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O Museu 

Fundado em 5 de abril de 1984, o Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes 

“Luiz de Queiroz” surgiu a partir da demanda em preservar a história e os grandes 

avanços da agricultura tanto da cidade Piracicaba, quanto do estado de São Paulo e do 

Brasil.  

Com a reforma da antiga residência do diretor da ESALQ/USP, fundada entre 

1943-1945, o Museu “Luiz de Queiroz” passou a funcionar no local em meados de 

1990, com o propósito de trazer tanto para a comunidade acadêmica quanto para a 

sociedade em geral, um local de aprendizado e de história, indo desde a fundação até os 

dias atuais do campus “Luiz de Queiroz”, bem como abrigar acervos físicos e mostras 

culturais que abordam diversas temáticas. 

Administrado pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária - SVCEx, o local 

busca promover também exposições permanentes, temporárias e itinerantes, além de 

projetos e atividades educativas e socioambientais, estimulando a reflexão científica, 

cultural e social dos visitantes. 

Atualmente, o Museu comemora 35 anos, tendo passado por ele, um público 

superior a 70000 visitantes, além de ter recebido mais de 300 mostras e exposições, 

todas de caráter educacional, cultural e extensivo.  



Ambientes 

O prédio conta com mais de dez ambientes internos abertos à visitação.  

 

Dentre os itens do 

acervo, o local traz uma gama 

de equipamentos utilizados em 

aulas e projetos universitários, 

além de móveis e painéis 

informativos que contam um 

pouco sobre a evolução da 

mecanização e o cotidiano de 

outras épocas. 

 

 

 

Também aborda a relação da 

agricultura com outras áreas, como por 

exemplo, os minerais e suas 

propriedades para o solo e economia, a 

importância da fotografia e à docência 

nessa área. 

 

 

 

 

 

No local também é sediado 

um Gabinete de Curiosidades, 

com objetivo de demonstrar aos 

visitantes a história por trás da 

fundação de grandes museus. 

 



 

 Ainda, a própria 

estrutura da residência é 

um dos atrativos, por 

conta da arquitetura 

aplicada durante sua 

construção, cuja 

inspiração se deu a partir 

das casas de fazendas 

sulistas norte-americanas 

de café. 

 

Espaço para Exposições: “Galeria de 

Arte Renato Wagner” 

Neste local, ocorrem exposições itinerantes de grande duração e público, 

visando à integração do Museu “Luiz de Queiroz” com a comunidade, sempre buscando 

explorar novos temas que trabalhem cultura, conhecimento, ciência e inovação. As fotos 

a seguir fazem parte do que foi a Exposição “O Universo das Plantas Aquáticas”, que 

aconteceu em 2018 no Museu “Luiz de Queiroz” e que teve participação de mais de 

2200 visitantes, sendo compostos por mais de 100 escolas a visitar o espaço. 

 



Exposição “As virtudes do café” 

 

O espaço visa demonstrar o 

papel que tal planta exerceu e ainda 

exerce sobre diversas culturas, 

através dos principais pontos ao qual 

a expansão cafeicultura influenciou 

o desenvolvimento econômico da 

cidade de Piracicaba, estado de São 

Paulo e do Brasil.  

 

 

 

Aqui, é possível observar os 

maquinários utilizados para o 

tratamento, triagem, moagem e 

separação dos grãos que seriam 

consumidos ou importados. Ainda, 

demonstra que apesar de as máquinas 

atuais terem diferenças significativas, 

as metodologias e aplicação não se 

perderam, apenas aprimoraram, 

destacando assim as revoluções 

tecnológicas desse setor. 

 

 

Finalizando a mostra, é possível 

então perceber que o café é muito mais do 

que apenas aquela bebida gostosa de tomar 

ao longo do dia. Ele é um componente 

importante dentro da economia, cultura, 

costumes, crenças e sociedade. 



Jardim Francês 

Na área externa do Museu se 

encontra um jardim francês, 

sendo esse também parte do 

acervo. Através de conceitos 

de simetria, disposição das 

plantas e o valor histórico e 

paisagístico, o local é 

utilizado em atividades na 

área biológica, como também 

na forma de jardim sensorial. 

 

Ainda, o espaço conta com 

um chafariz, onde 

atualmente estão alocadas 

algumas espécies de plantas 

aquáticas. O local além de 

ser parte do paisagismo, 

também é utilizado como 

parte do roteiro didático das 

visitas monitoradas. 

 

Lá, são realizadas atividades 

práticas com as plantas 

aquáticas, explorando tanto 

os sentidos quanto a 

curiosidade dos envolvidos, 

sempre focando na 

importância da preservação 

ambiental. 



As atividades 

Por se tratar de um ambiente 

de aprendizado, o Museu 

“Luiz de Queiroz” oferece 

roteiros e atividades 

monitoradas para todos os 

públicos, indo desde 

crianças de dois anos até 

grupos de terceira idade. 

 

 

As visitas monitoradas são 

inclusivas, através de relatos 

de alunos da universidade, 

maquinários, painéis 

informativos e móveis 

antigos, demonstrando o 

modo de vida desde a 

fundação da ESALQ até os 

dias de hoje. 

 

Essas atividades são distribuídas tanto de maneira individual quanto em formato 

de roteiros, sendo eles montados perante a demanda dos visitantes, podendo se realizar 

uma ou várias delas. Já as atividades extensivas contam com partes teóricas e práticas e 

são totalmente gratuitas, igualmente a visita ao acervo.  

Frisamos que para realizar visitações ao acervo não é necessária a participação 

nas atividades extras. Porém, elas são altamente indicadas por conta de um melhor 

aproveitamento do período, bem como fornecem um momento de conhecimento 

extramuros, que auxilia no caráter socioambiental do indivíduo. 

 

 

 

 



Visitas monitoradas do Museu “Luiz de Queiroz” - aborda a história da ESALQ/USP, 

juntamente a história da Agricultura, inserindo os visitantes nesse túnel do tempo. 

 

Roteiros de Extensão – atividades extras realizadas por grupos de extensão atuantes 

dentro do campus “Luiz de Queiroz”, sempre voltadas aos pilares ambientais, 

econômicos e sociais. Alguns exemplos são: 

 

CEPARA – técnicas e práticas com compostagem; 

USP Recicla – sustentabilidade, resíduos, 3 Rs; 

Solos na Escola – uso e ocupação dos solos, preservação dos solos; 

Hidrofitotério – plantas aquáticas e de brejos e suas importâncias. 

 

35 Anos de Museu 

Em 2019, o Museu “Luiz de Queiroz” comemora seus 35 anos e o nosso 

presente é um ano recheado de novidades e atividades. 

A partir de fevereiro começam a ocorrer exposições temáticas voltadas aos mais 

diversos temas, sendo todas didático-técnicas, sempre vinculadas a práticas. E o melhor 

disso tudo, é que é de graça! 

 As informações como datas precisas, temas abordados, roteiros e atividades em 

cada mostra estão no arquivo Calendário 2019 – Museu LQ, encaminhado juntamente 

a este material. 

 

“ESPERAMOS VOCÊ EM 2019 PARA UM ANO RECHEADO DE 

CULTURA, CONHECIMENTO E EXTENSÃO AQUI NO  

MUSEU “LUIZ DE QUEIROZ” – ESALQ/USP 

 

Para maiores informações: 

e-mail: museulq@usp.br Tel: (19) 3429- 4305 instagram: @museuLQ 

Horário de funcionamento:  

de segunda a sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 


