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SÃO PAULO
Uma cidade verdadeiramente global (in-

clusive, é classificada como cidade global 
alfa). Os mais de 12 milhões de habitan-
tes fazem de São Paulo a mais populosa 

cidade do Brasil, do Hemisfério Sul e a 12ª 
mais do planeta. Se a região metropolitana 
for incluída, alcança-se incríveis mais de 21 
milhões de moradores. Além de tudo isso, 

é também o maior PIB (Produto Interno 
Bruto) da parte Sul do planeta e o 10º da 
Terra. É o centro financeiro, corporativo 
e mercantil da América do Sul e um dos 

centros culturais e turísticos. 

Após todos esses dados e referências, é 
possível perceber o tamanho e a relevân-

cia da cidade. Neste eBook, você vai poder 
ler sobre (quase) tudo da Terra da Garoa: 

os aeroportos e quanto custa a passagem, 
como é o transporte público e quanto cus-

ta, o que conhecer lá, e muito mais.



AEROPORTOS
A capital paulista tem os dois maiores 

aeroportos do país: o Aeroporto Interna-
cional de São Paulo/Guarulhos - Gover-
nador André Franco Montoro/Cumbica 
e o Aeroporto de São Paulo/Congonhas 
- Deputado Freitas Nobre. São Paulo é a 

cidade com maior número de voos entran-
do e saindo do país, é a cidade onde mais 

passam viajantes e, concluindo, é fácil ir 
para lá. Além disso, em comparação a 

outros lugares, São Paulo costuma ser um 
destino com passagens aéreas baratas. 

Indo até
São Paulo
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Guarulhos

O maior e mais movimentado aeroporto de toda América do Sul 
- sua área operacional tem 5.883.000m² e, em 2016, mais de 36 
milhões de passageiros passaram pelo local. A 25 quilômetros do 
centro, possui duas linhas de acesso viário especiais, a Airport 
Bus Service e a Airport Service. O site do aeroporto é bem comple-
to, vale o acesso em caso de dúvida, além de ter um mapa bem 
simples para você se localizar melhor dentro da imensidão.

Congonhas

Um aeroporto doméstico, menor (que Guarulhos) e, mesmo 
assim, é o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil. Lo-
calizado na Avenida Washington Luiz, fica a 8,7 quilômetros do 
centro de São Paulo e é consideravelmente melhor posicionado 
que Guarulhos. Para saber como chegar ou sair do aeroporto, 
clique aqui.

https://www.gru.com.br/pt
https://www.gru.com.br/pt/passageiro/descubra-gru/mapa-do-aeroporto
http://www4.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-de-sao-paulo-congonhas/sobre-o-aeroporto/como-chegar-e-sair/
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São Paulo é conhecida pelos congestio-
namentos quilométricos, então, procure 

evitar o carro. Além disso, apesar de muito 
concorrido nos horários de pico, o trans-

porte público costuma ser bom, variado e 
bem amplo. 

Transporte
público
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ÔNIBUS E METRÔ 
A prefeitura da capital disponibiliza uma ferramenta completa para 
acesso ao transporte público: você coloca de onde para onde quer 
ir, com qual tipo de transporte (ônibus, metrô ou trem), o dia e a 
hora, quanto deseja caminhar e o que priorizar – tempo, custo ou 
tempo + custo; acesse a ferramenta aqui. Outras duas boas dicas 
para localizar seu transporte: o Mapa do Transporte Metropolita-
no, produzido pela SPTrans, e o Mapa das Faixas e Corredores de 
Ônibus em São Paulo, produzido pelo Uol.

TABELA DE VALORES
Os valores estão sempre rodeados de polêmicas e batalhas 
jurídicas, então, estão sujeitos a alteração. Atualmente, são 
esses:

Tarifa
Metrô

Ônibus

CPTM (Trem 
metropolitano)

Bilhete 24 horas
(comum)

Bilhete 24 horas
(integração)

Lazer BLA (válido das 
18h do sábado até 
o final do domingo)

Integração ônibus 
+ Metrô/CPTM

3,80

3,80

3,80

15,00

20,00

34,00

6,80

R$ 

http://www.sptrans.com.br/
http://www.mobilize.org.br/mapas/5/mapa-da-rede-de-transporte-publico-de-sao-paulo.html
http://www.mobilize.org.br/mapas/5/mapa-da-rede-de-transporte-publico-de-sao-paulo.html
http://noticias.terra.com.br/infograficos/faixas-e-corredores-de-onibus/
http://noticias.terra.com.br/infograficos/faixas-e-corredores-de-onibus/


A maior cidade do País tem de tudo um 
pouco, e todo tipo de gente e lugar. Seja 

qual for o objetivo de sua viagem, até mes-
mo se ela for de negócios, vale a pena dar 

uma volta pela Terra da Garoa. 

Em São Paulo, você pode passear por par-
ques, ir a inúmeros museus, conhecer ruas 
e bairros característicos, experimentar um 

típico sanduíche de mortadela no Mercado 
Municipal, e muito mais.

Pontos 
 turísticos
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Parque do Ibirapuera 
 
Um dos melhores parques do mundo (segundo o jornal britânico 
The Guardian). Em sua área de mais de 1 milhão de m², você pode 
se exercitar, levar seu filho para se divertir no parque infantil, fazer 
um lanche ou, simplesmente, descansar no Lago Ibirapuera em 
um dia de sol.
O parque tem muitas construções. O Pavilhão Ciccillo Matarazzo, 
abriga a Bienal de Artes de São Paulo e o São Paulo Fashion Week, 
o Museu de Arte Moderna (MAM), o Museu de Arte Contemporâ-
nea (MAC), o Planetário Municipal e o Pavilhão das Culturas Brasi-
leiras - lá se localizam o Monumento às Bandeiras, o Monumento 
Pedro Álvares Cabral e o Obelisco Ibirapuera. Além de tudo isso, 
há o auditório do parque, que recebe muitos espetáculos culturais. 
Para você não se perder lá dentro, aqui deixamos um mapinha do 
lugar.

O endereço do parque é Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana, 
mas fique atento (a), porque ele fecha. Seu horário é das 5h até a 
meia noite. 

Pinacoteca   
O mais antigo museu da cidade, fundado pelo governo estadual, “a 
Pinacoteca de São Paulo é um museu de artes visuais com ênfase 
na produção brasileira do século XIX até a contemporaneidade”, 
diz o site da instituição. Hoje em dia, ela é dividida em dois: a Pina 
Luz e a Pina Estação.

A Pina Luz é o museu tradicional, localizado na Praça da Luz, nú-
mero 2. O museu funciona de quarta a segunda, das 10h às 17h30, 
com permanência até as 18h; os valores atuais do ingresso são de 
R$ 6, sendo R$ 3 a meia-entrada. Aos sábados a entrada é gratuita. 

A Pina Estação abriga parte das exposições temporárias e fica no 
Largo General Osório, 66. Seus horários e valores são os mesmo 
do outro museu.

http://parqueibirapuera.org/wp/wp-content/uploads/2013/02/mapa-acessos.jpg
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MASP 
 
O primeiro museu moderno do Brasil foi 
fundado em 1947 pelo pitoresco empresá-
rio Assis Chateaubriand. Hoje, o Museu de 
Arte de São Paulo tem mais de 8 mil obras 
exposições temporárias, cursos e pales-
tras. O MASP é um ponto de encontro dos 
amantes da arte. O museu é localizado no 
coração da Avenida Paulista. Seu horário 
de funcionamento é de terça a domingo 
das 10h às 18h, exceto nas quintas-feiras, 
quando fica aberto até às 20h. A entrada é 
gratuita nas terças-feiras; nos outros dias, 
o ingresso é R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Avenida Paulista

Talvez a avenida mais importante do Bra-
sil. Com 2.8 quilômetros de extensão, ela 
abriga vários eventos importantes, como 
a Parada do Orgulho LGBT (a maior do 
mundo), a Corrida Internacional de São 
Silvestre, a virada do ano, e locais de inte-
resse como o Museu de Arte de São Paulo 
(MASP) e a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (FIESP) e seu centro 
cultural.

Rua Augusta

Bares, restaurantes, casas noturnas e lojas 
dominam o ambiente. Um ótimo local 
para fazer compras. Entre a Oscar Freire e 
a Avenida Paulista é onde você encontrará 
as melhores opções, mas se lembre de 
que, quanto mais perto da Oscar Freire, 
mais caro. Além disso, a Augusta é princi-
pal ponto de vida noturna da capital pau-
lista. São Paulo foi eleita pela CNN como 
a 4º melhor cidade do mundo para sair à 
noite, então, essa é uma experiência im-
perdível durante sua visita.



O maior centro cultural, onde vários gran-
des eventos acontecem. Marchas, mos-

tras, festivais, paradas, desfiles... a lista é 
interminável. Separamos seis eventos - 

dos mais variados gostos - e vamos apre-
sentá-los, para você não perder nenhum.

Os grandes 
eventos de 

São Paulo
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Bienal de Arte de São Paulo 
 
Idealizada por Ciccillo Matarazzo e Yolanda Penteado em 1951, a 
Bienal de São Paulo já teve a participação de 14 mil artistas, que 
apresentaram 67 mil obras e, até sua 31ª edição, cerca de 8 mi-
lhões de visitantes. A exposição ocorre de dois em dois anos e 
em 2016 teve sua 32ª edição.
A Bienal ocorre no Parque do Ibirapuera, no Pavilhão Ciccillo 
Matarazzo (também conhecido como Pavilhão da Bienal), sua 
entrada é gratuita e costuma ocorrer no último trimestre do ano, 
de setembro a dezembro.

 

Parada do Orgulho LGBT   
A maior parada LGBT do planeta. Seu objetivo é garantir (até 
mesmo, em alguns casos, buscar) os direitos civis da população de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT). Um tema 
mais recente, mas não menos importante, é o combate à homofo-
bia.
Desde 1997 ela acontece sempre na Avenida Paulista, reunindo a 
comunidade LGBT e simpatizantes. Em 2016, os organizadores es-
timaram um público de 2 milhões de pessoas. Em 2017, aconteceu 
no dia 18 de junho.

http://vejasp.abril.com.br/cidades/ciccillo-matarazzo-yolanda-penteado-casal-20-sao-paulo/
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São Paulo Fashion Week 
 
Considerada a quinta principal cidade de moda da Terra, o São 
Paulo Fashion Week faz jus ao local em que ocorre, e é a quinta 
maior Semana de Moda do mundo. Fundada em 1995 por Paulo 
Borges, ocorre no mesmo local da Bienal, no Parque do Ibirapuera, 
no Pavilhão Ciccillo Matarazzo. 

 

Grande Prêmio de Fórmula 1   
“O palco esportivo do maior internacional esportivo do Brasil” - 
essa é a descrição do próprio site do GP ao circuito de Interlagos, 
lar das corridas de F1 desde 1972 (se tiver curiosidade sobre a 
história da pista, clique aqui). 

https://www.gpbrasil.com.br/pt-br/historia-do-circuito
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Salão Internacional do Automóvel 
 
A maior exposição automobilística do Brasil e 4º maior do mundo, 
com mais de 540 veículos expostos. A mostra teve sua primeira 
edição em 1960 e, atualmente, ocorre de forma bienal. Hoje em 
dia, nas palavras do site do salão, a exposição é “um espetáculo de 
lançamentos, atrações, experiências e interações marcantes para 
conectar as grandes marcas aos apaixonados por carros.” Sua últi-
ma edição ocorreu em 2016. Ela acontece na Rodovia dos Imigran-
tes, Km 1,5; veja aqui como chegar.

Virada Cultural   
Criada em 2005 pela prefeitura, tem o intuito de promover na 
cidade 24 horas ininterruptas de eventos culturais, como espetá-
culos musicais, peças de teatro, exposições de arte e história, entre 
outros. O evento ocorre na região central da cidade e possui palcos 
temáticos como a Avenida São João (Rock Nacional), Praça da Re-
pública (Samba), Largo do Arouche (Estilo Popular) e a Estação Júlio 
Prestes (MPB).
Em 2016 ocorreu sua 12ª edição, com nomes como Ney Matogros-
so, Gaby Amarantos, Valesca Popozuda, Fafá de Belém, Elba Rama-
lho, Arlindo Cruz, Maria Rita, Nação Zumbi, Elza Soares, Clarice Fal-
cão, Cícero, Gilberto Gil, Céu, Armandinho, Erasmo Carlos, Emicida 
e vários outros. Pela lista já é possível perceber seu tamanho, né?

http://www.salaodoautomovel.com.br/Visitar/Como-Chegar/
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GOSTOU DO NOSSO CONTEÚDO? 

Acesse nosso site para as melhores 
ofertas para sua viagem 

Acesse nosso blog para informações 
sobre destinos e dicas de viagem 

Acesse nossas redes sociais para acompanhar           
ofertas, inspirações de viagens e tirar suas dúvidas

http://edestinos.com.br
https://www.youtube.com/user/eDestinoscombr
https://twitter.com/eDestinos
https://www.instagram.com/edestinos
https://www.facebook.com/eDestinosBrasil
http://edestinos.com.br
http://blog.edestinos.com.br
http://blog.edestinos.com.br

