo um espaço para criações artísticas e filmagens!
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MANDALA CAFÉ

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Mandala Café
Nome do Proprietário: Paula e Thiago
Telefone: (11) 98133-8057
Horário de Funcionamento:

Quinta a Sábado das 12hs às 18 hs.
Domingos alternados das 9h às 13 hs

Atividade: Café e Confeitaria.
Produtos: Café caipira, Doces, Salgados e Bolos Confeitados.
Localização: 23°03'13.6“ S 46°21'36.6“ W

ACESSO
Distância do Centro: 450 m

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A confeiteira Paula e seu marido Thiago, sempre inspirada pelos livros de
receitas de sua família, que funciona dentro da Casa Viva, na Praça Matriz. O
espaço propõe a interação da população local e troca de saberes, shows
musicais a noite e ações culturais e sociais acompanhados de boa gastronomia.
Conta com um buffet farto e variado, composto por mais de 30 itens entre pães,
queijo, geleias produzidos na casa ou por parceiros produtores da cidade. Nas
sextas feiras, Paula promove evento semanal chamado "Sextas Manuais, com o
intuito de reunir iniciantes e iniciados nas artes manuais.
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MARCENARIA RÚSTICA BARSOTTI

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Marcenaria rústica Barsotti
Nome do Proprietário: João Marcos
Telefone: (11) 941230896
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Marcenaria .
Produtos: Mesas, portas e etc.
Localização: 23°05'05.3“ S 46°25'30.8“ W

ACESSO
Distância do Centro:

9,3 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Honrando a tradição da família João seguiu os passos do pai e do avô e se
tornou um grande jovem marceneiro!
O mais incrível é que ele Transforma árvores que caem por causas naturais, em
móveis rústicos (após uma avaliação do estado que se encontra a madeira).
Geralmente com essa madeiras pode-se fazer : bancos, mesas em geral,
cadeiras de balanço e etc. Além de trabalhar com móveis rústicos, João faz
portas novas com batente e móveis planejados em geral.
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MONITOR PARA CACHOEIRA DO PIÃO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Cachoeira do Pião
Nome do Monitor:
Proprietário:
Carlos
Telefone: (11) 98943-9025
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Monitor para a Cachoeira do Pião
Produtos: Trilha Guiada
Localização: 23º04.830' S 46º14.687' W

ACESSO
Distância do Centro: 20,3 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Composta pelas águas do Rio Atibainha, possui uma queda d’agua forte e
forma uma espécie de lagoa em baixo, o que proporciona um gostoso banho
para renovar as energias.
O acesso é feito por estradas rurais e a pé, pela trilha. Um atrativo a parte é
estar cercado pela Mata Atlântica em recuperação ao som das águas.
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MONITOR PARA PEDRA DO CARMO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Pedra do Carmo
Nome do Monitor:
Proprietário:
Del e Carlos / Apoio local: Filomena
Telefone: (11) 98421-7678 / (11) 98943-9025 / (11) 98912-1121
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Monitor para Pedra do Carmo em Atibainha de Cima
Produtos: Trilha guiada
Localização: 23°00'22.7“ S 46°08'05.8“ W

ACESSO
Distância do Centro: 42 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Vale Perdido é a região onde a Pedra do Carmo está situada, na divisa entre
os municípios de Piracaia e Joanópolis. Por se tratar de uma trilha Pesada e
afastada do núcleo de Piracaia (42 km) é recomendável a contratação de um
monitor que conheça a região (Del ou Carlos). Após o percurso íngreme de
duas horas e meia em média, a chegada ao topo da pedra permite a
contemplação da bela paisagem do Vale do Paraíba, assim como parte de
Monte Verde e um ângulo único da Mantiqueira. Para informação adicional ou
almoço após a caminhada, pode-se falar com a Filomena.
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OFICINA DO MARCOS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Oficina do Marcos
Nome do Proprietário: Marcos
Telefone: (11) 97159-3006
Horário de Funcionamento:
Atividade: Visita guiada pela propriedade
Produtos: Peças de metal sob encomenda
Localização: 23°01.848‘ S 46º21.792‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 1,9Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Confecção de peças artesanais e rústicas de metal por encomenda, sendo que a
maioria das peças compõem de objetos para decorações ou funcionais tanto
para casas residenciais quanto para empreendimentos.
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PADARIA DO CARLÃO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Padaria do Carlão
Nome do Proprietário: Carlos
Telefone: (11) 98943-9025
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visitas guiadas com Alimentação por Agendamento
Produtos: Lanches e Bebidas servidos na Padaria, Day Use com Piscina e
Almoço
Localização: 23º05.762‘ W 46º14.167‘ S

ACESSO
Distância do Centro: 25,3 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Carlão é monitor de turismo para a caminhada para Pedra do Carmo, Pião e
arredores.
Dono da padaria que fica no núcleo do bairro do Pião e de uma propriedade
que tem com piscina e boa estrutura para day use para pequenos grupos, Carlão
pode facilitar a sua estada na região providenciando atividades para desfrutar o
dia e se deliciar com a culinária no local.
É possível contratar seus serviços e fazer reserva para Almoço com
antecedência.
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PADARIA PINHAL

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Padaria Pinhal
Nome do Proprietário: Valquíria e Emerson
Telefone: (11) 97624-8531
Horário de Funcionamento: Todos os dias
Atividade: Mercearia, Lanchonete e Mantimentos em geral
Produtos: Padaria
Localização: 23º01.008‘ S 46º23323‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 7,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Padaria, mercearia e lanchonete que serve de ponto de apoio para moradores,
ciclistas, pescadores, proprietários de casas (dos 7 condomínios ao redor) e
turistas . Eles oferecem também todos os insumos para um bom churrasco,
com itens embalados e prontos para levar. Há um banheiro disponível para
uso.
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PAMONHA & CIA CARDOSO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Pamonha & Cia Cardoso
Nome do Proprietário: Patrícia
Telefone: (11) 99581-3567
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Oficina prática de como fazer pamonhas / Venda de Produtos
Produtos: Pamonhas variadas
Localização: 23°03'28.0“ S 46°20'26.8“ W

ACESSO
Distância do Centro: 3,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Patrícia faz deliciosas pamonhas doces, com ou sem queijo, as 5as feiras e sai

para vender em seu carro, suas famosas pamonhas. Com sua incrível
habilidade, consegue fazer mini pamonhas, além de bolos de milho para
eventos de todos os tipos, ou para consumo no dia a dia!
Patrícia pode ensinar tudo que o sabe sobre como fazer pamonha através de
uma oficina prática, com um grupos de no mínimo 10 pessoas! Basta agendar
com antecedência!
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PESQUEIRO E RESTAURANTE DO RENATO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Pesqueiro e Restaurante do Renato
Nome do Proprietário: Renato
Telefone: (11) 99882 - 5995
Horário de Funcionamento: Final de Semana e Feriados ou com agendamento
Atividade: Pesqueiro e Restaurante
Produtos: Pesqueiro e Restaurante
Localização: 23°01'58.8"S 46°21'39.9"W

ACESSO
Distância do Centro: 3,2 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Aberto nos finais de semana e feriadões das 8 as 18hrs.
Para os amantes da pesca esportiva, o grande lago convida a prática do
esporte! Sábados, domingos e feriadões, tanto o pesqueiro quanto o
Restaurante do Renato são uma ótima opção de lazer ao ar livre.
As porções e tipos de almoço, são uma boa opção gastronômica para atender
todos os gostos. O restaurante também trabalha com entrega .
O pesqueiro e restaurante só abre durante a semana, para os que agendarem
previamente .

84

PESQUEIRO FAZENDÃO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Pesqueiro Fazendão
Nome do Proprietário: Job
Telefone: (11) 99714-5659
Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 7h às 18h
Atividade: Pescaria
Produtos: Diária no Pesqueiro e Locação de Casa para até 10 Pessoas
Localização: 23°00'41.3“ S 46°21'27.4“ W

ACESSO
Distância do Centro: 6,2 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
No sistema pegou / pesou / pagou / levou específico para as Tilápias (os
demais peixes devem ser devolvidos). Conta com uma estrutura de banheiros
próximo ao lago. Não há aluguel ou venda de equipamentos de pesca no local,
o pescador deve trazer tudo o que precisa, para a prática do esporte , a
"PESCA a terapia do milênio ", conforme placa exposta no local.
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PESQUEIRO PÔR DO SOL

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Pesqueiro Pôr Do Sol
Nome do Proprietário: Pedro e Marcelo
Telefone: (11) 94568-1186
Horário de Funcionamento: Todos os dias das 7 às 23h
Atividade: Pesqueiro, Restaurante e Lanches
Produtos: Almoço, Marmitex e Acessórios para Pesca
Localização: 23º05.003‘ S 46º24.689‘W

ACESSO
Distância do Centro: 8,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Pesqueiro Pôr do Sol tem uma estrutura de acolhimento renovada e
convidativa. O valor da entrada da diária é de R$60,00 e a meia diária R$40
(nos horários de 7 as13hrs, 13 as18hrs ou 17 as 23hrs) por pescador. Tudo
incluído no sistema pescou, levou para casa! Os peixes mais comuns no
enorme lago são as tilápias, carpas, bagres e pacus. É possível alugar vara de
pescar e comprar isca. O restaurante funciona no sistema de buffet livre nos
finais de semana e feriados e durante a semana, é possível encomendar
refeições no marmitex.
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PLANTAÇÃO E FÁBRICA DE VIME ROCOCÓ

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Plantação e Fábrica de Vime Rococó
Nome do Proprietário: Edivino
Telefone: (11) 99892-2269
Horário de Funcionamento: Com agendamento.
Atividade: Fabricação de Vime Rococó materiais de decoração e jardinagem .
Produtos: Fabricação de vime
Localização: 23º06.015' S 46º27.077' W

ACESSO
Distância do Centro: 11,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Plantação de 20.000 m2 de vime e Fábrica de Vime Rococó materiais de
decoração e jardinagem .
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POUSADA CANTO DO LAGO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Pousada Canto do Lago
Nome do Proprietário: Danilo / Renato
Telefone: 11 97343-0945 / 11 99417-8438
Horário de Funcionamento:

Com agendamento

Atividade: Hospedagem
Produtos: Day Use com Alimentação a combinar
Localização: 23º04.271‘S 46º18.371‘W

ACESSO
Distância do Centro: 13,8 km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Pousada, conta com 7 suítes, acomodando até 28 hóspedes por noite, no
restaurante serve-se um delicioso café da manhã, almoço e jantar utilizando
ingredientes frescos produzidos na nossa região, funcionando com reserva
antecipada. Oferece day use com café da manhã ou almoço para grupos, porém
pede-se o agendamento antecipado.
São 70.000 m2 de área verde com trilhas para caminhadas, piscina, redário,
mini-campo de futebol, playground infantil, bicicletas, equipamento para
pescaria na represa, coleção de DVDs disponível para os hospedes.
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POUSADA CHALÉS HARMONIA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Pousada Chalés Harmonia
Nome do Proprietário: Luiz
Telefone: (11) 99896-9783/ (11) 4036-6482
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Hospedagem
Produtos: Quartos, Café da Manhã
Localização: 23°05'03.6" S 46°22'44.9"' W

ACESSO
Distância do Centro: 6,6 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A jovem pousada de quatro anos, é aconchegante e lindamente decorada. Conta
com 8 apartamentos com cama de casal (crianças de até 6 anos ocupando o
mesmo quarto dos pais é isenta de cobrança). O café da manhã está incluído na
diária . As demais refeições não são fornecidas na pousada. A piscina é térmica,
sendo regulada com sistema de aquecimento solar, bem como as duchas.
A beleza da paisagem, o silêncio e a paz são um convite para um profundo
descanso!
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POUSADA COLINA BOA VISTA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Pousada Colina Boa Vista
Nome do Proprietário: Kátia
Telefone: (11) 99505-4566
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Hospedagem
Produtos: Quartos, Café da Manhã (agendado), Almoço
Localização: 23°02'35.3“ S 46°21'31.2“ W

ACESSO
Distância do Centro: 1,8 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A pousada conta com 5 chalés, 4 suítes e 4 apartamentos, além de piscina,
campo de futebol, área de lazer para crianças, sala de jogos, ilha para churrasco
e espaço multiuso para eventos de pequeno porte.
Também é possível tomar o café da manhã na pousada, desde que seja feito o
agendamento prévio.
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POUSADA ESTÂNCIA BELA VISTA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Pousada Estância Bela Vista
Nome do Proprietário: Vitor
Telefone: (11) 97093-6116 - www.aestanciabelavista.com
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Hospedagem e Eventos
Produtos: Pacotes de Hospedagem
Localização: 23º58.431‘ S

46º20.007‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 14,3 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A beira da represa Jaguari, encontramos um pedaço de paraíso com uma
paisagem de cair o queixo.
Do píer da pousada, é possível fazer um passeio de lancha por 90 minutos pela
represa, com piloto e copiloto habilitados e até 5 passageiros vestidos com
colete salva vidas!
A proximidade da água é um grande diferencial desse lugar encantador. A
Tulipa da Sabesp que transfere pelo túnel, as águas da Represa Jaguari/Jacareí
e a Represa Cachoeira pode ser vista do bosque da pousada.
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POUSADA REQUINTE DA MANTIQUEIRA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Pousada Requinte da Mantiqueira
Nome do Proprietário: Claudemir
Telefone: (11) 99574-3057 - pousadarequinte.tur.br
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Hospedagem
Produtos: Pacotes de Hospedagem
Localização: 23°03'21.1“ S 46°20'54.1“ W

ACESSO
Distância do Centro: 1,4 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A Pousada Requinte da Mantiqueira, conta com 09 quartos, piscina e mini
salão de jogos, seus hóspedes de final de semana e feriados buscam geralmente
atividades de lazer e turismo fora do núcleo urbano.
O proprietário da pousada acompanha de perto todas as etapas comerciais e
operacionais da pousada, com leveza e simpatia! Não é a toa que a pousada tem
ótimas classificações nos sites de hospedagem.
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PROPRIEDADE DA DONA DITA E DO SEU ALZIRO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Propriedade da Dona Dita e do Seu Alziro Sampaio
Nome do Proprietário: Benedita e Alziro Sampaio
Telefone: (11) 97413-8376 / (11) 99603-1246
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada / Passeio de Charrete / Café da Manhã / Almoço
Caipira
Produtos: Venda de Queijo, Patos e Galinhas
Localização: 23º01.848‘ S

46º21.792‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 3,4 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
É possível agendar refeições feitas no fogão a lenha (café da manhã e almoço)
Galinha caipira, Costela no espeto, Torresmo e muito mais. É possível
organizar passeios com charretes , com boi de cela , a cavalo ou com carro de
boi. A oportunidade da interação com os animais é possível, desde que de
forma ordenada, conforme a orientação dos donos dos animais.
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PROPRIEDADE DO SR. AGENOR

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Propriedade do Sr. Agenor
Nome do Proprietário: Sr. Agenor / Ratão
Telefone: (11) 98914-4204 / (11) 95585-1887
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita guiada na área de Agricultura Familiar de Subsistência
Produtos: Artesanato, Frutas e Legumes da época
Localização: 23º05.856‘ S 46º14.166‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 25,4 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Propriedade do Sr. Agenor, é um ótimo exemplo de agricultura familiar de
subsistência.
Além de agricultor, ele é artesão, produzindo objetos e utensílios de madeira,
bambu ou de materiais recicláveis artificiais ou da natureza.
No sítio há dois lagos e implantação da piscicultura ocorreu há alguns meses.
Para agendar uma visita com o Sr. Agenor entre em contato com o filho do
proprietário, Ratão.
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QUEIJO PRIMAVERA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Queijo Primavera
Nome do Proprietário: Cleusa
Telefone: (11) 97567-6246
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita guiada pela propriedade e na produção do queijo
Produtos: Queijo Primavera
Localização: 23° 00.054’ S

46°21.403 W

ACESSO
Distância do Centro: 7,8 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Cleusa trabalhou há 30 anos na Fazenda Primavera e hoje arrendou uma parte
da fazenda para produzir seus queijos que é comercializado diretamente ou nos
supermercados da cidade.
A produção diária gira em torno de 20 queijos e ocorre no período da manhã.
É possível assistir esse processo de produção e fazer uma visita na propriedade
desde que com agendamento.
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QUINTA DOS TUKANOS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Quinta dos Tukanos
Nome do Proprietário: Claudia
Telefone: (11) 99677-1507
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Visita Guiada / Plantio / colheita / piquenique
Produtos: Frutas Nativas e Exóticas Orgânicas, Ervas Medicinais
Localização: 23º02.410' S

46º24.406’ W

ACESSO
Distância do Centro: 7,3 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A propriedade apresenta 6,5 alqueires de extensão, preserva a mata nativa e
desenvolve um sistema agrícola de baixo impacto ambiental. O foco principal é
a produção de frutas nativas e exóticas orgânicas, tais como: groselha, guaraná,
açaí, Juçara, pitanga, uvaia, jabuticaba, framboesa, amora, banana, nêspera,
pêssego, mirtilo, goiaba, physalis, lulo entre outras espécies. É possível
encomendar mudas de ervas medicinais, aromáticas e algumas frutíferas, tais
como orégano, tomilho, tomate de árvore, entre tantas outras espécies
disponíveis.
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QUINTAL DA MAJÔ

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Quintal da Majô
Nome do Proprietário: Majô
Telefone: (11) 97311-8006
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Vivência com Plantas, Caminhadas na Natureza e Benzimento
Produtos: Oficinas em Grupo ou Atendimento Individual
Localização: 22°99’224“ S 46°29’918“W

ACESSO
Distância do Centro: 14,4 km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
No meio da natureza, há uma casa aconchegante, bem estruturada, que tem um
quintal cheio de histórias, estórias, árvores, ervas aromáticas, medicinais entre
outras coisas. Tanto as atividades quanto a alimentação são preparadas com
muito carinho e atenção pela equipe do Quintal da Majô, de maneira simples,
com produtos locais e o mais natural possível.
As atividades propõem uma imersão para gerar aprendizados práticos e lazer.
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QUINTAL DO ESPANHOL E DA CIDA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Quintal de Espanhol e da Cida
Nome do Proprietário: Espanhol
Telefone: (11) 97329-7156
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita e Interação com o Pomar, Horta e Galinhas
Produtos: Ovos, Verduras, Legumes e Frutas sem uso de Agrotóxico
Localização: 23º05.336‘S 46º24.749‘W

ACESSO
Distância do Centro: 7,8 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Os alimentos são visivelmente cultivados com carinho e dedicação ,servem
para consumo próprio, abastecem a vizinhança , que se encarrega em divulgar
no sistema boca a boca , tudo o que é cuidadosamente produzido pelo
Espanhol!
As cores e formas variadas encantam os olhos só de ver as verduras , pimentas,
abobrinha, beterraba, cenoura, ervas aromáticas, jaca, jabuticaba, abacate,
mamão, pinha, tangerina, laranja, ovos e galinha caipira (por encomenda).
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QUIOSQUE SANTA ROSA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Quiosque Santa Rosa
Nome do Proprietário: Alessandra
Telefone: (11) 99707-5425
Horário de Funcionamento: Sábados e Domingos das 9h às 18hs
Atividade: Café colonial com Agendamento
Produtos: Queijos e Doces Artesanais, Café, Bebidas e Lanches
Localização: 23°01'49.3“ S 46°20'16.7“ W

ACESSO
Distância do Centro: 5,5 km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O café coado na hora e o pão de queijo fresco e saboroso são marcas desse
local! Além de oferecerem também picolés sucos lata e refrigerantes.
Os Queijos e doces artesanais são feitos com muito amor e carinho pela Dona
Rosa.
Deliciar-se com um belo café da manhã ou lanche da tarde colonial com
agendamento.
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RANCHO AGOSTINHO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Rancho Agostinho
Nome do Proprietário: Agostinho
Telefone: Não Informado
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Passeios a Cavalo na região
Produtos: Locação do Espaço de Eventos Rurais e Gastronomia
Localização: 23º03.145‘ S 46º19.395‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 4,6 km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Cozinheiro da tropa de peregrinos rumo a Aparecida e padeiro aposentado,
Agostinho montou esse espaço de evento rurais e gastronômicos lindamente
decorado, que está pronto para acolher eventos com até 180 convidados.
A área de estacionamento acomoda até 40 carros.
As vezes o espaço se torna um espaço de acolhimento de romeiros e que possui
inclusive uma ferraria.
Agostinho também organiza passeios a cavalo na região.
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RANCHO ALEGRE

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Rancho Alegre
Nome do Proprietário: Marco Antônio
Telefone: (11) 97204-0667
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita guiada pela propriedade e acompanhamento da ordenha
Produtos: Leite
Localização: 23°03'53.8“ S 46°20'56.8“ W

ACESSO
Distância do Centro: 2,0 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Sítio é um dos fornecedores de leite para a empresa de Laticínios da região.
Por conta disso, as vacas em lactação são bem tratadas para ser ter um controle
na qualidade do leite e manter a boa saúde das vacas.
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RANCHO CAIPIRA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Rancho Caipira
Nome do Proprietário: Claudio
Telefone: (11) 97162-6094
Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado das 8h às 17:30
Domingo das 8h às 13hs
Atividade: Comércio
Produtos: Legumes, Verduras e Frutas
Localização: 23°05'20.6"S 46°24'59.0"W

ACESSO
Distância do Centro: 7,8 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Localizado na principal via de acesso de quem sai da Dom Pedro I, rumo a
Piracaia e vice versa, o Rancho é ponto de venda de alguns alimentos
produzidos em nosso município, tais como: Verduras, ovos caipiras, abobrinha,
chuchu e carvão da região.
O Rancho Caipira foi inaugurado há poucos meses e está se tornando ponto de
parada para aqueles que tem casa em Piracaia ou alugam. Tanto na chegada
quanto no retorno para casa, os que e querem fazer comprar rápidas de
verduras, legumes, frutas e alguns outros quitutes, param por aqui
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RANCHO DO MAGAL

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Rancho do Magal
Nome do Proprietário: Magal
Telefone: (11)97226-4023
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Passeios de Charrete ou a Cavalo e Visitação ao Rancho
Produtos: Aluguel de Cavalos, Passeios de Charrete
Localização: 23º03.742‘S 46º22.020‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 1,9 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
É possível organizar passeios de charrete para conhecer as belezas rurais de
Piracaia, sem que seja necessário tirar o carro da garagem! Magal tem
experiência de mais de 40 anos com cavalos. Magal tem 35 baias de aluguel
para cavalos, que sob seus cuidados são alimentados, escovados, tosados e
recebem toda atenção necessária. Também é possível visitar a propriedade,

para conhecer um pouco sobre a estrutura, o funcionamento do rancho e a
rotina do trato dos animais.
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RANCHO DOS CIGANOS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Rancho dos Ciganos
Nome do Proprietário: Pedro e Raquel
Telefone:
Telefone: (11) 99870-4961 / (11) 997586969
Horário de Funcionamento: Diariamente das 8h às 18hs
Atividade: Visitação com Observação dos Animais com Agendamento
Produtos: Queijos, Sorvete, Ovos, Doces, Leite, Bebidas e Galinha Caipira
Localização: 22º59.770' S

46º18.687' W

ACESSO
Distância do Centro: 11,7 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
É possível fazer algumas trilhas guiadas dentro da área do Rancho visitando a
nascente e a mata preservada de 1 alqueire, além da possibilidade de caminhar
pelo local para a observação dos animais e quem sabe até alimentar as
galinhas.
Dependendo da época, é possível comprar o excedente de legumes e verduras
cultivados para suprir a demanda da família.
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RANCHO ITARUMA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Rancho Itaruma
Nome do Proprietário: Zé Preto
Telefone: (11) 99525-4753
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada sobre o Processo de Defumação e Extração do Mel
Produtos: Mel, Linguiça, Copa, Lomba e Demais Defumados
Localização: 23º01.097' S

46º23.891‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 8,8 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Há quarenta anos Zé preto lida com abelhas e com a extração do mel. Hoje ele
conta com 160 caixas de abelhas espalhadas no município sendo o mel de
flores silvestres e de macadâmia os que mais se destacam. Se você precisar de
alguém para capturar abelhas, chame o Zé preto !!
Hoje ele é famoso pela qualidade do mel e das peças de porco defumada (desde
a linguiça , o kit feijoada até uma saborosa copa).
Para ambos os produtos há o Selo de Inspeção Municipal (S.I.M) e muito em
breve, a barraca do Zé Preto estará presente na feira do produtor Rural.
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RANCHO J.R.

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Rancho J.R.
Nome do Proprietário: Valdir
Telefone: (11) 99892-4811
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada /Almoço Caipira
Produtos: Mudas do Capim Elefante, Esterco, Leite, Queijo Frescal, Ovos e
Galinha Caipira
Localização: 23º06.854’ S 46º25.623’ W

ACESSO
Distância do Centro: 11,9 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A propriedade contem uma área específica para o plantio de cana, Capim napiê
e do capim elefante BRS- Capiaçu. É possível visitar a propriedade por
agendamento antecipado, para acompanhamento na ordenha e alimentação das
vacas, se desejado dar mamadeira para os bezerros , e, se houver o interesse ,
pode-se preparar um café típico na parte da manhã ou da tarde. Pode-se
comprar: mudas do capim elefante BRS- Capiaçu, esterco, leite, queijo frescal,
ovos e galinha caipira.
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RANCHO PANORAMA BAR E MERCEARIA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Rancho Panorama Bar e Mercearia
Nome do Proprietário: Marc
Telefone: (11) 9429-30273
Horário de Funcionamento: Terça a Domingo das 9h às 22hs
Atividade: Mercearia e Bar com Petiscos
Produtos: Mantimentos, Bebidas e Porções
Localização: 22°59'56.1“ S 46°20'23.6“ W

ACESSO
Distância do Centro: 9,4 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Com um espaço para acomodar até 40 pessoas sentadas confortavelmente,
banheiro estruturado e um estacionamento para até 20 carros, o local serve de
ponto de apoio para encontros de charreteiros & cavaleiros, motoqueiros,
jipeiros e praticantes de mountain bike. Há água de coco, águas , refrigerantes e
diversos tipos de bebidas alcoólicas.
Os petiscos mais servidos são: Torresmo, batata frita, linguiça, palmito,
polenta, mandioca, tábua de queijos, espetinhos. É possível encomendar a
especialidade da casa: costela no bafo para no mínimo 10 pessoas.
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RECANTO ELTER

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Recanto Elter
Nome do Proprietário: Elter
Telefone: (11) 99859-0121
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Festas e Eventos
Produtos: Hospedagem e Aluguel para eventos
Localização: 23°06'35.5’’ S 46°24'59.1“ W

ACESSO
Distância do Centro: 11,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A Chácara pode ser alugada por diária , final de semana e feriados. Nos
6000m2 há uma área de lazer espaçosa, com espaço gourmet, piscina, salão de
festas e conta com uma estrutura de alojamento de até 32 pessoas.
Ao Lado há o pesqueiro logo ali, que é um ótimo ponto de referência e de
apoio, pois consta com estrutura de restaurante.
Há muito capricho e dedicação aos detalhes, para tornar a estada feliz !
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RECANTO MONTE SINAI

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Chalé Recanto Monte Sinai Pousada e Eventos
Nome do Proprietário: Eunice
Telefone: (11) 99851-6237 / (11) 99429-5962
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Hospedagem e Eventos
Produtos: Salão de Eventos e Conferências, Hospedagem e Alimentação
Localização: 22°59'40.6“ S 46°20'14.6“ W

ACESSO
Distância do Centro: 10,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Chalé Recanto Monte Sinai Pousada & Eventos, conta com 08 chalés, um
amplo espaço eventos e conferências com capacidade de até de 100 pessoas,
quadra esportiva, piscina, espaço gourmet equipado com churrasqueira, forno
de pizza, fogão a lenha, freezer, além de oferecer uma área de estacionamento.
A bela paisagem da represa é um destaque que não podemos deixar de
mencionar.

109

RESTAURANTE E CACHAÇARIA DO PORTAL

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Restaurante e Cachaçaria do Portal
Nome do Proprietário: Juliana
Telefone: (11) 99782-4384
Horário de Funcionamento: Terça à Sexta das 9h às 22hs
Finais de Semana e Feriados das 9h à 00hs
Atividade: Restaurante e Cachaçaria
Produtos: Porções, Refeições, Cachaças, Licores, Vinhos, Entre outras Bebidas
Localização: 23°03'35.4“ S 46°22'03.8“ W

ACESSO
Distância do Centro: 2 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O restaurante pode acomodar até 100 pessoas na ala próxima a cachaçaria e na
ala externa com cobertura natural e belas mesas rústicas que compõem um
ambiente super agradável e mais intimista. Com cardápio bem diversificado e
de qualidade, tanto para refeições quanto para lanches e petiscos, atendendo o
gosto de grupos bem variados.
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RESTAURANTE PESQUEIRO 5 LAGOS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Restaurante e Pesqueiro 5 lagos
Nome do Proprietário: Eloir e Alex
Telefone: (11) 99797-3935
Horário de Funcionamento: Todos os Dias das 11hs às 16hs
Atividade: Alimentação e Eventos
Produtos: Refeições, Bebidas e Espaço para Eventos
Localização: 23º04’46.6’’ S 46º25’49.4’’ W

ACESSO
Distância do Centro: 9.9 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Esse é o local para comer a vontade, a comida caipira de primeira linha
preparada com todo carinho pela Dona Eloir!!
Almoço durante a semana e nos finais de semana são com o sistema de buffet
livre.
Dona Eloir e Alex nos receberam maravilhosamente bem e contaram um pouco
da longa jornada 14 anos que os trouxe, onde estão agora com um espaçoso
restaurante!! O pesqueiro não está ativo...
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RESTAURANTE RECANTO DO AVIÃO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Restaurante Recanto do Avião
Nome do Proprietário: Miltom
Telefone: (11) 99912-9016
Horário de Funcionamento: Sábado, Domingo e Feriados
Atividade: Restaurante e Eventos
Produtos: Refeições, Porções e Bebidas Variadas
Localização: 23º05’57.4’’ S 46º27’04.8’’ W

ACESSO
Distância do Centro: 11,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A temática do local é voltada para o aeromodelismo, chamando a atenção de
quem passa na rodovia Jan Antonin Bata, na altura do km 80.
O belo salão de festa com piscina independente está disponível para ser locado.
O local possui um alojamento em anexo, que pode servir de alojamento
coletivo para até 28 pessoas (em camas de solteiro).
Miltom é produtor de vime, que é beneficiado próximo depois é distribuído,
sendo muito utilizado para decoração.
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ROÇA DO BIGODE

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Roça do Bigode
Nome do Proprietário: Rosa e Bigode
Telefone: (11) 96383-2094
Horário de Funcionamento: Diariamente das 7h às 19hs
Atividade: Visita e Prática do Sistema: “Colha, Pague e Plante”
Produtos: Verduras e Legumes
Localização: 23º05.233' S 46º25.018' W

ACESSO
Distância do Centro: 7,7 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Os produtores proporcionam a venda de verduras, legumes e frutas com um
toque especial na experiência do visitante.
O Turista poderá saber das práticas de cultivo e etapas de trabalho, num
contato direto com os produtores, isso sem falar da oportunidade de colocar a
mão na enxada e viver a experiência do plantar e do colher o próprio alimento.
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SABOR DO MILHO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sabor do Milho
Nome do Proprietário: Adélia
Telefone: (11) 99539-8420 / (11) 4036-3613
Horário de Funcionamento: Venda de porta em porta ou por encomendas
Atividade: Produção de especialidades de milho

Produtos:
Produtos: Pamonhas Recheadas e Doces, Bolinho de milho, Cural e
Suco de milho
Localização: 23º03.039' S 46º21.539' W

ACESSO
Distância do Centro: 500 Metros

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Há cinco anos Adélia faz pamonhas salgadas e doces (Calabresa, queijo,

queijo com presunto, queijo com peito de peru e Romeu e Julieta), além do
bolinho de milho, cural e suco de milho .
De 5a feira a sábado, Adélia e sua cunhada preparam suas especialidades de
milho e se lançam nas ruas de Piracaia para a venda direta de porta em porta!!
É possível fazer encomendas!!
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SABORES DA TERRA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sabores da Terra
Nome do Proprietário: Márcia
Telefone: (11) 95064-6632
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Serviço de Alimentação Personalizado
Produtos: Pães Caseiro, Bolos, Patês, Compotas, Doces de Frutas
Localização: 23º00.254‘ S 46º17.849‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 16,7 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Mesa farta de bolo de milho, cuscuz paulista, pães caseiros doces e salgados,
geleias artesanais diet e comum, pão de beijo de batata doce (vegano), patê de
tomate seco... A casa estará a disposição para servir cafés da manhã, lanches da
tarde e almoços veganos para grupos entre 4 a 10 pessoas.
Caso o cliente tenha alguma restrição alimentar, Márcia estudará uma forma de
conseguir preparar algo saboroso. Márcia procura usar legumes e frutas
abundantes na época e cultivados aqui na região, prestigiando assim os
empreendedores rurais locais.
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SELARIA DO NOEL MACHADO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Selaria do Noel Machado
Nome do Proprietário: Sr. Noel
Telefone: (11) 97615-6087
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 9hs as 16hs
Atividade: Selaria, Arte com Couro para Acessórios para Cavalos
Produtos: Selas, Arreios, Tranças, Barrigueiras, Tapa Olhos, Chicotes, Cintos,
Porta Canivetes, Bainhas e Carteiras
Localização: 23º05.802‘ S 46º14.184‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 24,3 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Os cavaleiros da região conhecem muito bem esse local, pois na Selaria do Seu
Noel Machado é onde os acessórios de montaria são fabricados artesanalmente.
Há mais de 60 anos ele se dedica ao ofício da selaria. Autodidata, seu Noel
aprendeu sozinho a arte de trabalhar com couro de vaca ou boi.
Fiquei encantada com o conjunto dos arreios, tranças, barrigueiras, tapa olhos,
chicotes, cintos, porta canivetes, bainha de facão e selas para cavalos. Essa é a
única selaria que existe em Piracaia e já que infelizmente não há pessoas que se
interessam em aprender esse tipo de serviço.
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SÍTIO 100 LIMITES

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio 100 Limites
Nome do Proprietário: Bruno e Vanderlei
Telefone: (11) 94507-0252
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada na Propriedade
Produtos: Filé de Tilápia e Tilápias vivas para Pesqueiros e Lagos
Localização: 23º04.271'S 46º18.371'W

ACESSO
Distância do Centro: 14,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A propriedade conta com um pomar bem diverso e produtivo, além de ter um

galinheiro bem estruturado, com aproximadamente 100 galinhas.
É possível fazer um passeio de barco e ter toda uma explicação sobre os
cuidados com os peixes.
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SÍTIO ALDEIA PURI

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Aldeia Puri
Nome do Proprietário: Marina
Telefone: (11) 99500-7456
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Visita Guiada
Produtos: Legumes, Hortaliças e Frutas da época
Localização: 22º59.990‘ S 46º17.490‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 15 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Na propriedade arrendada há dois anos, o casal de produtores rurais e
biólogos, Victor e Marina, se dedicam ao plantio de alimentos orgânicos
usando técnicas agroecológica. O enriquecimento do solo é uma prioridade,
para que o cultivo da agricultura familiar orgânica seja bem sucedido e possa
atender a produção de alimentos mais saudáveis, com maior produtividade e
menor gasto energético (sem o uso de defensivos ou componentes químicos).
Hoje a produção e venda de legumes, hortaliças, ervas aromáticas, pancs,

frutas da época, além de mudas, doces e conservas preparados na propriedade.
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SÍTIO BOA ESPERANÇA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Boa Esperança
Nome do Proprietário: Paulo
Telefone: (11) 97221-6566
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Produção de Leite
Produtos: Leite
Localização: 23º01.871’ S 46º23.103‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 6,2 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A Venda de leite fresco é a principal atividade dessa propriedade, que é um dos

fornecedores de leite da região, para uma empresa de laticínio ( que recolhe o
produto a cada dois dias e faz análise do leite em cada visita). O trato com as
vacas em lactação é cuidadoso ,o que torna o controle de qualidade do leite e a
atenção com a saúde das 10 vacas girolândia, um objetivo diário e constante.
É possível comprar leite fresco, diretamente do produtor! Caso o consumidor
direto queira uma grande quantidade, é bom encomendar!
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SÍTIO CANAÃ

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Canaã
Nome do Proprietário: Sandra
Telefone: (11) 97549-0710
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Eventos e Hospedagem
Produtos: Organização de Eventos, Hospedagem e Lazer
Localização: 23º06.448‘S 46º27.680‘W

ACESSO
Distância do Centro: 13,4 km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O

espaço

de

eventos

pode

atender

até

250

pessoas,

tais

como casamentos, aniversários e festas de confraternização. Nos 23.000 m2 da
propriedade o destaque é a linda vista, a enorme piscina, o gramado, o campo
de futebol, a brinquedoteca, o espaço gourmet com bela churrasqueira, pomar,
horta sem agrotóxico, o galinheiro e um amplo estacionamento!! Independente
da locação do espaço para um evento, é possível também fazer alugar o sítio
com hospedagem de até 30 pessoas acomodadas em camas, com possibilidade
de uso de área de camping para mais pessoas.
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SÍTIO CANTO DA TERRA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Canto da Terra
Nome do Proprietário: Paulo Forghieri
Telefone: (11) 99984-6615
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Visita Guiada
Produtos: Árvores para paisagismo / Cachaça Artesanal
Localização: 23º05.190‘ S 46º26.359‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 11,2 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O agrônomo que já fez projetos de paisagismo e coordenou a implantação de

seus projetos em condomínios, áreas particulares, praças públicas e em
parques (inclusive do nosso Parque Ecológico municipal de Piracaia e praça da
Matriz), decidiu se especializar no plantio de palmeiras e jabuticabeiras, na
época que comprou a propriedade , há mais de 30 anos!
Hoje há 18 espécies de palmeiras e 4 espécies de jabuticabeiras de todas as
idades ,tamanhos e quantidades para serem vendidas, especialmente para
floras, paisagistas e clientes particulares (com venda direta)!!
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SÍTIO CAPUAVA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Capuava
Nome do Proprietário: Patrícia
Telefone: (11) 99581-3567
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Visita Guiada / Interação com os animais / Refeição Típica Rural
Produtos: Plantas ornamentais / Interação com os animais / Refeição Típica
Localização: 23°03'28.0“ S 46°20'26.8“ W

ACESSO
Distância do Centro: 3,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O trato com as 30 vacas em lactação é cuidadoso, o que torna o controle de
qualidade do leite e a atenção com a saúde das vacas e bezerras, um objetivo
diário e constante. Poder participar da rotina do Sítio Capuava pode ser uma
bela experiência, especialmente para as crianças!
Algumas das atividades que podem ocorrer são: alimentação alguns dos
animais, assistir a ordenha das vacas ,preparar os ninhos das galinhas, enfim ,
conhecer e entender alguns hábitos, comportamentos dos animais.
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SÍTIO CRAVORANA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Cravorana
Nome do Proprietário: Benedito e Helena
Telefone: (11) 97412-0754
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada / Passeio de Charrete / Almoço Caipira
Produtos: Queijo, Leite, Ovos. Galinha Caipira, Doces de Frutas
Localização: 23º02.418' S 46º20.022' W

ACESSO
Distância do Centro: 3,8 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Hoje a propriedade conta com 30 vacas em fase de lactação e há o plantio de

capim para alimentar a criação, além de uma pequena horta. A propriedade
está à disposição para receber visitantes, desde que seja feito o agendamento
antecipado, pois assim pode-se assistir o processo de ordenha e de alimentação
do gado, fazer um passeio de charrete e até desfrutar de um belo almoço com
galinha caipira preparado ali mesmo! A casa tem um belo e confortável espaço
gastronômico e pode acomodar pequenos grupos durante a estadia.
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SÍTIO DA MATA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio da Mata
Nome do Proprietário: Tereza
Telefone: (11) 94444-8533 (Pupin Responsável)
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita guiada nas Áreas de Agrofloresta
Produtos: Hospedagem, Alimentação e Pequenos Eventos
Localização: 23º02.302‘ S 46º25.016‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 8,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Sítio da Mata foi uma área de pasto e de plantio de eucalipto, porém, desde
sua aquisição em 2015, um trabalho de reflorestamento com o plantio de
Mogno africano, mesclado com áreas de agrofloresta em estágios diferentes
está mudando aos poucos a paisagem dessa propriedade. É possível realizar
algumas trilhas de observação de fauna e flora. Adelson é o caseiro-guardião
do sítio e um ótimo monitor que nos conduziu pela trilha da mata.
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SÍTIO DO MAIS VELHO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio do mais Velho
Nome do Proprietário: Sr. Agnaldo
Telefone: (11) 95618-0422
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita guiada pela propriedade

Produtos: Queijos Artesanais, Doces, Leite, Ovos, Galinha Caipira e Leitão
Produtos:
por encomenda
Localização: 23°01.927’ S

46°17.994 W

ACESSO
Distância do Centro: 9,6 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Simplicidade, acolhimento e solidariedade com os visitantes parecem ser as
melhores palavras que traduzem a experiência!
Com o leite produzido na propriedade, há a fabricação de queijos artesanais
(fresco, massa cozida e tipo requeijão) doce de leite e manteiga.
A família conta com um belo e variado pomar e seus animais são muito bem
tratados. É possível comprar ovos caipiras e encomendar pães caseiros, galinha
caipira, pato ou leitão.
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SÍTIO DO SR. ANTÔNIO CAMARGO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio do Sr. Antônio Camargo
Nome do Proprietário: Antônio Camargo
Telefone: (11) 97243-5590

=
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada / Ordenha das vacas
Produtos: Queijo, Galinha, Ovos, Porcos
Localização: 23º01.219’ S 46º23.949‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 12,7 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Na propriedade de 23.000m2 onde há a criação de vacas, porcos, galinhas e

uma área de plantio de mandioca, milho, feijão, banana, mamão, laranja,
Poncã, cebola e uma horta.
Nesse quintal bem diversificado, pudemos ver que há um pouco de tudo,
possibilitando uma certa independência e autonomia da cidade.
A ordenha das vacas ocorre as 7 da manhã geralmente e pode ser assistida,
porém se combinado com antecedência.
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SÍTIO KIKUCHI

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Kikuchi
Nome do Proprietário: Cristina
Telefone: (11) 97175-9642
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Plantio de Flores Ornamentais
Produtos:
Produtos: Flores e Plantas Ornamentais, Tomate, Morango, Pimentão e
Mandioca
Localização: 23º06.510' S 46º27.401' W

ACESSO
Distância do Centro: 13,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
No local há uma área enorme destinada ao plantio de morango, tomate, sweet
grape, mandioca e pimentão. Além da plantação, na propriedade ainda são
cultivadas plantas ornamentais como Melindro, Dracenas, Ruscus, Hera e etc.
A família Kikuchi tem um box no Ceasa Campinas, no mercado das flores
fornecendo suas plantas para floras, casamentos e/ou eventos especiais.
É possível fazer encomendas diretamente com a produtora.
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SÍTIO NEKOZUKA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Nekozuka
Nome do Proprietário: Marcelo Nekozuka
Telefone: (11) 99955-0294
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Plantio de Flores
Produtos: Flores Copo-de-Leite e Rosas
Localização: 23°06'12.3“ S 46°27'15.6“ W

ACESSO
Distância do Centro: 12,3 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O proprietário escoa e vende sua produção no CEASA Campinas e São Paulo e
faz também a venda direta de rosas por encomenda , com a quantidade mínima
de 5 dúzias . A produção de Rosas de Corte de diversas cores e Copo de Leite
acontece em uma área de 12.000 m², após a colheita , coloca-se aquela redinha
nos botões de rosas e guarda-se numa geladeira específica , o que está pronto
para ser comercializado.
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SÍTIO NOSSA SENHORA DA APARECIDA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Nossa Senhora da Aparecida
Nome do Proprietário: João Fontana e Franciano
Telefone: (11) 96376-7127 / (11) 94253-3804
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visitação Guiada na Propriedade e Passeio de Charrete
Produtos: Bolos, Pães e Café da Manhã ou Lanche da Tarde por Encomenda
Localização: 22º59.131' S 46º21.205' W

ACESSO
Distância do Centro: 12,7 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Na propriedade o que se destaca além da diversidade de animais e do
acolhimento dos proprietários, é a paisagem que se descortina, emoldurada pela
vista para a represa Jaguari/Jacareí. É possível agendar uma visita para ver de
perto cavalos, burro, vacas, bezerros, patos e galinhas D´angola, ver como
funciona a ordenha mecânica e o processo de alimentação das vacas. É possível
agendar uma visita com a opção de um passeio de charrete ou a cavalo e um
belo café da manhã ou lanche da tarde típico. Dona Nega é famosa por seus
bolos, pães, doces com frutas, preparados com todo amor e por encomenda.
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SÍTIO NOSSA SENHORA DE APARECIDA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Nossa Senhora de Aparecida
Nome do Proprietário: Natalina e Marcão
Telefone: (11) 97296-4157
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada
Produtos: Leite, Queijo, Galinha e Ovos Caipira
Localização: 23º02.675‘ S 46º21.478‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 1,6 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O forte nessa propriedade é a pecuária leiteira. A família possui 30 vacas
girolando em fase de lactação, além de galinhas que vivem livre.
O trato com as vacas em lactação é cuidadoso, o que torna o controle de
qualidade do leite e a atenção com a saúde das vacas, um objetivo diário e
constante. Há a produção e venda de artesanal de queijo, galinha caipira e ovos
por encomenda.
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SÍTIO OASIS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Oasis
Nome do Proprietário: Olga
Telefone: (11) 996762323
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Criação de Ovinos de Corte
Produtos: Estrelícias, Raphis ou Carneiro
Localização: 23º06.443‘ S 46º26.995‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 13,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A bela propriedade produz e fornece mudas de plantas ornamentais para as

floras e clientes diretos, especificamente os dois tipos de estrelícias ou avesdo-paraíso (que melhor se adaptaram na região) e a Raphis (popularmente
conhecida pelo nome de palmeira-ráfis).
Outra atividade importante é a criação de ovinos de corte, porém com venda
direta apenas de carneiro vivo.
Caso você queira comprar estrelícias, Raphis ou carneiro contate!
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SÍTIO PASCOAL

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Pascoal
Nome do Proprietário: Pascoal
Telefone:: (11) 99787-5193
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada e Banho de Água da Nascente
Produtos: Visita para conhecer o sítio
Localização: 23º01.737' S 46º13.979' W

ACESSO
Distância do Centro: 26,3 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Nesse sítio há uma verdadeira usina de energia (construída em 1980) que por
muitos anos garantiu a iluminação da propriedade, pois antigamente não havia
fornecimento de energia na região pela Elektro. O Sítio possui chafariz e
piscina de água natural que foram fonte de muita diversão para os filhos e netos
desse empreendedor rural, notamos que água é o que não falta nesta
propriedade, a casa conta com uma boa estrutura de cozinha e copa, além da
churrasqueira, podendo servir como base para alimentação, ponto de visitação
e lazer, sem contar a simpatia do seu Pascoal e as muitas histórias!!!
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Sítio - Ateliê Eliana Carvalho

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio - Ateliê Eliana Carvalho
Nome do Proprietário: Eliana Carvalho
Telefone:: (11) 99902-7035
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Artista Plástica (Arte contemporânea natural)
Produtos: Móveis Rústicos, Objetos de Arte com Ferro, Madeira e Vidro
Localização: 22º59.978‘ S 46º17.524‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 15,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A artista mineira, Eliana Carvalho há 10 anos se dedica a ressignificar o uso de
materiais descartados e naturais, numa arte única, a arte contemporânea
natural! Nota-se o uso principalmente do ferro madeira e vidro líquido em suas
obras. Esse é um trabalho sustentável, pois qualquer coisa que iria para o lixo,
ela transforma em arte! Seu ateliê é numa antiga casa de taipa lindamente
decorada, com direito a fogão a lenha e tudo! Nos jardins caminha-se entre
algumas esculturas prontas ou por troncos que servirão como matéria prima
para alguma arte! A Artista já expôs suas obras na Europa !
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SÍTIO PAULO BAPTISTA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Paulo Baptista
Nome do Proprietário: Paulo Baptista
Telefone: (11) 99739-3216
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Produção de Café
Produtos: Café moído ou em grãos e Mudas
Localização: 23º05.050‘S 46º23.178‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 6,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O café produzido aqui em Piracaia, é vendido na feira do produtor rural de
Piracaia, toda sexta feira a partir das 16:00, ao lado da Igreja do Rosário
(Centro).
São cultivados na propriedade três tipos de cafés: o Mundo Novo, o Bourbon e
o Catui, com aprovação do Selo de Inspeção Municipal.
Em busca da melhor qualidade na produção e beneficiamento do Café
Artesanal De Piracaia, Paulo honra a tradição de seu avô, que mesmo com a
crise de 1929 não desistiu da produção de café.
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SÍTIO PRIMAVERA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Primavera
Nome do Proprietário: Regina
Telefone: (11) 97583-9780
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita guiada pela propriedade para até 15 pessoas
Produtos: Venda direta de Leite para Empresas de Laticínios
Localização: 22º59.867‘ S 46º18.795‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 11,4 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Sítio é um dos fornecedores de leite da região para uma empresa de
laticínios, por conta disso a sua qualidade deve estar na perfeição, para isso
tem-se uma atenção diária na saúde dos bovinos.
Com agendamento pode-se ainda participar da alimentação dos bezerros e/ou
ordenha.
Há a produção de cana para a alimentação das vacas durante o período da seca
das pastagens (de maio a dezembro).
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SÍTIO RECANTO DAS FRUTAS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Recanto das Frutas
Nome do Proprietário: Cristiano
Telefone: (11) 99923-9251
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Visita Guiada para conhecer a produção de morangos e goiabas
Produtos: Morango e Goiaba
Localização: 22º59.867‘ S 46º18.795‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 11,4 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Quando cheguei nesse local, caminhei até o MAR de morangos, meus olhos

encontravam o horizonte, mas não enxergavam o fim dos canteiros de
morango!!!
Essa é uma produção de larga escala, que conta com 250 mil pés de morangos
plantados!
Isso sem falar dos 600 pés de goiaba gigantes que completam a paisagem!
É possível agendar uma visita e até realizar a compra direta dos produtos
recém colhidos!
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SÍTIO SÃO BRAZ

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio São Braz
Nome do Proprietário: André
Telefone: (11) 96475-7149
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Produção de Leite
Produtos: Leite, Queijo, Galinhas e Ovos Caipira
Localização: 23°05'01.7“ S 46°24'22.0“ W

ACESSO
Distância do Centro: 6,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Sítio São Braz é um dos fornecedores de leite da região, para uma empresa

de laticínio ( que recolhe o produto a cada dois dias e faz análise do leite em
cada visita). O trato com as vacas em lactação é cuidadoso ,o que torna o
controle de qualidade do leite e a atenção com a saúde das 40 vacas ,um
objetivo diário e constante. É Possível comprar leite, queijo frescal, ovos e
galinhas caipira , porém é preciso encomendar com antecedência.
Foi bacana ver os marrecos soltos, circulando livremente próximos das
galinhas.
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SÍTIO SÃO JORGE

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio São Jorge
Nome do Proprietário: Mercedes
Telefone: (11) 99559-4715
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Assistir a Doma de Cavalos
Produtos: Queijos Meia Cura ou Frescos, Leite e Café da Tarde agendado
Localização: 23º06.139' S

46º26.092' W

ACESSO
Distância do Centro: 11,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O foco de trabalho é a pecuária leiteira para a produção de queijo meia cura ou
fresco e a venda de leite. Hoje a propriedade conta com 15 vacas na fase de
lactação, cuidadosamente tratadas e que são ordenhadas manualmente.
Diariamente há a produção do queijo!
Para os amantes da gastronomia, é possível inclusive saborear um típico café
da tarde, a ser combinado no ato da reserva, agregando "gastronomia rural" ao
passar pelo bairro.
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SÍTIO SÃO PEDRO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio São Pedro
Nome do Proprietário: Silvia
Telefone: (11) 99611-3211
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Venda de pães
Produtos: Pão integral, Pão tradicional de farinha branca, Pão com canela, Pão
Produtos: com goiabada e Pão com chocolate.
Localização: 23º02.433‘ S 46º21.407‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 2,0 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O Pão caseiro com fermentação natural (também conhecido como fermento de

Cristo) é o grande destaque gastronômico do que é produzido com muito amor
no Sítio São Pedro!
Hoje os sabores que se destacam são :
Pão integral, pão tradicional de farinha branca, pão com canela, pão com
goiabada e pão com chocolate!! É possível fazer encomendas, com 48hs de
antecedência ! O grande diferencial desse pão é que o fermento natural facilita
a digestão , evitando refluxo, azia e queimação.
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SÍTIO SÃO SEBASTIÃO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio São Sebastião
Nome do Proprietário: Gislene Fontana
Telefone: (11) 97291-0109
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Café da Manhã e Almoço para Grupos com Reseva
Produtos: Doces, Bolos e Pães Artesanais servidos no Café por encomenda
Localização: 23º04.221‘ S 46º21.470‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 3,4 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Os famosos quitutes de mandioca da Gislene, são vendidos na feira do
produtor rural de Piracaia, toda sexta feira a partir das 16:00 ao lado da Igreja
do Rosário (Centro). Aqui a gastronomia é o destaque, sendo possível agendar
cafés da manhã ou almoços preparados com todo carinho pela família.
A bela propriedade produtiva, conta com lago e mini tanque com tilápias,
galinhas, vacas leiteiras, cavalo, plantação de mandioca, milho e pomar! O
destaque é a mangueira centenária que nos remete ao passado, também
representado pela antiga capela de taipa de pilão e pelo antigo alambique.
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SÍTIO TAKAYAMA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sítio Takayama
Nome do Proprietário: Jorge e Beth
Telefone: (11) 99965-1811, (11) 97442-1458
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada
Produtos: Goiaba, Pêssego e Atemóia.
Localização: 23º06.550' S 46º25.506’ W

ACESSO
Distância do Centro: 11,2 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Contando com uma grande e fascinante área de plantio de goiaba, atemoia e
pêssego o casal de empreendedores rurais está aberto a receber visitantes que
queiram conhecer e vivenciar as etapas de cuidados com as frutíferas,
conforme o interesse e a época. A produção de goiaba é o ano inteiro, assim
como os cuidado permanente com as goiabeiras, já as colheitas de atemoia e
pêssego geralmente ocorre nos meses de abril/maio e nos meses de setembro e
outubro respectivamente.
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SOCIEDADE PAULISTA DE TROTE

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sociedade Paulista de Trote
Nome do Proprietário: Chimboca
Telefone:: (11) 94089-3620
Horário de Funcionamento: Diariamente das 8h às 17hs
Atividade: Pesqueiro, Visita para o Treino dos Cavalos
Produtos: Passeios de Charrete, Alimentação e Eventos
Localização: 23º05.677' S 46º26.427' W

ACESSO
Distância do Centro: 12,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
As principais atividades diárias da Sociedade Paulista de Trote, estão
relacionadas ao esporte chamado SULK, que é uma corrida de trote com
charretes leves e aerodinâmicas! A atenção e cuidados com os cavalos, refletem
no desempenho nos treinos de cada animal. Os treinos abertos e gratuitos
ocorrem a cada sábado sim, sábado não.
O “Trote Pesqueiro” funciona para servir como opção de lazer para os amantes
da pesca de tambaqui, tambacu, dourado, pintado, carpas, corimbas, tilápia e
pacu. É possível ficar pescando o dia inteiro ou por meio período.
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SR. COGUMELO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Sr. Cogumelo
Nome do Proprietário: Leonardo e Juliana
Telefone: (11) 96670-0463
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Assessoria Técnica e Visita aos Produtores
Produtos: Cogumelos em Natura e Conservas com Vinagre e Azeite
Localização: 23°03'21.4“ S 46°23'32.0“ W

ACESSO
Distância do Centro: 4,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Os empreendedores que investiram em dois barracões e alta tecnologia para a
produção de Shiitake e Shimeji in natura por um ano (2018-2019), decidiram
vender as estufas e se dedicarem a revenda e ao beneficiamento de cogumelos
produzidos na região.
Os cursos, estudos aprofundados e a experiência bem sucedida na produção de
cogumelos, permitiram o reposicionamento do negócio, de modo que eles
possam dar assessoria técnica para futuros investidores na produção de
cogumelos. Sucesso aos Sr e Sra COGUMELO!!
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TAKAYAMA FLORES

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Takayama Flores
Nome do Proprietário: Sérgio Takayama
Telefone: (11) 97152-3141

=
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada para acompanhamento da produção das flores
Produtos: Flores
Localização: 23°06'21.9“ S 46°27'11.7“ W

ACESSO
Distância do Centro: 12,9 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Que lindo poder caminhar nas estufas e ver a evolução dos vasinhos , desde a

o preenchimento da terra, o plantio das mudas/sementes, as fases do
crescimento, a fase da poda e finalmente a floração!! É bastante trabalhoso o
processo de produção até se chegar a um vaso lindo de flores de Sun Patiens
ao longo dos 3 meses de manejo, até que esteja a ponto de ser comercializada e
poder embelezar ambientes fechados residenciais, comerciais ou jardins,
realçando o trabalho dedicado de paisagistas e jardineiros. Boa parte da
produção é comercializada no Ceasa e a venda direta já ocorre.
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TOCA DO TATU

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Toca do Tatu
Nome do Proprietário: Ângelo Negri
Telefone: (11) 96579-0951
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita Guiada e Experiência: “Um dia na Roça”
Produtos: Hospedagem para até 6 Pessoas, Ovos de Galinha Caipira, etc
Localização: 23º00.161‘ S 46º17.734‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 16,3 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Eis uma grande oportunidade de se hospedar numa casa natural, construída
com elementos que estavam disponíveis na região (técnica conhecida como
SUPERADOBE) localizada na entrada da Ecovila Clareando.
Cuida de um galinheiro com 62 galinhas e um galo, com foco em produção e
venda de ovos caipiras.
Um dos seus objetivos é trabalhar com turismo pedagógico, proporcionando
novas experiências e mostrando novas possibilidades de vida no campo.
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TRAILER DO MARCÃO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Trailer do Marcão
Nome do Proprietário: Marcos
Telefone: (11) 99777-4394
Horário de Funcionamento: Diariamente das 10hs às 14hs; 17hs às 23hs
Atividade: Lanchonete e Restaurante
Produtos: Almoço, Lanches e delivery de Marmitex
Localização: 23°05'28.4“ S 46°24'54.3“ W

ACESSO
Distância do Centro: 7,9Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A lembrança ao olhar as fotografias da vila operária e da cadeia de produção
da antiga fábrica de calçados Bata, o pai do Marcão trabalhou 40 anos na
fábrica. O local pareceu ser um pequeno grande centro de memória do bairro
que foi criado para suprir as demandas relacionadas com o funcionamento da
fábrica. Hoje os imóveis fazem parte da massa falida e que em algum
momento terá seu complexo leiloado.
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TURMA DO OVO

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Turma do Ovo
Nome do Proprietário: Rafael Camacho
Telefone: (11) 95550-6177
Horário de Funcionamento: Com Agendamento
Atividade: Visita Guiada
Produtos: Ovos de Galinhas Caipiras e Ovos de Codorna Orgânicos
Localização: 23º00.655‘ S 46º23.996‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 10,2 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
Todo o local é organizado, limpo e foi extremamente bem planejado. A fim de
garantir a qualidade da produção de ovos caipiras orgânicos, todo o espaço
onde as galinhas vivem, foi dimensionado, desde a área de pastagem quanto o
espaço coberto onde há o pernoite ou onde elas ficam abrigadas nos dias de
chuva. A turma do ovo tem como objetivo fornecer ovos mais nutritivos,
saudáveis, frescos, de origem segura, livres de hormônios, antibióticos,
transgênicos e agrotóxicos.
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VALE DAS MARITACAS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Vale das Maritacas
Nome do Proprietário: Pedro e Lurdes
Telefone: (11) 99501-4903
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Hospedagem Rural e Eventos
Produtos: Verduras, Legumes da Época e Alinentação a combinar
Localização: 22º58.700' S 46º19.867' W

ACESSO
Distância do Centro: 13,5 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O café da manhã está incluído na diária e as refeições que podem ser
encomendadas, são preparadas com os alimentos prioritariamente vindos do
quintal, portanto tem um sabor especial! Segundo o Booking.com o café é
Fantástico, além da avaliação dos hóspedes ser excepcional de 9,6!! Em caso
de grupos que queiram tomar uma café da manhã colonial ou fazer um lanche
da tarde, os empreendedores estão abertos para negociar. É possível fazer
algumas trilhas guiadas com os hóspedes, por agendamento, isso sem falar do
galinheiro e do pequeno lago que funciona com o sistema pesque e solte!
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VALE DOS CONTOS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Vale dos Contos
Nome do Proprietário: Suzy
Telefone: (19) 99319-3962
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visitas Guiadas e Produção de Bebidas
Produtos:

Vinhos de Hidromel com sabores Frutados, Refrigerantes, Mel e as
geleias de frutas da Época

Localização: 23º00.194‘ S 46º17.463‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 15,6 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A propriedade foi idealizada para acolher um grande Teatro Itinerante
Participativo no meio da natureza exuberante do local.
A adega para 2000 garrafas de vinhos e hidromel com espaço de degustação, a
cozinha industrial, a sala de fermentação com controle de luz e temperatura, a
casa do mel, os apartamentos para locação, estacionamento, banheiros e a
lojinha de produtos próprios e de parceiros estão sendo finalizados.
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VERDURAS DO ROBERTO E DA LÉIA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Verduras do Roberto e da Léia
Nome do Proprietário: Roberto e Léia
Telefone: (11) 94756-9595
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Visita na Horta
Produtos: Verduras, Legumes e Frutas
Localização: 23º04.160‘ S 46º23.988‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 6,2 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
A enorme plantação de verduras compõe a paisagem dessa propriedade. Uma
pequena barraca acolhe o visitante que busca verduras frescas, legumes e
frutas. Léia acolhe muito bem a todos que recebe no local. Em conversa, ela
me disse algo muito marcante: "Aqui o visitante é o "caipira", mas quando nós
vamos para a cidade, daí nós é que somos o caipira!
Ela comentou que é frequente a surpresa de alguns clientes da cidade, que não
reconhecem algumas verduras recém colhidas, o que confirma que cada um
tem algo para ensinar e algo para aprender.
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VILA DOS EUCALIPTOS

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Vila dos Eucaliptos
Nome do Proprietário: Taís
Telefone: (11) 98333-5253
Horário de Funcionamento: Com agendamento
Atividade: Eventos de Casamento
Produtos: Espaço de Eventos para Festa com Hospedagem para os Noivos
Localização: 23°05'19.6“ S 46°26'30.9“ W

ACESSO
Distância do Centro: 11,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O requinte e o bom gosto na decoração e a delicada comunhão com a natureza
é um destaque desse lugar.
A vila dos Eucaliptos acolhe festas de casamento de até 250 convidados, sendo
possível realizar a cerimônia religiosa ou civil, num cantinho especialmente
pensado para esse momento.
Há uma casa com quatro suítes, que pode ficar à disposição para a preparação e
a hospedagem dos noivos, padrinhos ou familiares.
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VINHO SERRA DA MANTIQUEIRA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Nome da Propriedade: Vinho Serra da Mantiqueira
Nome do Proprietário: Não informado
Telefone: (11) 94264-6056
Horário de Funcionamento: Quartas, Sábados e Domingos
Atividade: Visita guiada na propriedade
Produtos: Vinhos, Sucos de Uva, Licores, Cachaças, Pera no Vinho,
Produtos:
Vinagre e Geleias
Localização: 22º59.056‘ S 46º20.901‘ W

ACESSO
Distância do Centro: 12,1 Km

Dificuldade:

DESCRIÇÃO DO LOCAL
O acolhimento e a simpatia dos proprietários na chegada, são um convite para
entrar e ver de perto o parreiral de uvas bordô que recebe cuidados diários do
Sr. Odair. Isso sem falar da oportunidade de conhecer os maquinários, tonéis e
utensílios para a produção do vinho e do suco de uva, além da visita a lojinha
onde os produtos artesanais ficam armazenados.
São eles: Vinhos, suco de uva, vinagres, licores de diversas frutas, cachaças,
licor de vinho, conservas de cebolinha, pera no vinho, antepasto de berinjela e
geleia de maça com vinho.
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