
 

 

 

A Secretaria de Turismo de Extrema por meio do Observatório do Turismo de Extrema  

realizou pesquisas em 13 feriados de 2019. 

As pesquisas coletaram os dados da taxa de ocupação hoteleira nos meios de 

hospedagem do município, número de atendimentos no Centro de Informações 

Turísticas (CIT) e número de visitantes no Parque Cachoeira do Jaguari e no Parque 

Cachoeira do Salto. 

Os dados dos feriados levam em consideração o período de dias de extensão de cada 

feriado. 

A maior taxa média de ocupação hoteleira foi registrado no período do feriado de Ano 

Novo com 88%, seguido do feriado de 9 de Julho da Revolução Constitucionalista de 32 

com 78%, (este feriado ocorreu no estado de São Paulo, maior emissor de turistas para 

Extrema), o feriado 9 de julho foi  na época de férias escolares e da realização do 

Festival de Inverno de Extrema. O terceiro feriado com a maior taxa média de 

ocupação hoteleira foi o feriado de Nossa Senhora Aparecida com 76%, nesta época 

aconteceu o Rodeio de Extrema. 

Os feriados com as menores taxas médias de ocupação hoteleira foram Natal com 

30%, Dia do Trabalho com 33% e Consciência Negra com 56%. Todos estes feriados 

aconteceram na quarta-feira. 

 O Centro de Informações Turísticas (CIT) teve o maior número de atendimentos 

realizados no período do feriado de Ano Novo com 470 atendimentos realizados, 

seguido do feriado de Páscoa com 257 atendimentos e Carnaval com 234 

atendimentos. 

Os feriados com os menores números de atendimentos no CIT, foram o feriado da 

Consciência Negra com 15 atendimentos realizados, seguido do Dia do Trabalho com 

45 atendimentos e Natal com 46 atendimentos. Estes feriados também estiveram 

entre as maiores baixas na taxa média de ocupação hoteleira. 

O atrativo turístico Parque Cachoeira do Jaguari, teve o maior número de visitantes no 

período do feriado de Ano Novo com 4.564 visitantes, seguido do feriado de Corpus 

Christh com 2.861 e do feriado de Carnaval com 2.709 visitantes. 

O Parque Cachoeira do Jaguari recebeu menos visitantes nos feriados da Consciência 

Negra com 174 visitantes, seguido do feriado do Dia do Trabalho com 525 e do feriado 

de 9 de Julho com 1.359. 

 



 

 

 

O atrativo turístico Parque Cachoeira do Salto teve o feriado com o maior número de 

visitantes, no período do feriado do Ano Novo com 11.134, em seguida aparece o 

feriado de Nossa Senhora Aparecida com 5.230 visitantes e depois o feriado de 

Finados com 4.318. 

O menor número de visitantes no Parque Cachoeira do Salto foi no feriado da 

Consciência Negra com 280, em seguida o feriado do Dia do Trabalho com 600 e o 

feriado de 9 de Julho com 1.496. Estes feriados também são os de maiores baixas no 

Parque Cachoeira do Jaguari. 

O feriado do Ano Novo foi o mais positivo do ano de 2019, ficando em primeiro lugar 

em todos os indicadores. O feriado de 9 de Julho teve a segunda maior taxa média de 

ocupação hoteleira e o feriado de Nossa Senhora Aparecida teve a terceira maior taxa 

de ocupação hoteleira. 

O feriado de Natal teve a menor taxa média de ocupação hoteleira, em segundo lugar 

aparece o feriado do Dia do Trabalho e em terceiro o feriado da Consciência Negra. 

Os dois feriados com as maiores taxa média de ocupação hoteleira (Ano Novo e 9 de 

Julho) aconteceram na terça- feira. 

Já os dois feriados com as menores taxas médias de ocupação hoteleira (Natal e Dia do 

Trabalho) aconteceram em uma quarta-feira. 

Os feriados de terça-feira (Ano Novo, Carnaval e Revolução Constitucionalista) tiveram 

em média 77% de taxa de ocupação hoteleira, 308 atendimentos no CIT, 2.877 

visitantes no Parque do Jaguari e 5.385 visitantes no Parque do Salto. 

Os feriados de quarta-feira (Dia do Trabalho, Consciência Negra e Natal) tiveram em 

média 40% de taxa de ocupação hoteleira, 35 atendimentos no CIT, 711 visitantes no 

Parque do Jaguari e 1.261 visitantes no Parque do Salto. 

Na quinta-feira houve apenas um feriado pesquisado, o feriado de Corpus Christi teve 

uma taxa média de ocupação hoteleira de 71%, 217 atendimentos no CIT, 2.861 

visitantes no Parque do Jaguari e 3.006 visitantes no Parque do Salto. 

Os feriados de sexta-feira (Aniversário da cidade de São Paulo, Paixão de 

Cristo/Páscoa, Proclamação da República) tiveram em média 69% de taxa de ocupação 

hoteleira, 188 atendimentos no CIT, 2.196 visitantes no Parque do Jaguari e 4.048 

visitantes no Parque do Salto. 

 



 

 

 

Os feriados de sábado (Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados) 

tiveram em média 64% de taxa de ocupação, 60 atendimentos no CIT, 1.955 visitantes 

no Parque do Jaguari e 4.127 visitantes no Parque do Salto.     

Os feriados de terça-feira foram os que tiveram as maiores médias na taxa de 

ocupação hoteleira, atendimentos no CIT, número de visitantes no Parque do Jaguari e 

no Parque do Salto.   

Os feriados de quarta-feira foram os que tiveram as menores médias na taxa de 

ocupação hoteleira, atendimentos no CIT, número de visitantes no Parque do Jaguari e 

no Parque do Salto.   

 

        

 

 

 

 


