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   Assunto: Setur lança roteiro turístico para Observadores de Aves 

 

 

Setur lança roteiro turístico para Observadores de Aves 

 
O evento que foi realizado no Armazém 14 no Engenho Central na última sexta-feira, contou com a 
presença de especialistas no assunto que discutiram sobre a qualificação do sistema turístico para a 
implantação e comercialização desse roteiro. 
  
  

 
Omir Lourenço, Secretário de Turismo de Piracicaba 

Segundo Omir Lourenço, secretátio de Turismo de Piracicaba, “o trabalho foi iniciado em parceria com a 
Esalq/Usp já em 2011, e Piracicaba tem um grande potencial principalmente nas margens do rio até o 
Tanquã, onde são encontradas muitas espécies de aves em seus 70km de extensão. Também estamos 
identificando outros pontos além da orla do rio para os observadores contemplarem as aves em 
Piracicaba, já que aqui encontramos mais de 10% das espécies catalogadas no Brasil”. 

  
Turismóloga Rose Massarutto (Setur) 

Para a turismóloga Rose Massarutto (Setur), uma das responsáveis pela identificação e elaboração do 
roteiro, “é mais uma ação para incrementar os atratativos turísticos de Piracicaba. Estamos identificando 



os locais mais interessantes e a necessidade de melhoria da infra estrutura para receber os turístas. A 
área rural corresponde a 80% do município e sua atratividade é muito forte, daí a inclusão dos bairros de 
Santana e Santa Olímpia que já tem uma estrutura para a recepção do turísta. Além destes, temos 
também a Esalq e o Horto Florestal aptos a receber grupos para essa atividade”. 

Texto e fotos: Adilson Zavarize 

Segue abaixo artigo elaborado pelos biólogos Lucas Longo e Eduardo Alexandrino, e pela turismóloga 
Rose Massarutto, com informações técnicas sobre o potencial de Piracicaba para o turismo de observação 
de aves, apresentado durante o evento. 

Artigo  

Piracicaba possui potencial para o turismo de obser vação de aves 

A natureza sempre despertou a curiosidade do homem, e essa ligação, manteve-se ao longo de sua 
história, por diferentes relações, como por exemplo, pela contemplação de animais, como as aves. 

A atividade de observação de aves ou birdwatching surgiu no século 18, no Reino Unido, através de 
pequenos grupos de pessoas que além de contemplar, passaram a trocar informações sobre aves. Esse 
tipo de atividade baseia-se na observação desses animais em seu ambiente natural, através do olho nu, 
ou pela utilização de equipamentos, como binóculos. Entretanto, além de ser uma atividade de 
contemplação, também é um meio de conhecimento cientifico, atividade física, relacionamento pessoal e 
de conscientização ambiental. 

Embora a observação de aves seja uma atividade tradicionalmente antiga em países como a Inglaterra, 
França e os Estados Unidos, no Brasil, ela ainda é discreta, mas vem anualmente se expandindo e 
ganhando cada vez mais, caráter econômico, social e ambiental. 

O Brasil por suas dimensões territoriais, diversidade geográfica e biológica, possibilita a essa atividade, 
um imenso potencial a ser explorado pela observação de aves. Segundo o Comitê Brasileiro de Registros 
Ornitológicos (CBRO), são conhecidas no país, 1.832 espécies de aves, o que nos coloca mundialmente 
em segundo lugar em número de espécies. 

Piracicaba, Estado de São Paulo, não é diferente, pois dados oriundos de pesquisas realizadas no 
município, destacam a ocorrência de mais de 250 espécies de aves, potencial esse, resultado da 
diversidade de ambientes, como por exemplo, os encontrados na paisagem rural, que representa 87% da 
área total do município. 

Pesquisadores da ESALQ/USP em parceria com a Secretaria de Turismo (SETUR) diagnosticaram a 
vocação da cidade para a exploração da atividade de observação de aves. Os recursos turísticos 
destacados na pesquisa estão organizados no inventário e diagnostico turístico da cidade dos quais já 
recebem visitantes no município. Entretanto, dentre os resultados, observa-se a necessidades de 
qualificação do segmento turístico para atender essa demanda especifica. Com isso no último dia 02 de 
março, foi realizado no Engenho Central, o “Fórum de Discussão sobre o Receptivo Turístico para 
Observadores de Aves”, iniciativa organizada pelos biólogos e ornitólogos, Eduardo Alexandrino e Luccas 
Longo, pela turismóloga, Rose Massarutto (SETUR) e pela Profª Odaléia Queiroz da ESALQ/USP. O 
evento teve a participação de representantes do setor público, privado e de demais interessados. Dentre 
os resultados da pesquisa discutidos durante o evento, destaca-se a melhoria nos meios de hospedagem, 
guias locais e agências receptivas, propondo assim padrões de serviços para comercialização de roteiros 
turísticos autoguiados e guiados no município. Os detalhes sobre o evento e a pesquisa poderão ser 
acessados no site da SETUR: http://www.setur.piracicaba.gov.br/. 

A observação de aves é um segmento do ecoturismo que traz a possibilidade de geração de renda, ao 
mesmo tempo em que promove a conscientização ambiental local e amparo do uso sustentado dos 
recursos naturais. 

Autoria do Artigo: Eduardo Alexandrino, Lucas Longo e Rose Massarutto 

 


