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Estação Experimental de Tupi
• Área protegida administrada pelo Instituto Florestal da Secretaria do Meio

Ambiente do Estado de São Paulo localizada em Piracicaba.

• Foi criada em 1949 e as principais atividades desenvolvidas atualmente são

a pesquisa científica, educação ambiental e uso público.

• Em junho de 2018 foi formalizada uma permissão de uso da área de

visitação pública para a Prefeitura de Piracicaba. Está em formalização um

comitê gestor para essa área com, além do IF e Prefeitura (SEDEMA), a

ESALQ (e outra universidade de Piracicaba) e representantes da sociedade

civil. Todos os programas de educação ambiental têm sido desenvolvidos

de forma conjunta.



Programas de EA: PJ-MAIS

O que é?

Implantação de um núcleo de formação integral e ecoprofissional de jovens na 

Estação Experimental de Tupi associado ao Programa PJ-MAIS (desenvolvido 

pela RBCV e premiado internacionalmente). 

Situação atual e perspectivas

Atualmente: “Pré PJ-MAIS”. 

Proposta encaminhada ao FID e em fase de articulação com o programa de 

educação integral da Escola Pedro de Mello recentemente aprovado. 

Oficinas:
-Educação  integral (autoformação, 

heteroformação e ecoformação);

- Produção e manejo agrícola e florestal 

sustentável;

- Consumo, resíduos e arte;

- Turismo sustentável.



Pré PJ-MAIS

Realização: IF/SMA e PM Piracicaba (SEDEMA).

Parceiros do “Pré PJ-MAIS”: Escola Estadual “Pedro de Mello”, ESALQ/USP 

(OCA e GAER), Instituto Ambiente Total, Associação de Moradores do Distrito 

de Tupi, GMEA e profissionais da área (Cristiano Pastor e Valdir Felipe).

Fotos dos encontros de “Turismo sustentável”

Trilhas e vivências na 

Estação Experimental de Tupi
Vivências no TanquãObservação de aves



Programas de EA: Vem Pro Horto

O que é?
Programa com a realização de atividades educativas com a comunidade 

interna e externa buscando tornar a Estação Experimental de Tupi cada vez 

mais um espaço educador sustentável. 

Situação atual e perpectivas
Neste ano o foco foi a construção participativa de uma trilha para ciclismo.

Outros aspectos a serem trabalhados: observação de aves, educomunicação, 

atividades lúdico-educativas com crianças.



Vem Pro Horto

Realização: IF/SMA e PM Piracicaba (SEDEMA).

Parceiro (atividades referentes ao ciclismo): ESALQ/USP (Laboratório de 

Áreas Naturais Protegidas).

Fotos da construção participativa de uma trilha para ciclismo



Programas de EA: Bacia Caipira: seguindo 

as águas e trazendo histórias 

O que é?
Programa com a realização de atividades educativas com grupos da terceira 

idade de Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste nas quais sejam trabalhadas as 

relações entre os municípios de Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste

tanto como pertencentes da Bacia Hidrográfica do Rio de Piracicaba quanto 

suas relações históricas. 

Situação atual e perspectivas
Foram realizados dois encontros na Estação Experimental de Tupi, um no 

Parque do Mirante (NEA) e será realizado ainda neste ano um encontro em 

um sítio em Santa Bárbara d’Oeste. Há perspectivas de continuidade.



Bacia Caipira: seguindo as águas e trazendo 

histórias 

Instituições envolvidas: 
Realização: IF/SMA, PM Piracicaba (SEDEMA), PM Santa Bárbara d’Oeste, 

SEMAE e DAE SBO.



Programas de EA: EducaTrilha na Escola

O que é?
Programa que envolve um concurso de projetos de educação ambiental 

desenvolvidos nas escolas de Piracicaba, que incluem visitas à Estação Experimental 

de Tupi. Os encontros formativos de apoio aos professores são baseados no 

“EducaTrilha” (Prêmio Destaque Ambiental 2016) e os critérios de pontuação 

consonantes com as Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Educação 

Ambiental. O prêmio é uma viagem ao Núcleo Picinguaba do PESM, em Ubatuba. 

Situação atual e perspectivas
Foram realizados 14 encontros formativos neste ano, os professores estão 

finalizando seus portfólios, que serão analisados e o evento de premiação será 

no dia 6 de novembro. Há perspectivas de continuidade para o ano que vem.



Programas de EA: EducaTrilha na Escola

Instituições envolvidas: 
Realização: IF/SMA, FF/SMA, CEA/SMA e PM Piracicaba (SEDEMA)

Parceiros: GMEA, DE Piracicaba, SME e ESALQ (OCA e GEDePE).



Ecoturismo

“Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável,

o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação

de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente,

promovendo o bem-estar das populações” (Ministério do Turismo, 2010).

Turismo: “As viagens e estadas de que trata o caput deste artigo devem gerar

movimentação econômica, trabalho, emprego, renda e receitas públicas,

constituindo-se instrumento de desenvolvimento econômico e social, promoção e

diversidade cultural e preservação da biodiversidade” (Brasil, 2008).



Algumas propostas em construção

Premissa: ser compatível com os objetivos

da Estação Experimental de Tupi, suas

características e entorno.

• Diálogo e análise – possibilidades:

arvorismo, tirolesa, foodtruck...?

• Regulamentação de eventos;

• Observação de aves;

• Proposta de categorização em Parque

Estadual.
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