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APRESENTAÇÃO 

 

O planejamento de destinos turísticos é um processo complexo e longo, onde se articula 

conhecimento técnico e o engajamento da comunidade local. O primeiro momento é 

sempre uma oportunidade de conhecer e reconhecer o território onde se pretende 

implementar ações que promovam o desenvolvimento sustentável do turismo. Neste 

sentido, a formação dos alunos do curso de Turismo, da Escola de Comunicações, 

Universidade de São Paulo, tem atuado para oferecer oportunidades para os alunos 

vivenciarem uma experiência prática e enriquecedora de contato com uma comunidade. 

A trajetória de mais de 45 anos do curso de Turismo, contribuiu para aprimorar as 

estratégias didáticas e principalmente a geração de conhecimento sobre a realidade do 

turismo paulista. Isso foi possível em função da parceria com os municípios que acolhem 

e trabalham em conjunto com as turmas de alunos, dedicando-se a elaborar um Plano 

de Desenvolvimento Turístico, durante 18 meses de trabalho intenso. 

Ao final elaboram-se dois documentos o Plano de Desenvolvimento, propriamente dito, 

e o Contexto do Turismo na localidade que juntos podem subsidiar as ações do poder 

público, da iniciativa privada e da comunidade em geral em prol do turismo na localidade. 

Ressalta-se que este é o resultado de uma atividade didática, com forte caráter 

extensionista, que contribui para o aprimoramento das competências e habilidades dos 

nossos alunos, futuros profissionais de turismo. 

O trabalho foi desenvolvido por oito equipes divididas em temas específicos, dedicando-

se no aprofundamento teórico para definir métodos de investigação e avaliação 

adequada para a realidade queluzense. Estes estão detalhados em cada um dos oito 

capítulos que compõem este Contexto. 

O primiero capítulo tem caráter introdutório contextualizando a realidade do território 

onde Queluz está inserido, considerando a realidade regional.  

O segundo aborda aspectos da infraestutura básica e oferta de serviços públicos, pois 

esta realidade afeta não só os moradores, mas também a experiência do turista.  

O terceiro capítulo descreve e avalia a capacidade institucional de Queluz, apresentando 

a organização de suas instâncias de governaça públicas, suas associações e órgãos 



 

representativos da sociedade civil e do empresariado local, de forma a evidenciar as 

possibilidades de articulação e de ações participativas.  

Os capítulos quarto e quinto descrevem as características e especificidades dos atrativos 

histórico-culturais e naturais, respectivamente, contribuindo com uma matriz de 

avaliação que permite aos gestores públicos definir estratégias de ação e prioridades de 

investimentos. 

O sexto capítulo descrete os equipamentso e serviços ligados à atividade turística, com 

o intuito de oferecer um inventário dos estabelecimentos e de suas cabacidades de 

atendimento. 

O capítulo sétimo traz os resultados da investigação feita com a comunidade local, com 

o propósito de compreender o quanto o queluzense está disposto para a ampliação da 

atividade turística e o quanto quer se integrar com esta nova atividade econômica. 

O capítulo oitavo faz uma análise comparativa dos dados de demanda fornecidos pelo 

Plano de Desenvolvimento Turístico Municipal de Queluz de 2017 com os dados obtidos 

em 2018 para avaliar se as informações se matinham, podendo ser entendida como uma 

forma de atualização da pesquisa de demanda anterior. Além disso foi feita uma análise 

de segmentos de demanda potenciais, como maior foco no turismo de aventura, para 

subsidiar decisões de empreendeores que queiram atrair este tipo de público. 
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1 RECONHECIMENTO DO TERRITÓRIO DE QUELUZ 
 

 
Pesquisar sobre o município de Queluz, ou sobre qualquer outro município, significa 

entender os movimentos internos e externos do território, de sua economia, de sua 

população. Significa apropriar-se das características locais. Para apresentar Queluz, 

segue o mapa da macrorregião com o apontamento do município em amarelo. 

 

Figura 1 - Macrorregião de Queluz com localização do município 

Fonte: IBGE (sem data). 
 
O nome Queluz advém de uma homenagem feita à família real portuguesa, pois era o 

nome do solar onde Dom Pedro I nasceu em Portugal, em 1798. A cidade, antes uma 

aldeia de índios Puris, se originou em volta de uma capela construída por índios e 

escravos, sob o comando do Sacerdote paulista Padre Francisco das Chagas Lima. A 

vila de São João de Queluz, fundada então em 04 de março de 1842, se torna 

oficialmente uma cidade em 10 de março de 1876 (PREFEITURA DE QUELUZ, 2018). 

A cultura do milho, da cana-de-açúcar e do café impulsionaram o desenvolvimento da 

cidade. As fazendas cafeeiras do século XVIII se mantém como resquícios dessa época 

de apogeu econômico, que se encerrou no início do século XX (IBGE, […-2018]).  

Outro fator histórico relevante para o município foi a destruição da ponte na revolução 

constitucionalista de 1932 que foi um fator fundamental para a decadência da produção 

e escoamento do café. Queluz voltou a ter relações comerciais mais importantes graças 
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à construção, em 1951, da rodovia Presidente Dutra, que atravessa o município. No 

século XXI se destacam a silvicultura de eucaliptos, 780 hectares em 2017, a produção 

de celulose, que gerou uma renda de R$ 359.000,00 em 2017, e a produção agrícola de 

banana, laranja, mandioca e cana-de-açúcar. No caso da cana-de-açúcar, foram 

produzidos, em 2017, 195.000 toneladas de cana distribuídas por uma área de colheita 

de 5.200 hectares.  Há também no município a produção de leite, sendo que em 2017 

foram produzidos 4.650.525 litros, e a produção de mel, que rendeu, em 2017, 4.320 Kg 

para um total de R$ 65.000,00. (IBGEa, 2017). 

 

1.1 TERRITÓRIO  
 

Queluz localiza-se na tríplice fronteira entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, limítrofe com 6 munícipios (Figura 1.2).  

Figura 2 - Municípios Limítrofes de Queluz 

 
Fonte: IBGE (sem data). 
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O município tem uma área de 249 399 Km², o que equivale aproximadamente à 1/6 do 

de São Paulo, e tem uma população estimada de 12.949 pessoas (IBGEb, 2017). Com 

relação aos seus municípios vizinhos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, Queluz é o 5º em população estimada e área, além de ser o 4º em 

densidade demográfica e IDHM (tabela 1.1). 
 

Tabela 1 - Comparativo dos Municípios vizinhos de Queluz 

 

População 
(Habitantes) 

Área 
(Km²) 

Densidade 
demográfica 

(Habitantes/Km²) 

IDHM 
(Índice de 

desenvolvimento 
humano municipal) 

SP 

Queluz 12.949 249.399 45,27 0,722 
Areias 3.879 305.227 12,11 0,697 

Lavrinhas 7.150 167.067 39,45 0,729 
Silveiras 5.792 414.782 13,96 0,678 

MG Itanhandu 15.290 143.363 98,87 0,739 
Passa Quatro 16.470 277.221 56,21 0,715 

RJ Resende 126.923 1.099.336 109,35 0,722 
LEGENDA 

Amarelo Destaque para Queluz, município de interesse 
Verde Maiores valores para os municípios limítrofes de Queluz 

Vermelho Menores valores para os municípios limítrofes de Queluz 
Fonte: Elaborado pelos autores (IBGEc, 2017). 
 

O município é entrecortado pelo Rio Paraíba do Sul (figura 3) e parte do território está 

na Serra da Mantiqueira. Seu ponto mais alto está a 2.770 metros de altitude e é 

conhecido como Pico da Mina (figura 3). 

De acordo com o Google Maps, a cidade de Queluz fica, através de rodovias, a 

aproximadamente 240 quilômetros da cidade de São Paulo, 207 quilômetros da cidade 

do Rio de Janeiro e 481 quilômetros de Belo Horizonte. Ainda de acordo com o Google 

Maps, a distância entre o aeroporto nacional mais próximo, o Aeroporto das Agulhas 

Negras em Resende, é de 35,2 Km, por rodovias, e para o aeroporto internacional mais 

próximo, Aeroporto do Galeão, são 196 quilômetros. O porto de Angra dos Reis, no Rio 

de Janeiro, fica a uma distância de 181 km quilômetros.  
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Figura 3 - Recorte do relevo e hidrografia da região do município de Queluz 

 

 
Fonte: IBGE (2013).        

 

1.1.1  Político 
 

Atrelado à Região Administrativa de São José dos Campos, que se confunde também 

com a Mesorregião do Vale do Paraíba (figura 4), Queluz teve um PIB per Capita de R$ 

17.455,97 e sua participação, em 2017, foi de 18,5% das exportações de sua Região 

Administrativa, composta por 39 municípios.   
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Figura 4 - Mesorregião do Vale do Paraíba ou Região Administrativa de São José dos 
Campos, com identificação de Queluz 

 
Fonte: ABREUa (2006). 

 

Nesta Mesorregião do Vale do Paraíba, Queluz encontra-se na Microrregião de 

Guaratinguetá (figura 5).  

 

Figura 5 - Microrregião de Guaratinguetá e Identificação de Queluz 

 

Fonte: ABREUb (2006).  

Quelu
z 

Queluz 
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Por outro, lado Queluz faz parte da Região de Governo de Cruzeiro (figura 1.6). Esta 

diferentes composições do mapa político-administrativo explicam a dificuldade da 

administração pública municipal em definir instâncias e a municípios parceirio em ações 

regionais. 

 

Figura 6 - Região de governo de Cruzeiro e identificação de Queluz 

 
Fonte: OLIVEIRA JUNIOR (2011). 
 

 

1.1.2 Bairros 
 

De acordo com a planta do município fornecida pela Prefeitura de Queluz, a cidade é 

dividida em 20 bairros. Estes estão listados na tabela 1.2, em que foram organizados 

de acordo com a divisão estabelecida em campo. Divisão essa feita em 3 partes 

distintas: norte, centro e sul. 

A área Norte compreende a parte da cidade que se encontra ao norte geográfico da 

rodovia Presidente Dutra, e é formada por 8 bairros. A área Centro se encontra entre a 

rodovia citada e o Rio Paraíba do Sul, e é formado por 6 bairros. A área Sul se situa ao 

sul geográfico do Rio Paraíba do Sul, este envolvendo 5 bairros. 

O bairro Centro, de acordo com a planta do município, se encontra em ambas as 

divisões Centro e Sul estabelecidas pelos autores. 

 

Quelu
z 
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Tabela 2 - Bairros de Queluz em função da divisão estabelecida pelos autores 

Bairros de Queluz de acordo com a divisão do trabalho de campo 

N
or

te
 

Bela Aurora 
Regato 

Restauração 
União 

Entupido 
Porteira 

Nova Queluz 
Alto do Cemitério 
Alto do Ginásio 
Santo Antônio 

C
en

tro
 

São Miguel 
Palha I 
Palha II 

Alto Santo Cruzeiro 
Centro 

Alto da Igreja 

Su
l 

Centro 
Alto São Pedro 
São Benedito 

Alto São Geraldo 
Canção Nova 

Recanto dos Pássaros 
Fogueteiro 

Figueira 

N
ÃO

 F
O

R
AM

 
LO

C
AL

IZ
AD

O
S  

Morro Fortaleza 
Palma Rural 

Tália 
Vigor 

Estrela 1 
Estrela 2 

Cascatinha 
Vila Queimada 
Buraco Quente 

Grota 
Cisne Branco 

Fonte : Elaborado pelos autores com base em dados fornecidos pela Prefitura de Queluz, Guia Mais, e 
Entrevistas (2019). 

 

1.2 CLIMA 
 

O climograma (figura 7) representa as médias de temperatura do município de Queluz 

dos meses do ano, obtidas a partir de dados dos últimos 30 anos. 

Os meses mais chuvosos são janeiro e dezembro, além de serem também os que têm 

médias de temperaturas mais altas. Os mais secos são junho e julho e são também os 

meses com médias de temperaturas mais baixas. A amplitude das médias das 

temperaturas se situa na faixa de 9ºC a 12ºC, tendo pouca variação ao longo do ano. 

No período do verão, a média de temperatura máxima não ultrapassa 28ºC e no inverno 

não fica abaixo de 11ºC. 
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Figura 7 - Climograma de Queluz por mês 

 
Fonte: CLIMATEMPO (2018). 
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2  INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

2.1 METODOLOGIA 
 

A viagem de campo realizada do dia 27 a 30 de setembro de 2018 serviu para o 

levantatmento de dados primários e a confirmação dados secundários, levantados 

previamente, e experimentação e avaliação de equipamentos e serviços. Para organizar 

a visita in loco e viabilizar a análise do território de Queluz, o município foi dividido em 

três áreas : sul, área que compreende tudo o que estivesse geograficamente abaixo do 

Rio Paraíba do Sul ; centro, a área entre o Rio Paraíba do Sul e a Rodovia Presidente 

Dutra ; e norte, área geograficamente acima da Rodovia Presidente Dutra. 

Os dados do tópico 2.2 Sistema de Transportes, foram obtidos através do mecanismos 

de busca online no Google Maps e a consulta no Plano Diretor de Turismo do Município 

de Queluz-SP. Os dados referentes ao respectivo tópico foram confirmados em viagem 

de campo.  

No tópico 2.3 Infraestrutura Urbana, as informações sobre o manejo da coleta de lixo, o 

tratamento e abastecimento de água e o tratamento e coleta de esgoto, foram obtitas no 

website da Fundação Seade, da Secretaria do Maio Ambiente e por meio de uma 

entrevista presencial com a secretária de meio ambiente, que por meio do envio de um 

documento por e-mail, confirmou as informações passadas. Os dados sobre iluminação 

pública foram passados pelo chefe do Departamento de Tecnologia da Informação.  

As informações sobre o tópico 2.4 Sistema de Educação, foram colhidas, inicialmente na 

plataforma online da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação 

Seade), no website Escolas.inf.br. Após a visia À Queluz foi feito contato com a 

Secretaria de Educação do município que passou dados sobre as instituições de ensino 

de Queluz via e-mail que completaram os dados levantados com os secretários 

municipais no dia 27 de setembro de 2018.  

Para obter informações sobre 2.5 Segurança, utilizou-se o Plano Diretor de Turismo do 

Município de Queluz-SP como referência e os dados foram confirmados durante o 

trabalho de campo. Outros dados foram passados durante entrevista presencial com um 
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policial civil que estava na Delegacia de Polícia Civil de Queluz no dia 28 de setembro 

de 2018.  

Os dados sobre o item 2.6 Sistema Médico-Hospitalar foram disponibilizados pela 

Secretária de Saúde Municipal através de contato feito por e-mail. Outros dados como 

laboratórios de análise clínica e consultórios odontológicos foram levantados na visita in 

loco.  

Os dados sobre 2.7 Sistema de Comunicação foram obtidos por meio de uma entrevista 

feita com o chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e com o diretor de 

comunicação do município. Alguns dados como endereços, foram confirmados no 

trabalho de campo.  

As informações do tópico 2.8 Equipamentos Privados foram encontradas através do 

mecanismo de busca do Google Maps, e outros dados foram colhidos e constatados 

durante a visita in loco. 

 

2.2 SISTEMAS DE TRANSPORTES 
 

Ao analisar o mapa de Queluz, nota-se que o centro da cidade está em uma posição 

peculiar, pois há a rodovia Presidente Dutra, o Rio Paraíba do Sul e uma linha ferroviária, 

três vias diferentes, mas que não se  relacionam. Pelo fato da rodovia e do rio cortarem 

a cidade, evidencia-se uma dificuldade de mobilidade na área urbana, pois existe apenas 

uma ponte que faz a travessia do Rio Paraíba do Sul e três pontos de travessia na 

Rodovia Presidente Dutra, sendo que um deles, é uma passarela reservada 

exclusivamente para pedestres e outras duas passagens sob a rodovia. 

Não há linhas de ônibus municipal, entretanto, existem duas linhas intermunicipais, 

operadas pela Viação Pássaro Marrom, contratadas pela Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos (EMTU), que atendem a cidade, uma diretamente de Cruzeiro para 

Queluz (linha 5404) e outra de Cruzeiro para Areias (linha 5403). Não há nenhum tipo 

de embarcação que faça o transporte de pessoas pelo Rio Paraíba do Sul. A linha 

ferroviária é utilizada apenas para transporte de cargas, administrada pela MRS 

Logística S.A. A estação ferrpviária não funciona e, atualmente, o prédio abriga o Centro 
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de Referência à Assistência Social (CRAS), sendo considerado no Plano Diretor de 

Turismo do Município de Queluz – SP (2017), um atrativo turístico consolidado. 

 

Figura 8 - Mapa de Queluz com os modais de transporte 

 
Fonte: Google Maps. 

 

O principal acesso à cidade se dá pelo km 8, na porção do estado de São Paulo, da BR-

116 – Rodovia Presidente Dutra em ambos os sentidos (São Paulo e Rio de Janeiro), 

mas também existem estradas vicinais – de terra – que dão acesso às áreas rurais da 

cidade e a outras pequenas cidades vizinhas, são elas a SP-054 (Queluz/BR-116-Divisa-

RJ/Direção Itamonte-MG) e o Acesso Deputado Resralla Rubez (SP-058) ; a primeira, 

que dá acesso à BR-354 – Rodovia Sebastião Alves do Nascimento, e a segunda que 

dá acesso à SP-068 – Estrada dos Tropeiros. A SP-054, apesar de ser uma estrada de 

terra, apresenta um bom estado de conservação. Em atividade de campo realizada no 

dia 30 de setembro de 2018, foram observados montes de brita na estrada para 

realização de manutenção. Segundo dados da Prefeitura Municipal de Queluz no Plano 

Diretor de Turismo do Município de Queluz – SP (2017), a cidade não possui aeroporto 

nem pista de pouso, e se encontra a 40,4 km de distância do aeroporto regional mais 

próximo, em Resende – RJ, e a 68,1 km do de Guaratinguetá – SP. O aeroporto de 

grande porte mais próximo de Queluz é o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Rio de 

Janeiro – Galeão), no Rio de janeiro-RJ. 
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O município tem apenas um terminal rodoviário, que está em funcionamento com linhas 

intermunicipais regulares e ativas. Existem linhas que saem da rodoviária que vão para 

as cidades de Aparecida do Norte, Areias, Barra Mansa, Cruzeiro, Itatiaia, Resende, Rio 

de Janeiro, Silveiras e Volta Redonda, que são operadas pelas viações Cometa, Pássaro 

Marrom e Sampaio. Entretanto também é possível pegar outros ônibus que passam na 

Rodovia Presidente Dutra, pois há um ponto de ônibus em cada lado da rodovia (km 8). 

Apesar da maioria não parar na rodoviária, a cidade tem uma grande oferta de rotas para 

destinos estaduais e de outras partes do país. 

Quadro 1 - Informações sobre o Terminal Rodoviário de Queluz-SP 
Endereço Telefone Capacidade 

Rua Virgílio Camargo da Silva, s/n° (12) 3147-1156 6 plataformas de acesso 

Fonte : Prefeitura Municipal de Queluz (2017). 
 

2.3 INFRAESTRUTURA URBANA 
 

No município de Queluz, desde agosto de 2011, opera a usina hidrelétrica PCH Queluz 

cujo eixo da barragem se situa sobre a calha do Rio Paraíba do Sul. A usina tem 

capacidade para gerar 30 MW de energia elétrica, atendendo às demandas local e 

regional. 

Segundo o chefe do Departamento de Tecnologia da Informação, 100% das residências 

do município de Queluz têm energia elétrica. A distribuidora de energia responsável pelo 

serviço é a Elektro. 

De acordo com a Fundação Seade (2010), a coleta de lixo é realizada pela Prefeitura de 

Queluz em 98,04% do território que abrange o município, esse dado, porém, é contradito 

pela Prefeitura. Segundo dados disponibilizados pela Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente (2018), a coleta manual regular tem abrangência de 100% da área urbana do 

município com uma frequência de segundas às sextas-feiras, sendo sábado e domingo 

apenas na região central. Os bairros rurais são atendidos quinzenalmente, com exceção 

do bairro União que a coleta é diária. Os bairros não atendidos são Cisne Branco e Vila 

Queimada. Até 2016 a coleta de lixo no bairro União era feita pelo município de Resende, 

atualmente toda coleta do município é responsabilidade da prefeitura de Queluz. 
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Os resíduos são depositados em um aterro particular em Cachoeira Paulista-SP, o 

transporte é diário, sendo gerado em torno de quatro toneladas por dia. O lixo hospitalar 

é coletado e transportado por equipe de empresa terceirizada, que faz a destinação para 

o tratamento. Os resíduos de construção civil são coletados e reaproveitados na 

manutenção de estradas rurais. Atualmente a prefeitura não faz gestão de coleta 

seletiva, apenas dá suporte aos catadores que trabalham isoladamente para a logística 

de transporte de materiais. A prefeitura não administra lixo industrial. 

De acordo com a Fundação Seade (2010), o abastecimento de água é realizado em 

94,79% do território do município, dado também contradito por informações passadas 

pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (2018), que informou que a cobertura de 

abastecimento de água atende 99% das residências da área urbana. O município conta 

com rede de distribuição e tem três boosters de elevação para os bairros mais altos (São 

Geraldo, Santo Antônio e Alto do Cemitério). O município produz em média 53.818m³ 

por mês, sendo o consumo médio de 34.627m³ por mês. A cidade conta com uma 

estação de tratamento de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (Sabesp) localizada no bairro Porteira. Todas as residências são atendidas pelo 

tratamento de água na zona urbana com exceção de loteamentos irregulares em área 

de expansão urbana, ainda considerados como rurais. A zona rural não é atendida pelo 

sistema de tratamento de água, estes fazem captação de nascentes ou cursos d’água 

localizados nas mesmas ou em propriedades vizinhas. 

Em relação a estações de tratamento de esgoto, este é um sistema misto composto de 

dois processos biológicos distintos, o anaeróbico (como tratamento primário) e o 

aeróbico como complementar ao anterior, sendo as etapas de pré-tratamento com 

sistemas de gradeamento e desarenação, RAFA (filtro anaeróbico de fluxo ascendente), 

filtro aeróbico submerso, sistemas de desinfecção e de desidratação de lodo. O 

município tem redes coletoras e nove estações elevatórias.  

Segundo a Fundação Seade (2010), o nível de atendimento de esgoto sanitário é de 

71,79% no município, já o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Queluz 

(2010) afirma que o atendimento do município é de 60%, pois os bairros União, 

Fogueteiro, Cascatinha, Estrela 1, Estrela 2 e Bairro da Palha não são atendidos nesse 

quesito. Segundo dados disponibilizados pela Secretaria do Meio Ambiente, o sistema 

atende 67% dos domicílios urbanos, totalizando 2.155 ligações. Todo o esgoto efluente 
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é lançado no Rio Paraíba do Sul. A cobertura de coleta de esgoto, segundo o Plano 

Municipal Integrado de Saneamento Básico de Queluz (2010) é de 67% das residências 

urbanas, porém segundo dados disponibilizados pela Secretaria do Meio Ambiente 

(2018) este índice é de 86%. A zona rural não é atendida com coleta e tratamento de 

esgoto. 

 
2.4 SISTEMA DE EDUCAÇÃO 
 

Os dados da Fundação Seade (2010), indicam que no município de Queluz, 57,84% da 

população de 18 a 24 anos tem pelo menos ensino médio completo. Do total de 

habitantes com 15 anos ou mais, 6,52% são analfabetos. Segundo dados levantados 

junto à Secretaria Municipal de Educação, Queluz conta com um total de sete escolas, 

sendo que seis são municipais e uma é estadual. As escolas E.M. Fazenda Bela Aurora 

e E.M. Fazenda Regato foram encontradas no cadastro do website ESCOLA.INF.BR mas 

não foram mencionadas pela secretaria. 

Em conversa com secretários municipais durante a viagem de campo, foi dito que há uma 

carência na cidade em relação ao oferecimento de creches. Fora isso, de quatro a cinco 

anos de idade em diante, todos são atendidos e não há problemas de matrícula. Também 

foi dito que há uma escola localizada na área rural - vinculada à E.M. Arco-Íris - que oferece 

desde ensino infantil até o quinto ano do ensino fundamental (do quinto ano em diante os 

alunos devem se locomover ao centro urbano para continuarem os estudos, sendo que a 

prefeitura oferece o transporte). O nome da escola não foi mencionado. 

 

Quadro 2 - Instituições de ensino de Queluz-SP 

Instituição Endereço Atendimento 

Creche Municipal Dona 
Siomara 

Rua Francisco de Paula, 
s/nº - Bairro: Alto da 
Igreja, Queluz-SP 

Educação infantil (crianças de 6 meses a 3 
anos e 11meses). 
Período: integral (as crianças ficam no 
período da manhã e da tarde). 

E.E. Prof. José de Paula 
França 

Ladeira Manoel 
Rodrigues, 132, Alto do 

Ginásio, Queluz-SP 

Ensino fundamental II (7º ao 9º ano), ensino 
Médio (1º, 2º e 3º ano) e EJA - Educação de 
Jovens e Adultos (Fundamental II e ensino 
médio) 
Período: manhã, tarde e noite. 
Funciona, nesta unidade escolar, o Programa 
Escola da Família, aos sábados. 
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Instituição Endereço Atendimento 

E.M. Arco-Íris 
Rua Carolina Mello 
Souza, sn, Centro, 

Queluz-SP 

Educação infantil (crianças de 4 e 5 anos), 
Ensino fundamental I (1º ao 4º ano). 
Período: manhã e tarde. 

E.M. Bairro da União 
(Escola do Campo) -

vinculada à EM Arco-Íris 

Rodovia Rio-Caxambu, 
km 13,5, Bairro da 
União, Queluz-SP 

Educação infantil (crianças de 4 e 5 anos) e 
ensino fundamental I (1º ao 5º ano). 
Período: manhã. 

E.M. Capitão José Carlos 
de Oliveira Garcez 

Praça Padre Francisco 
de Chagas Lima, 168, 
Alto da Igreja, Queluz-

SP 

Ensino fundamental I (5º ano) e ensino 
fundamental II ( 6º ao 9º ano). 
Período: manhã e tarde. 
Nesta unidade escolar funciona um polo da 
UNIVESP, ofertando os cursos de pedagogia 
e engenharia de produção (noturno). 

E.M. Fazenda Bela Aurora Fazenda Bela Aurora, 
sn, Queluz-SP 

Informação indisponível 

E.M. Fazenda Regato Fazenda Regato, sn, 
Queluz-SP 

Informação indisponível 

E.M. Profª. Maria Mendes 
Guerra Pereira 

Rua Corifeu Azevedo 
Marques, 756, Bairro 

São Miguel, Queluz-SP 

Educação infantil (crianças de 4 e 5 anos), 
ensino fundamental I (1º ao 5º ano) e ensino 
fundamental II (6º ao 9º ano). 
Período: manhã e tarde. 
Nessa escola funciona um programa de 
tempo integral, com oficinas de capoeira, 
música, artesanato, teatro, inglês, jardinagem 
e esporte, todas 
no contraturno (período da tarde) para alunos 
do fundamental II. 

E.M. Profª. Marilda da Silva 
Garcez Ferraz de Carvalho 

Rua Joaquim Carlos 
Garcez Guimarães, sn, 

Bairro da Figueira, 
Queluz-SP 

Educação infantil (crianças de 4 e 5 anos), 
ensino fundamental I (1º ao 5º ano) e ensino 
fundamental II (6º ao 9º ano). 
Período: manhã e tarde. 

Fonte: ESCOLA.INF.BR. Sem data.  
 

2.5 SEGURANÇA 
 

A visita feita à cidade confirma a informação disponibilizada no Plano Diretor de Turismo 

do Município de Queluz - SP (2017): existe uma Delegacia de Polícia Civil e um Batalhão 

da Polícia Militar, e não há uma unidade do Corpo de Bombeiros (esse serviço é ofertado 

pela cidade de Cruzeiro-SP). De acordo com dados disponibilizados por um policial civil 

no dia 28 de setembro de 2018, foi indicada a ocorrência de 402 boletins de ocorrência 

em Queluz e dentre esses, um caso de homicídio no ano de 2018 até o dia da entrevista. 
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Quadro 3 - Unidades de segurança de Queluz-SP 

Unidade de Segurança Endereço Telefone 

Delegacia de Polícia Civil de 
Queluz 

Praça Pe. Francisco Chagas Lima, 
126, Centro, Queluz - SP, 12800-000 

(12) 3147-1427 

Batalhão Polícia Militar de 
Queluz 

R. Mal. Deodoro Fonseca, 181, Alto 
do Cemitério, Queluz - SP, 12800-

000 

Informação indisponível 

Fonte: Levantamento de campo (2018) e Prefeitura de Queluz (2018). 
 
 

 
2.6 SISTEMA MEDICO-HOSPITALAR 
 

A partir de informações coletadas junto à Secretaria Municipal de Saúde, o sistema de 

saúde na cidade se divide em dois serviços, a Rede de Serviços e a de Transporte 

Sanitário e Regulação, conforme especificado nos quadros 2.4 e 2.5. 

 
Quadro 4 - Serviço Médico-Hospitalar de Queluz-SP - Rede de serviços 

Rede de serviços Unidades Detalhes 

Equipe Estratégia Saúde da 
Família (ESF) 

03 unidades Contam com serviço do Núcleo Apoio à Saúde 
da Família (NASF), prestando atendimento 
com fonoaudiólogo, psicóloga, nutricionista, 
fisioterapeuta e ginecologista. 

Unidade Básica de Saúde 
(Rural) 

Uma unidade - 

Hospital Municipal de Queluz Uma unidade Conta com pronto atendimento 24 horas; 
atendimento ambulatório de especialidades 
como ginecologia/obstetrícia, cardiologia, 
ortopedia, psiquiatria, oftalmologia, clínica 
geral, radiologia, medicina do trabalho, médico 
auditor e clínica cirúrgica (para pequenas 
cirurgias); realiza exames de ultrassonografia, 
Raio-x e Eletrocardiograma; possui internação 
e dispõe de 19 leitos. 

Serviço Móvel de Urgência 
(SAMU) 

Uma unidade - 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações cedidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Queluz 
- SP (2018). 
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 Quadro 5 - Unidades de saúde de Queluz-SP 
Unidade de 

saúde 
Endereço Telefone e 

Atendimento 
Marcação de 

Consultas 
Consultas 

ESF Porteira Rua Dr. Carlos 
Antônio Brandão, 

sn, CDHU, 
Queluz-SP 

(12) 3147-1759  
Das 08h00 às 

17h00 

Toda 2ª feira no 
período da 

manhã 

3ª, 4ª, 5ª e 6ª 
feira, das 08h00 

às 16h00 

ESF Palha Rua Corifeu de 
Azevedo Marques, 
619, São Miguel, 

Queluz-SP 

(12) 3147-2639 
Das 08h00 às 

17h00 

Toda 2ª feira no 
período da 

manhã 

3ª, 4ª e 5ª feira 

ESF Figueira Av. José Messias 
Paula França, sn, 
Figueira, Queluz-

SP 

(12) 3147-2639 
Das 08h00 às 

17h00 

Toda 5ª feira no 
período da 

manhã 

3ª, 4ª e 6ª feira 

UBS (Rural) Informação 
indisponível 

Informação 
indisponível 

Informação 
indisponível 

Informação 
indisponível 

Santa Casa de 
Misericórdia 

Rua Nossa 
Senhora de 
Fátima, 65, 

Centro, Queluz-
SP 

(12) 3147-1560 Informação 
indisponível 

Informação 
indisponível 

  Fonte: Prefeitura de Queluz. 
 

Segundo informações coletadas por meio de entrevista com moradora da cidade de 

Queluz durante atividade de campo, a secretaria de saúde também administra 

locomoções para outras cidades quando se trata de um serviço que o próprio município 

não está apto a oferecer, com o transporte e toda a organização referente ao 

atendimento médico necessário. Segundo relato da Secretária do Meio Ambiente, o 

SAMU direciona o paciente para a Santa Casa de Misericórdia pois há pronto 

atendimento. Caso seja uma situação mais grave, a Secretaria da Saúde transfere para 

Cruzeiro ou outras cidades vizinhas. 
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Quadro 6 - Serviço Médico-Hospitalar de Queluz-SP - Transporte Sanitário e 
Regulação 

Transporte Sanitário | Regulação 

TransporteSanitário|Regulação Unidades Detalhes 

Ambulância atendimento urgência 03 unidades - 

Ambulância UTI Uma unidade - 

Veículo tipo Van 16 lugares duas unidades - 

Veículo (Fiat Uno) duas unidades Uma exclusiva ao serviço de hemodiálise 
e outra para transporte sanitário. 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações cedidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Queluz 
- SP (2018). 

 

Quadro 7 - Laboratórios de Análises Clínicas 
Laboratório Endereço Telefone e Atendimento 

CliniMed Informação indisponível Informação indisponível 

Laboratório Municipal Informação indisponível Informação indisponível 

LaborClin Rua Conselheiro Rodrigues 
Alves, 54 - Centro, Queluz-SP 

(12)99726-7005 
Segunda à sexta-feira das 7h às 14h 
(coleta até às 9h) 

Fonte: Levantamento de campo (2018). 
 

Quadro 8 - Consultórios de dentista de Queluz-SP 
Consultório Endereço Telefone 

Odontologia Dr. Daniel L. R. 
Fontanini 

R. Conselheiro Rodrigues 
Alves, 22, Queluz - SP, 12800-

000 

(12) 99748-0994 
(12)3147-1215 

Tomaz Odontologia Integrada R. Major Constantino Informação indisponível 

Panaldent Odontologia R. Padre Manoel Eufrásio Informação indisponível 

Fonte: Levantamento de campo (2018). 
 
 

Quadro 9 - Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Queluz-SP 
Localização Endereço Telefone 

Estação Ferroviária de Queluz R. Ten. Manoel França, sn, 
Centro, Queluz-SP 

Informação indisponível 

Fonte: Levantamento de campo (2018). 
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2.7 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 

De acordo com informações passadas pelo Chefe do Departamento de Tecnologia da 

Informação e pelo Diretor de Comunicação de Queluz, o município conta com três torres 

de telefonia móvel celular, sendo duas da operadora Claro e uma da Vivo. No bairro 

União foi instalada uma torre porém ainda não está em funcionamento devido a trâmites 

burocráticos do Governo Federal. Por mais que haja torres, o relevo montanhoso de 

Queluz dificulta a eficiência da transmissão de sinal. A cobertura da Vivo abrange grande 

parte do município, com exceção de bairros mais afastados do centro e alguns trechos 

da Rodovia Presidente Dutra. Atualmente a cobertura mais abrangente é da empresa 

Claro. Na cidade também há sinal da operadora Tim, mas não possui torres no município 

e o sinal é instável. Em relação à internet banda larga, existem duas empresas, Vivo 

(ADSL) e G15 (fibra ótica) e via rádio, a empresa Superonda. 

 
Quadro 10 - Torres de telefonia móvel celular 

Operadora Endereço 

Claro Estrada do Sítio 3 Marias, Morro da Fortaleza. Queluz-SP. 

Claro Rodovia Presidente Dutra, km 14,5, trecho Queluz-Boa 
Vista Sítio Martinha-RJ-SP. 

Vivo Estrada do Sítio 3 Marias, Morro da Fortaleza. Queluz-SP. 

Fonte: Departamento de Tecnologia da Informação. 
 

Há no município duas rádios locais; a rádio Caminho do Sol, localizada no bairro Alto do 

Ginásio, que é uma rádio tradicional com um grande número de ouvintes locais; e a Rádio 

Comunitária do Bairro da Figueira, localizada no bairro da Figueira, uma rádio nova e 

pequena mas que vem ganhando audiência local. Queluz não tem jornal local, mas há 

dois jornais regionais chamados Queluz Notícia que abrange as cidades de Queluz, 

Areias e Cruzeiro, e o jornal Classe Líder, que apesar de ser produzido em Cruzeiro, é 

lido pelos moradores de Queluz. O jornal tem uma revista bimestral chamada Top Class 

onde o assunto turismo poderia ser abordado, conforme sugestão do diretor de 

comunicação. Quanto ao sinal de televisão, além do sinal da televisão aberta do Estado 

de São Paulo, algumas pessoas conseguem pegar sinal do Estado do Rio de Janeiro. A 

afiliada local da Rede Globo é a TV Vanguarda. 
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Quanto a canais de comunicação online, Queluz tem um website dedicado ao turismo, porém 

este não é conhecido entre a população, a prefeitura tem uma página no Facebook (https://pt-

br.facebook.com/PrefQueluz) e um perfil no Instagram (@prefeituradequeluz), festas são 

divulgadas por estas redes sociais e outras informações importantes também. Quanto a 

matérias relacionadas ao turismo, essas são publicadas no website da prefeitura dedicado ao 

turismo. Através de um link no Facebook as pessoas têm acesso. 

Comunicação em Queluz é algo novo, implantado na atual gestão municipal. A Diretoria 

de Comunicação foi instituída em 2017, e na época do trabalho de campo era composta 

apenas pelo próprio diretor. Sempre houve assessoria de imprensa mas muito 

tradicional, não havia uma estrutura de diretoria que tomasse conta de um website, 

informações divulgadas por redes sociais, identidade visual etc. Não há parcerias com 

pousadas e outros atrativos para realização de divulgação mútua, mas o website de 

turismo divulga algumas informações desse tipo. O conteúdo é planejado e há um 

controle para saber quantas pessoas estão acessando e de onde são, muitos que 

acessam são de outras cidades, mas isso se dá, muitas vezes, pelo fato de que muitas 

pessoas de Queluz saíram do município para trabalhar em outro lugar. O serviço de 

agência postal também faz parte do sistema de comunicação, Queluz tem uma 

Quadro 11 - Agência postal 
Estabelecimento Endereço Telefone e Atendimento 

Correios R. Prudente de Moraes, 10, 
Queluz - SP, 12800-000 

(12)3147-1213 

Fonte: Levantamento de campo (2018).  
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2.8 EQUIPAMENTOS PRIVADOS 
 

Na sequência, seguem quadros com os principais equipamentos privados que apoiam 

turistas e passantes no município de Queluz. Há problemas com endereços pois durante 

levantamento através de mecanismos de busca online e em campo, notou-se que muitas 

ruas não têm placas com nomes e as informações disponibilizadas pelo mapa oferecido 

pela Prefeitura e pelo mecanismo de busca não se relacionam entre si. Além disso, essas 

são informações dinâmicas que rapidamente podem ser mudadas. 
 

Quadro 12 - Bancos 

Estabelecimento Endereço Observações 

Caixa Econômica Federal Rua Prudente de Moraes, s/n, Centro, Queluz - 
SP 

Junto à Lotérica 

Bradesco Rua Prudente de Moraes, 64 - Centro, Queluz - 
SP, 12800-000 

Informação 
indisponível 

Banco do Brasil R. Padre Manoel Eufrásio, 10, Queluz - SP, 
12800-000 

Junto aos 
Correios 

Santander Rua Dr. Oscar de Almeida 121 - Centro, Queluz - 
SP, 12800-000 

Informação 
indisponível 

Fonte: Levantamento de campo (2018). 
 
Quadro 13 - Postos de gasolina e oficinas mecânicas 

Estabelecimento Endereço 

Auto Mecânica Ljs Rodovia Presidente Dutra, km 8 - Queluz - SP, 12800-000 

Auto Posto Meneguzzi Rodovia Presidente Dutra, 21302-21466 - Queluz - SP, 12800-
000 

D. J. Ribeiro Transportes Rua Prudente Moraes, 100, Queluz - SP, 12800-000 

Graal Alemão Rodovia Presidente Dutra, s/n - Centro, Queluz - SP, 12800-000 

Graal Estrela Rodovia Presidente Dutra, km 6 - Queluz - SP, 12800-000 

Oficina e Lava Rápido Biondi Rua Rebouças de Carvalho, 133, Queluz - SP, 12800-000 

Oficina Mecânica São José Rua José de Araújo, Queluz-SP 

Posto Ciapetro Rua Santo Antônio, 451 - Queluz - SP, 12800-000 

Rei dos Pneus Rodovia Presidente Dutra - Queluz - SP, 12800-000 

3 Geração Pneus (Borracharia) Doutor Alberico Cordeiro Guerra, 142, Santo Cruzeiro, Queluz - 
SP, 12800-000 

Fonte: Levantamento de campo (2018).  
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A partir de mecanismos de buscas online e de confirmação de dados in loco, foi feito um 

levantamento de templos religiosos do município de Queluz. Nota-se a predominância 

de espaços de religiões cristãs principalmente evangélica e católica. Segundo relato de 

moradores, há na cidade terreiros de umbanda, candomblé e o culto de outras religiões, 

no entanto, por conta de pouca procura e preconceito dos próprios moradores, muitos 

não abrem um templo formal, restringindo-se a reuniões domiciliares para conhecidos 

que compartilham da mesma crença. Por esta razão o levantamento não foi possível 

nestes casos. 
 

Quadro 14 - Templos religiosos 
Estabelecimento Endereço 

Casa de Maria - Canção Nova R. José Messias de Paula França, 566-824, 
Queluz - SP 

Congregação Cristã no Brasil - Centro Rua Major João Constantino, 82, Queluz-SP 

Congregação Cristã no Brasil - Figueiras Rua Roques Gonçalves Sobrinho, 35, Queluz-
SP 

Congregação Cristã no Brasil - União Rod. Sebastião Alves do Nascimento, km 12, 
Queluz - SP 

Igreja Assembleia de Deus Rua Rebolças de Carvalho, Queluz - SP 

Igreja de São Benedito Rua São Benedito, 1, 
Queluz, SP. 

Igreja Cristã Maranata Presbitério Espírito 
Santense 

Rodovia Rio Caxambu Br 354 - s/n, Queluz - SP 

Igreja do Evangelho Quadrangular R. Santo Antônio, 547 - Santo Antônio, Queluz - 
SP 

Igreja do Evangelho Triangular Livre SP-054, Queluz - SP 

Igreja do Rosário Beco do Rosário, Queluz-SP 

Igreja Matriz São João Batista Ladeira Joaquim Carvalho, 73, Queluz - SP 

Igreja Pentecostal Deus É Amor R. Ten. Manoel França, 2 - 70, Queluz - SP 

Maanaim de Queluz Rod. Sebastião Alves do Nascimento, 7704, 
Queluz - SP 

Fonte: Levantamento de campo (2018). 
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3  CAPACIDADE INSTITUCIONAL 
 

3.1  METODOLOGIA 
 

Para pensar no desenvolvimento do turismo dentro de um município, é preciso avaliar a 

organização e a influência dos agentes que o compõem, como a opinião e apoio da 

comunidade, infraestrutura dos serviços e atrativos, bem com a opinião e fluxo dos 

turistas.  

Este capítulo é dedicado a expor a estrutura do poder público e das associações atuantes 

em Queluz e avaliar qual é o reflexo de suas ações e visões nas políticas e decisões da 

cidade a cerca do Turismo.  

Para facilitar as entrevistas com os membros do poder público e das associações, foi 

elaborado um questionário com algumas perguntas a respeito da participação e 

engajamento dentro do Turismo em Queluz, para entender a atual situação das mesmas. 

As questões elaboradas encontram-se no Quadro 15. 

 
Quadro 15 - Roteiro de Entrevista com Poder Público e Associações 

• Há envolvimento de vocês nas discussões e decisões da cidade em relação ao turismo? 

• Você acredita que a cidade pode atrair turistas? Por quê? 

• Há algum investimento financeiro da Prefeitura e de empresas privadas para a atividade 

turística? De que forma ele se dá (desenvolvimento, preservação, organização/promoção 

etc.)? 

• Quais são os esforços da prefeitura feitos para alcançar e entender as necessidades da 

comunidade? E as suas necessidades? 

• Como vocês ficam sabendo dos eventos e decisões sobre turismo? 

• Vocês consideram importante participar das decisões sobre turismo na cidade? 

• Como você enxerga a religião na cidade? Acha que ela tem potencial para impulsionar o 

Turismo Religioso na cidade? 

• Há uma relação do trabalho realizado por vocês com o turismo? 

• Vocês recebem alguma doação diretamente de entidades ligadas ao turismo ou de órgão 

público com destinação e uso em turismo? 
Fonte: Autores (2019). 
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Além disso, dividiu-se as organizações a serem pesquisadas em dois distintos grupos: 

órgãos públicos e organizações privadas. Em relação aos órgãos públicos, previamente, 

foram feitas pesquisas na internet para definir as pessoas com quem serim feitos os 

contatos, posteriormente, realizaram-se ligações telefônicas para as secretarias 

municipais, porém o Diretor de Cultura, Turismo e Comunicação Social, Sr. Thomaz 

Cardoso Lucas Barbosa, solicitou que todas as informações e questionamentos fossem 

direcionados para ele para que o mesmo distribuísse entre as áreas principais. Em 

relação às associações, previamente, pesquisou-se aquelas que tinham relação direta 

ou indireta com turismo.  

Nos três dia do trabalho de campo a equipe ficou na área central, pois os locais de 

interesse para a pesquisa estavam no centro da cidade. Neste período foram visitados 

os espaços da prefeitura, da câmara municipal e de algumas associações sociais e 

religiosas do município onde foi aplicado o roteiro de entrevista que consta na figura 3.1. 

Como complemento foram realizadas ligações telefônicas para aptar dados informativos 

da gestão municipal, além de captar informações de organizações com sede em áreas 

que não foram visitadas ou que não puderam conceder entrevista nos dias da visita in 

loco. 

Após a visita de campo foi deito o trabalho de consolidação dos dados captados, 

complementação do trabalho escrito e processo de re-checagem de todas informações 

obtidas através de cruzamento das mesmas com as fornecidas por outros órgãos e 

pessoas envolvidas nos temas.  

 

3.2.  SETOR PÚBLICO 
 

3.2.1 Administração Municipal de Queluz 
 

As eleições municipais de 2016 foram vencidas pelo Candidato do Partido PSDB com 

coligação com outros sete partidos (PP, PPS, PSC, PC do B, PSD, DEM, PV) com 

69,59% dos votos úteis no segundo turno indicando significativo apoio da população aos 

mandatários do quadriênio 2017- 2020, facilitando a aprovação das decisões e ações a 

serem tomadas. O Organograma do primeiro nível de responsabilidade da Prefeitura 

consta na figura 9  e os nomes dos ocupantes dos cargos estão relacionados no 

Apêndice 1. 
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Figura 9 - Organograma da Administração Municipal de Queluz 2018 

 
Fonte: Autores (2019). 

 
A estrutura Municipal completa da Prefeitura de Queluz era composta por 531 servidores 

municipais em julho de 2018, dos quais quatro servidores estavam alocados diretamente 

na Diretoria de Cultura, Turismo e Comunicação Social. 

 

 3.2.2  Câmara Municipal 
 

A Câmara Municipal de Queluz é formada por nove vereadores um corpo administrativo 

conforme apresentado na figura 10. Quando se avalia a composição da Câmara dos 

Vereadores verifica-se que todos os vereadores são de partidos da coligação que venceu 

a eleição para prefeito da cidade, o que pode indicar uma maior facilidade para processos 

de aprovação de projetos conjuntos dos dois poderes em relação ao Turismo. A relação 

dos membros do corpo Legislativo está apresentada no Apêndice 2. 

 

Figura 10 - Organograma da Câmara Municipal de Vereadores 

 
Fonte: Câmara de Queluz (2019).  



 45 

3.2.3 Planos e Projetos 
 

No ano de 2017 foi desenvolvido e apresentado um Plano Diretor de Turismo para 

candidatar o município no processo de requerimento para que fosse classificado como 

Município de Interesse Turístico (MIT).  O projeto de lei foi encaminhado para aprovação 

na Assembléia do Estado de São Paulo em setembro de 2017 (Num.: 828/17) e aprovado 

em abril de 2018. Esse plano serviu como uma referência inicial para a coleta e avaliação 

dos dados pela equipe da USP – Turismo. 

 

3.2.4 Municipio de Interesse Turistico (MIT) 
 

A categoria de Município de Interesse Turístico (MIT) foi instituída pelo Estado de São 

Paulo pela Lei Complementar Nº 1.261, de 29 de abril de 2015. De acordo com a lei 

acima o município necessita ter e apresentar os pontos constantes na figura 3.4, para 

poder ser classificado como MIT e, consequentemente, ter direito a receber um aporte 

financeiro como investimento em infraestrutura para suporte ao turismo na cidade. 

 

Quadro 16 - Exigências para Municípios de Interesse Turístico (MIT) 

• COMTUR formado e em atividade; 
• apresentar um Plano Diretor de Turismo (englobando estratégia e foco do 

desenvolvimento turístico); 
• ter serviço de coleta de lixo sólidos, de abastecimento de Água potável  e oferecer 

serviços médicos de emergência que atenda a população e o fluxo turístico; 
• apresentar Meios de Hospedagem  no local ou região; 
• ter na cidade pontos de alimentação; 
• mostrar que tem potencial turístico e atrativos turísticos de expressividade mesmo 

não tendo fluxo turístico; 
• ter serviço de informações turísticas mesmo que virtuais (Site, Blog). 

Fonte: Lei Complementar Nº 1.261, de 29 de abril de 2015. 
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3.2.5   Instrumentos Legais e Juridicos 
 

Entre as leis e normas que regulam, orientam e auditam as implicações e ações 

relacionadas com o turismo em Queluz detacam-se: 

 

●  Lei Orgânica do Município – 2013 – Pontos principais : Impacto ambiental, utilização 
de bens de interesse comum, Limitação de alteração na fauna e flora, etc; 

● Lei Municipal 715/16 “Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Territorial do 
Município de Queluz. – lei 715/16 - limitação e normas de utilização territorial da região; 

● Lei Federal 11.428/06 - Biomassa da Mata Atlântica – Limitação de uso de áreas rurais; 

● Lei Federal complementar 140/11 - Proteção à Fauna Silvestre ; 

● Constituição Federal Art. 225 - Atividades lesivas ao Meio ambiente - Limitação do 
uso da zona rural ; 

● Constituição Federal Art 24 - Proteção ao Patrimônio Público ; 

● Lei Federal 11.771/08 - CADASTUR – Cadastro Obrigatório (Agências de turismo, 
Meios de Hospedagem, Organizadoras de eventos, transportes turísticos) ; 

● Lei Estadual  16.774/18 - Regula o Turismo Rural ; 

● Lei Estadual 1261/15 - Instituição e aplicações dos recursos do MIT ; 

● Lei Municipal 849/2018 - Lei Orçamentária do Município - alocação de recursos ao 
turismo ; 

● Lei Municipal 850/18 - Criação do FUMTUR Municipal ; 

● Lei Municipal 754/17 - Criação do COMTUR Municipal. 

 

3.2.6 Ações públicas ligadas ao Turismo 
 

A prefeitura, junto com sua Diretoria de Cultura, Turismo e Comunicação Social, tem 

investido em promover festas da Cidade com o apoio de outras secretarias. Apesar do 

reduzido orçamento destinado ao turismo em Queluz a cidade acaba por financiar suas 

festas diretamente com  a iniciativa privada através de licitação de pontos de vendas de 

alimentação e de serviço e de propaganda e publicidade. 

A expectativa inicial, segundo depoimentos conhidos com os secretários municipais, é 

que os principais pontos ligados ao turismo onde serão empregados os recursos do MIT 

são: 



 47 

● Possibilidade de pavimentação asfáltica das ruas principais da cidade baseado em 
proteção do solo devido ao sobrepeso em períodos de festas/eventos; 

● Melhoria de Iluminação nas Praças da cidade para melhorar segurança; 

● Aplicação de parte menor do montante em saneamento básico (esgoto). 

  

 3.3. ORGANIZAÇÕES PRIVADAS E TERCEIRO SETOR 
 

Além da Prefeitura a Câmara Municipal, as associações são parte importante dessa 

pesquisa. Por estar em contato direto com a comunidade e muitas vezes, com o turista 

também, a opinião que têm a respeito do cenário atual da cidade, faz compreender em 

quais pontos Queluz precisa se empenhar para que o turismo seja desenvolvido da forma 

mais sustentável possível.  

 

3.3.1 Associações sociais  
 

O Espaço Harmonia, que é uma associação cultural, é um espaço destinado para 

pessoas de todas as idades, mas a frequência maior é por parte das pessoas da terceira 

idade, onde são dadas aulas de ballet, capoeira e ginástica, lá foi entrevistada a 

professora de educação física Ismayra. 

Esse local foi achado por pura intuição, pois não há nada na fachada ou nenhuma placa 

indicando o que existe ali. A manutenção do espaço é básica e a placa que indicaria o 

nome e função do local está deteriorada e apagada.  

Durante a entrevista, a professora Ismayra disse que já recebeu convites esporádicos 

para participar das decisões sobre a associação e mencionou a respeito da participação 

no plano diretor de Queluz. Falou que a cidade tem potencial para atrair turistas, por 

conta do acolhimento e da cultura presentes na cidade, porém comentou que não há 

incentivo para fortalecer a área rural que possui pontos turísticos como a Marambaia e 

Cachoeiras e que não já muitos turistas na cidade e vê na festa de São João um evento 

importante para atraí-los. 

Em relação à comunidade, explicou que as necessidades dela não são atendidas como 

esperado e não são muitos motivados a participarem das decisões da cidade, porém, 

como lida diretamente com a comunidade, faz esforços para convencê-los de participar 

de discussões e decisões. Em relação aos eventos anuais, não há uma boa comunicação 
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de como vão ocorrer e se vão, de fato, acontecer e que tudo acaba sendo divulgado por 

meio do boca-a-boca. Ela foi questionada se há alguma relação do trabalho dela com o 

turismo e ela respondeu que quatro vezes ao ano, se dirige para Cunha com os alunos 

para passear, isso com incentivo da Prefeitura, que paga o ônibus e o almoço. Em 

relação a incentivos de empresas privadas, ela respondeu que já houve doações de 

materiais de ginástica por parte de uma. Também mencionou um evento esportivo que 

aconteceu na cidade (jogos estudantis), porém, que não aconteceu mais, por conta dos 

prejuízos que gerou. Ela lamentou pela piscina municipal e a quadra esportiva estarem 

indisponíveis para uso e comentou que a prefeitura precisa fortalecer as festas 

tradicionais, porém sem acabar com o sossego da cidade. 

A Casa do Artesão é um espaço onde são produzidos artesanatos que têm como matéria 

prima, a taboa, planta aquática comum em áreas de banhado, muito usada o artesanato, 

indicando grande valor comercial (SAÚDE DICA, ([...-2018]) e lá, a entrevista foi feita 

com a Srª Isabel. O local também não tem uma uma fachada atrativa, pois não há placa 

de identificação. A associação existe há 28 anos e conta com três pessoas que fazem 

os artesanatos. Ela relatou que dificilmente alguém da cidade compra seus artesanatos 

e que são comprados, usualmente, por pessoas que vão para outras cidades e passam 

por ali, pois a casa se localiza na saída de Queluz para a difade de Areias. Também 

disse que costuma ser chamada pelas cidades vizinhas para expor suas peças, porém, 

não possui nenhum incentivo da prefeitura para que sua atividade aconteça, nem 

convites para participar das festas que acontecem na cidade e expor suas peças nestas 

ocasiões. Comentou que a comunicação a respeito das festas é falha e que acabam 

tendo conhecimento sobre elas através da divulgação boca-a-boca. Além disso, falou 

que não vê muito incentivo para que o turismo aconteça na cidade, que não tem 

participação nas decisões da cidade e que a cidade tem potencial para receber turistas, 

porém não há investimento. 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ligado a Secretaria Municipal de 

promoção e desenvolvimento social), que é ligado ao Espaço Harmonia, oferece aulas 

de artesanato, mas inicialmente oferecia judô, capoeira e zumba para a comunidade, lá 

foi feita a entrevista com o Sr. Eduardo. Nas festas, O CRAS auxilia na decoração e com 

os artesanatos que são expostos e vendidos. O Sr. Eduardo confirmou que a divulgação 

a respeito das festas é difícil, pois antes eram espalhados cartazes pela cidade, porém 

foram cortados por causa do custo, hoje a comunicação é feita através das redes sociais, 
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do website e pela divulgação boca-a-boca. Ele reclamou da falta de incentivo para o 

conhecimento dos pontos turísticos da cidade e falta de investimento em infraestrutura 

para a comunidade. 

A E.M.E.F Capitão José Carlos Oliveira Garcez, funciona em um edifício que é 

considerado patrimônio da cidade, a entrevista foi realizada com a diretora da escola 

Eliane Cristina de Aquino Souza, que explicou que os próprios professores de história 

procuram adicionar temas da história de Queluz e sobre o turismo na cidade nas suas 

aulas, inclusive sobre o que é patrimônio e sobre a importância dos pontos turísticos. A 

diretora explicou que fica sabendo das decisões na cidade através de reuniões semanais 

com a secretária de educação. Explicou que a visita dos turistas à cidade é esporádica 

e que acontece mais nas fazendas, na Marambaia e nos eventos que ocorrem no 

decorrer do ano. Porém, indica que existem alguns assuntos que devem ser levados em 

consideração a respeito da comunidade: o consumo de drogas, gravidez precoce e a 

falta de perspectiva por parte dos alunos. A diretora explicou que já houve casos de 

tráfico dentro da escola por parte de uma aluna e é alta taxa de meninas que engravidam 

antes dos 15 anos. Além disso, não há uma perspectiva em relação ao futuro profissional 

ou escolar dos alunos, por falta de incentivo dos próprios pais, os alunos pensam 

somente em atingir idade suficiente para trabalhar no Graal, e não pensam em ingressar 

em uma faculdade e ter uma profissão diferente. 

Em relação ao prédio, ela explicou que em certa época o prédio estava cheio de 

morcegos por conta da falta de manutenção e que não há uma continuidade na 

manutenção no prédio.   Segundo ela, a cidade possui potencial turístico, ainda mais por 

conta da visitação nas fazendas e nos eventos e falou do potencial da FEIRARTE e 

também da criação de uma “rota de passagem”, que seriam um conjunto de lojas de 

artesanato que venderiam seus trabalhos, para a atração de turistas. 

 

3.3.2 Associações religiosas  
 

Na Igreja da Graça, localizada próxima à Ponte Gov. Mário Covas, a entrevista foi 

realizada com o  Pastor Luiz, que coordena umas das igrejas evangélicas de Queluz. Ele 

reclamou do  investimento em comunicação na cidade, principalmente em relação a 

divulgação das festas, e que fica sabendo que vão ocorrer por conta da divulgação boca-
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a-boca ou ao ver a montagem das festas dias anteriores delas ocorrerem.  Falou a 

respeito do potencial turístico que a cidade tem, mas da falta de investimento para que 

a atividade aconteça, principalmente em relação a falta de sinalização e problemas de 

trânsito.   

Na Igreja Matriz da Paróquia São João Batista, que é patrimônio da cidade, a 

entrevistada foi a Sra. Maria, que cuida da loja interna da Igreja Matriz. O pároco é o 

Monsenhor Severino Cícero Ferreira que não estava. O ponto principal conversado foi 

que a Matriz coordena a festa de São João e que a mesma é orientada para a 

comunidade com número de barracas reduzido e que é realizada na frente da Igreja. Ela 

explica que esta festa religiosa é diferente da festa de São João realizada no centro de 

eventos, realizada na mesma semana da festa da Matriz, mas que é coordenada 

diretamente pela prefeitura da cidade e não tem envolvimento da Igreja e atrai um público 

maior, incluside de outras cidades. Comentou que a informação sobre festas e eventos 

realizadas na cidade é sabida pelos voluntários que trabalham na igreja devido aos 

comentários dos fiéis mas que não se recorda de nenhum processo definido de 

informação por parte das autoridades.     

 

3.3.3 ARCCO 
 

Existe uma associação não-governamental chamada Associação Roteiros Caminhos da 

Corte (ARCCO) atuante no Vale Histórico que tem como um dos focos principais o 

desenvolvimento sustentável do turismo na região mais direcionado para incremento e 

destaque das empresas membro. No caso de Queluz apenas a Pousada e Restaurante 

Águas de Marambaia faz parte dessa Associação e tem destaque no website ARCCO e 

está incluída no Mapa do Roteiro oficial divulgado no website. Não há investimento da 

associação no contexto geral de turismo da cidade. 

 
3.3.4 Estrada Real 
 

O termo Estrada Real refere-se aos caminhos trilhados pelos colonizadores durante a 

descoberta do ouro no estado de Minas Gerais. Com o objetivo de preservar este 

patrimônio, foi criado o Instituto Estrada Real que elaborou um projeto em 2001 para 

transformação dessa estrada em atrativo turístico. São 1.512 Km que cortam 177 
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municípios, sendo 7 deles em São Paulo. A parte da Estrada Real que “passa” pelo 

Estado de São Paulo é conhecida como Caminho Velho (fonte: 

http://www.institutoestradareal.com.br). 

O Caminho Velho foi a primeira via aberta oficialmente pela Coroa Portuguesa entre o 

litoral fluminense e a região mineradora de Minas Gerais. São 710 km desde sua saída 

de Paraty, passando pela Serra da Mantiqueira, pelo circuito das águas e algumas vilas 

da época de Colônia e Império, e que hoje se transformaram em cidades de médio e 

grande porte, até chegar em Ouro Preto. A Estrada passa perto de Cruzeiro como mostra 

a figura 3.5. Apesar de não ter seu trajeto passando por Queluz, a Estrada Real corta a 

região onde o município se insere e existem diversos eventos que abordam o tema e 

podem gerar demanda para a cidade em razão da proximidade.  

Figura 11 - Croqui da Estrada Real 

 
Fonte: Instituto Estrada Real (sem data). 
 

3.4 COMTUR 
 

Em Queluz existe o Conselho Municipal de Turismo, criado inicialmente pela lei municipal  

223/97 e posteriormente extinto em 2015. Foi recriado em fevereiro de 2017 pela lei 

municipal 754/17 sendo mandatório e fundamental para poder ser requerida a categoria 

de Município de Interesse Turístico (que se tornou realidade em abril de 2018). Com 

base nas informações levantadas junto ao Sr. Diego Ribeiro, presidente do COMTUR, 

não houve reuniões após a aprovação do município como MIT e portanto nenhuma 

deliberação, decisão ou indicação foi feita. O COMTUR é formado por 15 pessoas sendo 
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que cinco são indicados por órgãos públicos e 10 são da sociedade civil de áreas 

relacionadas com o turismo (Lei municipal 754/17). 

Segundo o entrevistado existe potencial no turismo religioso por conta da Canção Nova, 

ecoturismo e turismo de aventura em Queluz. Além disso, ressalta a importância de 

aproveitar os Graals para a divulgação do turismo na cidade. 

As informações prestadas foram confrontadas com a Lei e suas alterações e a Lei 

Municipal No. 824 de fevereiro de 2018 estabelece que o COMTUR de Queluz é 

composto por  um membro indicado pela Câmara Municipal, quatro membros 

representantes do poder público e indicados pelo Prefeito e oito representantes da 

sociedade civil sendo um indicado entre os seguintes tipos de empreendimentos: hotéis; 

pousadas; restaurantes e bares diferenciados; transportadores turísticos; produtores 

rurais; postos de gasolina; artesãos; atrativos turísticos. 

 

3.4.1 FUMTUR 
 

O Município tem um Fundo Municipal de Turismo, que  foi criado em 1999 (lei municipal 

264/99), extinto em 2017 e recriado em 2018 (Lei 850/18). O FUMTUR é vinculado 

integralmente ao COMTUR, tanto organizacional como administrativamente, 

prevalecendo, contudo, o seu regimento interno que deverá ser discutido e aprovado por 

resolução do COMTUR, sempre que necessário. Segundo o presidente do COMTUR, 

não há atualmente recursos disponíveis. 

Nenhuma parte de financiamento ou aporte de capital que o FUMTUR receba pode ser 

utilizado para pagamento de pessoal e seus encargos, excetuando-se pagamentos por 

serviços eventuais e vinculados a projetos específicos. 

O FUMTUR foi criado com a finalidade de captar recursos de financiamento e aporte de 

capital a cidade de Queluz para a implementação do “Plano de Turismo Municipal” 

(conforme era chamado na época o projeto de desenvolvimento de Turismo da cidade).  

Não foram identificadas ações públicas de infraestrutura ligadas aos empreendimentos 

da cidade realizados no período da administração atual devido ao baixo orçamento da 

Diretoria de Turismo. 
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4 PATRIMÔNIO CULTURAL 
 

 
4.1 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

O Ministério do Turismo (MTur) considera como patrimônio histórico cultural e especifica 

eventos culturais patrimoniais, como: 
[...] bens de natureza material e imaterial que expressam ou revelam a memória 
e a identidade das populações e comunidades. São bens culturais de valor 
histórico, artístico, científico, simbólico, passíveis de se tornarem atrações 
turísticas: arquivos, edificações, conjuntos urbanísticos, sítios arqueológicos, 
ruínas, museus e outros espaços destinados à apresentação ou contemplação 
de bens materiais e imateriais, manifestações como música, gastronomia, artes 
visuais e cênicas, festas e celebrações. Os eventos culturais englobam as 
manifestações temporárias, enquadradas ou não na definição de patrimônio, 
incluindo-se nessa categoria os eventos gastronômicos, religiosos, musicais, de 
dança, de teatro, de cinema, exposições de arte, de artesanato e outros. (MTur, 
2010). 

 

Sendo assim, pode-se considerar que a cidade de Queluz possui uma composição 

relevante de atrativos diversificados. O conjunto de patrimônios históricos, culturais e 

naturais possui potencial para atrair turistas, configurando forte apelo que faz frente à 

concorrência às outras cidades e demonstra a potencialidade de Queluz como um 

município de destaque dentro do Vale do Paraíba. Por meio desse legado, Queluz é 

capaz de traçar a narrativa de épocas divergentes que remetem desde o Ciclo do Café 

até a Revolução Constitucionalista de 1932, além de contar o seu contexto histórico 

único.  

Ainda que somente um edifício seja tombado, o registro dos patrimônios é fundamental 

para assegurar a estabilidade em Queluz, pois além de regulamentar procedimentos de 

preservação, aumenta a visibilidade destes, impulsionando a visitação dos edifícios, 

participação em eventos e em experiências gastronômicas locais. Ademais, seria 

possível estimular os moradores à educação patrimonial.  

Por meio da análise do Plano Diretor de Turismo, publicado em 2017 pela Prefeitura da 

cidade, foi possível embasar as percepções da cidade que serão úteis na elaboração do 

novo planejamento. Apesar de conter informações consideráveis a respeito do 

patrimônio material da cidade, em contrapartida, o mesmo não se pode afirmar sobre o 

imaterial, sendo possível notar uma falta de clareza a respeito de sua definição por parte 

da Prefeitura. 
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Com a atuação em campo, foi possível aprofundar o conhecimento existente sobre as 

expressões culturais, saberes e outras riquezas que Queluz tem a oferecer, além de 

poder ver como o patrimônio cultural como um todo funciona na prática. 

O objetivo deste capítulo é descrever as manifestações e edifícios considerados como 

patrimônio e atrativos pela Prefeitura de Queluz, além de retratar sobre outras 

expressões consideradas relevantes e que poderiam ser valorizadas por uma atividade 

turística responsável, como alguma comida e/ou técnica artesanal. 

Para que este objetivo fosse alcançado, alguns procedimentos metodológicos foram 

adotados e podem ser separados em três momentos: antes do trabalho em campo, 

durante e após ele. A definição dos métodos foi essencial para que houvesse material 

de apoio para o campo, ademais do conhecimento prévio dos alunos acerca do tema 

para que se conhecesse o objeto de pesquisa. O campo em si foi importante para 

aplicação destes procedimentos e investigar como os itens da pesquisa prévia 

funcionaram realmente, além do registro fotográfico. Já o pós-campo serviu para 

examinar os dados obtidos e compará-los com os anteriores, e também verificou-se se 

os métodos escolhidos foram os mais eficientes para se alcançar o que se desejava. 

No Apêndice 3 deste documento estão as fichas técnicas utilizadas em campo que 

serviram para o levantamento das informações gerais acerca dos patrimônios culturais 

materiais. Os itens que as compõem são: nome do local, endereço, telefone, meios de 

divulgação, serviços oferecidos, horário de funcionamento, capacidade e número de 

funcionários. 

A fim de apresentar uma análise do patrimônio cultural da cidade em suas mais diversas 

expressões e a visão da população local e dos turistas acerca disso, fez-se uma pesquisa 

nos websites dos órgãos públicos da cidade de Queluz e investigou-se as notícias do 

tema.  

Outra fonte importante foi o Plano Diretor de Turismo de Queluz que pôde mostrar o que 

o setor público juntamente com a comunidade local consideram como patrimônio cultural 

e os dados básicos sobre ele.  

Para a viagem de campo, realizada entre os dias 27 e 30 de setembro, o grupo preparou 

um documento para avaliação dos patrimônios culturais que foi preenchido pelos 

integrantes a partir de entrevista com o Diretor de Cultura, Turismo e Comunicação 
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Social, Sr. Thomaz Cardoso, e das observações críticas deles. O documento para os 

patrimônios materiais, contém observações qualitativas e quantitativas, baseadas na 

metodologia da tese de doutorado de Marcelo Vilela (2006), enquanto o dos patrimônios 

imateriais, baseou-se na análise qualitativa do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Turístico do Município de Mogi das Cruzes (2015) desenvolvido pelos alunos de Turismo 

2012/2015 da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo 

(USP). 

  

4.2 PATRIMÔNIO MATERIAL 
 

Em 2017, a Prefeitura de Queluz publicou o Plano Diretor de Turismo da cidade, tendo 

o slogan “Desenvolve Queluz” mantido pela atual gestão do prefeito Laurindo Joaquim 

da Silva Garcez (PSDB). De acordo com o website da própria Prefeitura, a ideia do 

slogan é mostrar que esta gestão pretende realmente desenvolver o município em todos 

os seus setores tangíveis à esfera pública – saúde, educação, infraestrutura etc.. Esse 

conceito envolve igualmente o desenvolvimento do turismo.  

O item D do capítulo “Inventário da Oferta Turística/Diagnóstico” do Plano Diretor 

descreve os atrativos turísticos da cidade, sendo o D.2-Atrativos Culturais, o D.3-

Eventos, o D.4-Gastronomia e o D.5-Artesanato/Trabalhos Manuais os itens que foram 

utilizados para uma análise inicial dos patrimônios materiais e imateriais.  

O Quadro 17 foi construído a partir do item D.2-Atrativos Culturais e de adaptações feitas 

pelos autores deste relatório. Os dados sobre cada patrimônio cultural material foram 

organizados de acordo com os locais visitados pelos autores, seguindo a ordem  do 

referido  Quadro, para facilitar a análise dos leitores. Após essa análise, alguns 

comentários foram feitos acerca dos lugares não visitados pelos autores, mas que 

puderam receber alguma observação do que se viu da estrutura externa.  

No geral, percebeu-se um descaso no que diz respeito ao patrimônio tanto por parte do 

setor público quanto da comunidade.  Uma das razões perceptíveis foi a falta de 

educação histórica e patrimonial da cidade. A conservação e divulgação são deficientes 

e geram uma falta de identificação por parte da comunidade. Muitos sabem colocar em 

palavras o que é um patrimônio, mas não conseguem (ou levam muito tempo para) citar 

algum que seja importante da cidade na sua visão pessoal.  
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 Quadro 17 - Patrimônio Cultural Material de Queluz 2018 

Tipologia Nome do Local 
Visitados pelos 

moradores 
entrevistados1 

Visitados pelos 
autores deste 

relatório 

Conjunto Arquitetônica Estação Ferroviária e 
Sobrados Históricos Sim Somente a Estação 

Ferroviária 

Lugares de 
Manifestações de Fé 

Casa de Maria – Canção 
Nova Não Sim 

Arquitetura Civil E.M.E.F. Capitão José Carlos 
Oliveira Garcez Sim Não 

Arquitetura Oficial Fórum da Comarca de 
Queluz Não Não 

Arquiteturas Religiosa 
Igreja Matriz de São João 
Batista Sim Sim 

Igreja do Rosário Não Não 

Arquitetura 
Industrial/Agrícola Enova Foods Não Não 

Arquitetura Funerária Cemitério Municipal Não Não 

Marcos Históricos Destroços da Antiga Ponte de 
3 Arcos Sim Sim 

Obras de Infraestrutura 

Rodoviária Municipal Não Não 

Ponte Governador Mário 
Covas Não Sim 

Creche Escola Não Não 

Lugares de 
Referências à Memória 

Ruínas da Antiga Ponte de 3 
Arcos, dinamitada na 
Revolução Constitucionalista 
de 1932. 

Não Sim 

Lugares de 
Cultura/Outros 

Centro Cultural Malba Tahan Sim Sim 

Casa do Artesão Não Sim 

Mirante do Cristo Não Sim 

  Fonte: Adaptado pelos autores deste relatório segundo dados do Plano Diretor de Turismo de Queluz (2010). 
  

 
1 Estudo da Demanda Turística (QUELUZ, 2016). 
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4.2.1 Estação Ferroviária  
 

Segundo a história de Queluz, a Estação Ferroviária (Figura 5.1) teve sua inauguração 

em 18 de julho de 1874 e foi essencial para os fazendeiros do Vale enquanto constituía-

se como parte da linha que ligava São Paulo e Rio de Janeiro. O da variante do Parateí, 

mais ao norte, foi aos poucos provando ser mais eficiente. Com o fim do transporte de 

passageiros no trecho Rio-São Paulo em 31 de outubro de 1998, a MRS Logística passa 

a ser concessionária da linha. A estação foi parte das manchetes quando em 1924 houve 

um acidente ferroviário e em 1932, ao assumir papel decisivo na Revolução 

Constitucionalista no transporte de soldados para o front de guerra.  

 
Figura 12 - Estação Ferroviária 

 
Fonte: Letícia Tavares (2018). 

 

Destacam-se as palavras de uma moradora, natural de Queluz, na Estação Ferroviária 

que diz: “Queluz não tem identidade nem cultura” quando questionada sobre o patrimônio 

local. Com o abandono da estação, o espaço foi utilizado como escola de música e 

atualmente funciona como Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A parte 

externa foi apropriada como espaço de lazer por alguns moradores e está 

completamente abandonada, com infraestrutura precária (Figura 5.2), sem qualquer 

funcionário ou direcionamento turístico, mas com grande potencialidade para 

requalificação de espaço.   



 59 

Figura 13 - Estrutura da Estação Ferroviária 

 
Fonte: Letícia Tavares (2018). 

 
4.2.2 Casa de Maria – Canção Nova 
 

A Casa de Maria – Canção Nova é uma comunidade carismática católica fundada em 2 de 

fevereiro de 1978 na cidade de Queluz pelo Monsenhor Jonas Abib. Conforme o blog Canção 

Nova Queluz (20--?), a casa nasceu após o desafio que o padre Jonas Abib fez ao jovens 

envolvidos com a Igreja que era se dedicar durante um ano ao convívio em comunidade. Os 

encontros eram antes realizados em Areias-SP, portanto, a casa foi construída a partir de 

doações a fim de se obter um lugar mais confortável para os encontros. 

 
Atualmente, a casa é local de formação do Discipulado, segunda etapa da 
formação inicial de novos membros, e onde acontecem encontros e retiros 
voltados para os missionários e colaboradores da comunidade. Residem no 
lugar os missionários, entre eles, aqueles que estão na fase de Discipulado. A 
missão conta ainda com colaboradores e voluntários. (CANÇÃO NOVA 
QUELUZ, 20--?). 

 

Apesar das atividades terem crescido e a sede ter sido transferida para Cachoeira 

Paulista-SP, foi na Casa de Maria em Queluz que tudo começou. O local colabora com 

a missão da comunidade católica por concentrar as bases do carisma Canção Nova, 

além de auxiliar a Igreja local com os trabalhos pastorais e oratórios feitos pelos 

membros da casa. 
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A casa (Figura 14) possui uma estrutura adequada para atender visitantes, contudo 

esses visitantes são membros da igreja católica que estão na casa para realizar um 

trabalho em prol de sua religião. Sendo assim, a casa não é aberta à visitação geral; é 

feita somente sob solicitação e não é possível atender um grande número de pessoas 

interessadas ao mesmo tempo e nem com tanta frequência, já que o lugar possui 

atividades religiosas contínuas e a perturbação do clima corromperia os propósitos 

desejados.  

O interesse pelo local dá-se pela fé e reconhecimento da instituição pela Igreja. Durante 

50 dias do ano, da Páscoa ao domingo de Pentecoste, os responsáveis permitem o fluxo 

de visitantes para quem deseja conhecer o ambiente ou para que façam suas orações 

em qualquer horário, visto que permanece aberto 24 horas. Esse momento importante 

para os católicos acontece desde 2010 e recebe em média 60 pessoas por dia. A Casa 

de Maria, para arrecadar fundos, faz venda de guloseimas em um quiosque no local e 

em cidades da região, o que acaba difundindo a imagem do espaço.  

 
Figura 14 - Casa de Maria – Canção Nova 

 
Fonte: Gustavo Lucena (2018).  
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4.2.3 Igreja Matriz de São João Batista 
 

A Igreja Matriz de São João Batista (Figura 15), de acordo com o blog da Prefeitura 

Municipal de Queluz (201-?) foi construída em meados de 1800 por índios e escravos. 

Possui paredes de taipa de pilão e madeiramento de lei, que era facilmente encontrado 

nas matas de Queluz na época de sua construção. Importante ressaltar que a própria 

construção da cidade deu-se pela organização da aldeia ao redor de uma capela, que 

hoje dá lugar à Matriz. Portanto, a relação com a igreja foi primordial para o 

estabelecimento da cidade e até os dias de hoje a religiosidade se faz presente de forma 

ativa na rotina do município.   

 

Figura 15 - Matriz de São João Batista 

 
Fonte: Letícia Tavares (2018). 

 
A Igreja foi visitada durante um dia útil em um horário diferente das missas, logo não 

pôde ser observada a lotação do templo. O local possui pouca iluminação e todo o interior 

só poderia ser visto com luz exterior. Não havia qualquer pessoa dentro do local, 

tampouco alguma membro da comunidade religiosa ou que trabalhe na Igreja que 

pudesse falar mais sobre o espaço. Portanto, ainda que o local seja usado como exemplo 

de um atrativo do município, apenas notou-se que a sua arquitetura é distinta e atrativa, 

mas o templo carece de qualquer estruturação receptiva e/ou turística, como é possível 

encontrar em Igrejas em outras cidades, como Aparecida, que possa exemplificar melhor 

a sua história, importância à cidade ou oferecer qualquer tipo de informação acerca da 

Matriz.   
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4.2.4 Destroços da Antiga Ponte de Três Arcos  
 

Exatamente um mês após o início da Revolução Constitucionalista de 1932, em 9 de 

agosto, as tropas constitucionalistas chegam ao Vale do Paraíba, ocupando a cidade de 

Areias e cercando Queluz, que viria a ser evacuadas no dia seguinte, assim como 

Silveiras. Os constitucionalistas se dirigem, então, a Cachoeira Paulista, onde formam 

uma linha de resistência. Queluz, por sua localização estratégica, encontrou-se no meio 

do conflito entre as forças nacionais e paulistas e teve por consequência, a derrubada 

de sua ponte pelos revolucionários, chamada atualmente de Destroços da Antiga Ponte 

(IBGE, 20-?). 

Os Destroços da Antiga Ponte (Figura 5.5) são praticamente imperceptíveis, já que não 

há qualquer menção à sua história nos arredores e somente é possível observar quatro 

minúsculas estruturas remanescentes do que foi a ponte. Sendo assim, é somente por 

meio de leituras acerca da cidade na web que percebe-se a importância da antiga 

estrutura na história da Revolução Constitucionalista, uma vez que foi implodida por 

tropas paulistas para impedir a chegada dos combatentes federalistas.  

Figura 16 - Destroços da Antiga Ponte 

 
Fonte: Letícia Tavares (2018).  
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4.2.5 Ponte Governador Mário Covas 
 

Poucas informações foram encontradas acerca da Ponte Governador Mário Covas 

(Figura 5.6) e as fontes possuem conflito de dados. Construída sobre o Rio Paraíba do 

Sul, a ponte foi reconstruída próxima ao local onde estava a primeira Ponte de Três Arcos 

dinamitada na Revolução de 1932. A empresa Dolabella, Portella e Cia. LTDA em 1933 

(o Plano Diretor de Turismo de Queluz diz que foi em 1937) cuidou das obras da nova 

ponte construída com um “[...] construída com um moderno e imponente arco de grande 

sustentação a obra de arte.” (CORREIA, 2009).  

Do alto da nova ponte é possível observar os destroços da Antiga Ponte. Além disso, a 

estrutura é essencial para a passagem das pessoas e dos veículos, pois conecta os 

centros comercial e histórico. O acesso para pedestres é regular e precisa de melhorias, 

uma vez que não há acessibilidade para pessoas com deficiência, sendo ausentes 

rampas e sem espaço suficiente para a passagem de cadeira de rodas, por exemplo.  

Caracteriza-se mais como uma estrutura da engenharia facilitadora da passagem sobre 

o rio do que como uma ponte que também poderia ter algum potencial turístico. O 

interesse fica para aqueles que percebem e querem contemplar as ruínas, ainda que não 

haja qualquer menção histórica que interligue os atrativos à Revolução de 1932.  

Figura 17 - Ponte Governador Mário Covas 

 
Fonte: Letícia Tavares (2018).  
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4.2.6 Centro Cultural Malba Tahan 
 

Conforme a redação do jornal Lince (2014), o edifício do século XIX (1830) possui dois 

andares construídos por meio de materiais como: alvenaria de pedra bruta e lavrada, 

madeira lavrada, taipa de pilão e taipa de mão. Sua arquitetura é de estilo colonial e 

existem cerca de 20 janelas e 21 cômodos. A área externa do casarão possui um jardim 

com cerca de 1.800 metros, mas subutilizado. A construção foi primeiramente planejada 

para abrigar a Casa Paroquial, entretanto, em 1926 foi a Santa Casa de Misericórdia que 

se instalou ali. Posteriormente tornou-se local para moradia. No final dos anos 1980, uma 

reforma foi realizada para possibilitar o uso do local como sede do DESQUE 

(Departamento de Desenvolvimento Social de Queluz) – nome que muitos moradores 

ainda utilizam para se referirem ao Centro Cultural Malba Tahan. Em 2001, 

contemplando a materialização do local como centro cultural, é realizada uma 

restauração total, com consideráveis adaptações, visando a aproximação do local aos 

moradores.  

Hoje, esses espaços são utilizados como salas de exposição acerca da história do 

matemático Malba Tahan e também contam a história da cidade, além de abrigarem a 

Secretaria de Esportes e a Secretaria de Cultura, Eventos e Turismo. O edifício é capaz 

de abrigar os mais diversos fazeres culturais, como espaço para atividades culturais, 

exposições, palestras, cursos e argumentações. Ainda é pertencente à Santa Casa de 

Misericórdia e possui funcionamento de segunda a sexta-feira. 

O Centro Cultural Malba Tahan (Figura 5.7) é muito relevante historicamente, uma vez 

que abriga diversos arquivos que guardam toda a história de Queluz, além de fotos e 

objetos que armazenam dados importantes. O local foi um dos mais citados de forma 

espontânea na entrevista com os moradores quando perguntados sobre qual seria o 

patrimônio mais relevante no município.   
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Figura 18 - Centro Cultural Malba Tahan 

 
Fonte: Letícia Tavares (2018). 

 
Notou-se que o risco de reincidência de uma tragédia como o incêndio do Museu 

Nacional do Rio de Janeiro é alto; a história de 176 anos pode ser apagada 

instantaneamente, já que não existe um catálogo digital dos arquivos históricos. O prédio 

não possui sistemas preventivos de incêndio e o secretário de turismo, além de 

manusear esses arquivos sem as ferramentas técnicas necessárias, também fumava 

dentro do local, criando um risco desnecessário à vida e à existência do edifício.  

Ademais, não há cuidado quanto à conservação dos objetos e fotografias lá expostos. 

Como é possível ver na Figura 4.8, não há limpeza nem proteção desses itens 

importantes para a cidade, e na Figura 4.9, a precariedade da estrutura física do espaço. 

O fato de existirem escritórios dentro do prédio para as secretarias destoa o uso do 

imóvel; existir uma sala praticamente vazia somente para comportar a Secretaria de 

Esportes enquanto poderia abrigar um acervo que remetesse à história ou cultura local 

caracteriza uma má gestão organizacional. As exposições presentes no local são 

completamente inconsistentes. O exterior do prédio dispõe de um jardim de atmosfera 

agradável, mas que está mal conservado, vidros quebrados e entulho são visíveis ali.   
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Figura 19 - Situação Atual dos Objetos Expostos no Centro Cultural Malba Tahan 

Fonte: Gustavo Lucena (2018). 
 
 

Figura 20 - Deterioração do Centro Cultural Malba Tahan 

Fonte: Gustavo Lucena (2018). 
 

4.2.7 Casa do Artesão 
 

Não foi encontrado nenhum dado ou informação histórica na internet sobre a Casa do 

Artesão, único lugar que ainda produz e vende o artesanato Taboa. Do ponto de vista 

histórico, cultural e turístico, tal fato é doloroso, uma vez que sem registro, a história e a 

cultura se perdem, além de dificultar e até impossibilitar que pessoas fora de Queluz 

conheçam o local, a tradição e as técnicas.  
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Ao visitar o local e entrevistar um dos artesãos, Francisco, os autores receberam um 

folder informativo, sem datação, que contém alguns dos produtos feitos pela Casa do 

Artesão e relata um pouco da história e objetivos do local. A Casa era mantida pela 

Sociedade Amigos da Pedra da Mina (SOAPEDRA), uma entidade ambientalista. 

Todavia, após algumas pesquisas, acredita-se que esta sociedade não está mais em 

funcionamento, pois o website, o email e o telefone não funcionam e não possui 

informações em canais virtuais, além de que Francisco disse que o espaço é 

autossustentável e a promoção também é feita por ele mesmo. O objetivo da Casa do 

Artesão é a comercialização do artesanato inserido nas práticas do fair trade, isto é, do 

comércio justo e solidário, levando em consideração a valorização do trabalho do 

artesão. 

Francisco, artesão da Casa do Artesão (Figura 21), tem uma opinião parecida com a 

moradora natural de Queluz que conversou com os autores na Estação Ferroviária. Ele 

acredita que “o que favorece a cultura é o Turismo”; como não tem, a cultura se perde e 

não se consolida. Ainda, segundo ele seriam os turistas a força responsável por gerar 

visibilidade à arte produzida ali. Os artesãos do FeirArte são exemplo da fragmentação 

da percepção do que é cultura na cidade, para eles o que é produzido na Casa do 

Artesão não tem força o suficiente para atrair o olhar do turista e nem para ser vendido 

ou divulgado, menosprezando o artesanato Taboa que sofre de consideráveis riscos de 

desaparecimento caso não haja um movimento para sua preservação. 

Figura 21 - Casa do Artesão 

 
Fonte: Letícia Tavares (2018).  
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4.2.8 Mirante do Cristo 
 

Assim como a Casa do Artesão, o Mirante do Cristo também não possui informações em 

fontes virtuais que possam contar um pouco da sua história e trajetória. Os dados abaixo 

foram escritos a partir da percepção dos autores ao visitarem o Mirante durante a viagem 

a Queluz. 

O Mirante do Cristo, patrimônio que não está contido na tabela 1, é uma propriedade 

privada que propicia uma vista privilegiada da cidade de Queluz (Figura 5.11). Contudo, 

o acesso é muito prejudicado por falta de sinalização e pela estrada que leva até ele não 

estar no aplicativos de navegação, como Google Maps e Waze; são as informações dos 

moradores que auxiliam a chegar até o Cristo. Além disso, o portão de entrada fica 

fechado mesmo nos dias que deveria estar aberto para visitação (essa informação está 

escrita de maneira arcaica em uma madeira do próprio portão,  tal sinalização apresenta-

se como péssima).  

O local não possui nenhuma estrutura para receber turistas, como banheiros, placas para 

auxiliarem a locomoção dos visitantes, condições de segurança e algum tipo de 

atendimento ao turista, a acessibilidade para pessoas com qualquer dificuldade de 

locomoção é nula em razão da pequena “fresta” para adentrar o local, pela estrada de 

terra íngreme que leva ao local e por conta das escadas que levam ao mirante. As 

pichações presentes e as antenas descaracterizam a capacidade de atração do Mirante, 

a vista é a única característica dali que gera entusiasmo.   

Figura 22 - Vista do Mirante do Cristo 

 
Fonte: Letícia Tavares (2018).  
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4.2.9 Lugares Não Visitados 
 

Escola Capitão José Carlos Oliveira Garcez 

De acordo com notícia no website da Prefeitura, o Prédio da Escola Capitão José Carlos 

Oliveira Garcez, único patrimônio da cidade que é tombado em estância estadual pelo 

CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado de São Paulo), passou por uma reforma em suas estruturas e o novo 

prédio foi entregue em 17 de fevereiro de 2017. A falta de manutenção impossibilitava 

que os alunos tivessem aula no local, por isso, segundo o prefeito Laurindo, “A escola 

precisava urgentemente dessas reformas [...]” (PREFEITURA DE QUELUZ, [2017,-...]) .  

Laurindo ainda diz que esta escola e as demais ainda precisam de melhorias a fim de 

que os alunos possam estudar em um ambiente com as mínimas condições de 

infraestrutura. Único patrimônio tombado da cidade, a Escola Municipal Capitão José 

Carlos de Oliveira Garcez (Figura 23) foi projetada pelo Engenheiro Isac Pereira Garcez 

do Departamento de Obras Pública em 1913 e que teve sua construção dois anos depois. 

Durante a Revolução Constitucionalista tornou-se quartel general das tropas 

constitucionalistas. Pela deterioração que acometia o ambiente, a escola estava 

desativada e incapaz de funcionar. Em 2017 a Prefeitura entrega o prédio após reformas 

para retomada das aulas.  

Figura 23 - Prédio da Escola Capitão José Carlos Oliveira Garcez 

 
Fonte: Letícia Tavares (2018).  
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O fato de o prédio ser tombado não acrescenta qualquer motivação relacionada ao 

turismo, considerando que o prédio funciona somente como escola, fecha aos fins de 

semana e não há qualquer sinalização que desperte o interesse do turista. Na área 

exterior, alguns vidros estão quebrados, mas considerando o imóvel como um todo, é 

um dos poucos que possui uma boa disposição e conservação arquitetônica.  

 

Fórum da Comarca de Queluz 

 

Conforme o Plano Diretor de Turismo de Queluz (2017), o Fórum (Figura 24) foi 

construído em 1900 em estilo colonial. Antigamente, funcionava como Fórum na parte 

superior, e como cadeia pública no térreo, onde também as armas eram guardadas. Seu 

primeiro juiz foi o Dr. Francisco de Paula Oliveira Borges, filho do Visconde de 

Guaratinguetá. O prédio pertence ao Governo do Estado de São Paulo e está localizado 

na Praça Portugal, próximo ao espaço de eventos. No Plano, diz que ele é aberto ao 

público, mas no que diz respeito a questões burocráticas e não à visitação. A 

contemplação fica somente para a arquitetura externa.  

 

Figura 24 - Fórum da Comarca de Queluz 

 
Fonte: Letícia Tavares (2018).  
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Igreja do Rosário 

 

De acordo com o website Turismo Queluz (20-?), antes de tornar-se a Igreja do Rosário 

(Figura 25), esse edifício foi conhecido como antigo Teatro Municipal e foi construído no 

final do século XIX. As reformas realizadas na edificação tiveram a direção do grande 

maestro Lyrio Panicalli. O teatro encerrou suas atividades devido a um homicídio, no 

qual um homem assassinou um morador local em frente ao prédio. Sua construção inicial 

foi dedicada completamente para que ali fosse o teatro. Hoje, o prédio faz parte da Mitra 

Diocesana de Lorena e perdeu sua vocação inicial para o entretenimento, servindo como 

um templo religioso. A Igreja foi considerada um dos nove locais citados como principais 

atrativos da cidades pelos moradores entrevistados pelos alunos de Turismo (2018) da 

ECA-USP, que realizaram o seu Trabalho de Campo no município em questão. A Igreja 

do Rosário está localizada na Rua Beco do Rosário, s/n.  

 

Figura 25 - Igreja do Rosário 

 
Fonte: Letícia Tavares (2018).
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4.3 PATRIMÔNIO IMATERIAL 
 

Como já apontado, não há menção aos patrimônios imateriais no website da Prefeitura 

de Queluz, todavia, no Plano Diretor, os itens D.3, D.4 e D.5 expõe alguns itens, como 

eventos, comidas, artesanatos etc, que foram considerados como patrimônios imateriais 

pela Prefeitura. 

Há uma breve descrição no website do Instituto Estrada Real que dá uma pequena 

introdução acerca dos eventos culturais na cidade de Queluz, além de destacar a 

importância que eles têm tanto para a cidade como para o Vale.  

As manifestações culturais da cidade são vastas, destacando a célebre Festas 
da Moranga e da Mandioca, que, além da diversão, trazem também deliciosos 
pratos típicos. A Festa de São João da cidade é a mais tradicional festa junina 
de todo o Vale do Paraíba. O município ainda realiza outros eventos como a 
Festa do Doce, o Festival de Inverno, entre outros. (INSTITUTO ESTRADA 
REAL, 200-?) 

Também de acordo com o que foi analisado pelos alunos de Turismo (2018) da ECA-

USP, a religiosidade dita de forma grandiosa as relações entre os cidadãos e é 

apresentada como sendo tão ou mais importante que as tradicionais festas citadas 

acima, logo, há a hipótese de que a religiosidade possa adquirir um caráter patrimonial 

para os cidadãos.  

Segundo o que foi constatado em campo, as festas possuem um maior apoio e interesse 

da cidade tanto pelos órgãos públicos quanto pela população. A grandiosidade dos 

eventos é capaz de mobilizar todo o Vale do Paraíba para a cidade de Queluz. Além 

disso, ao contrário dos patrimônios materiais, que não aparentam gerar a união dos 

órgãos públicos para sua manutenção, as festas são eficazes em reunir as Secretarias 

de Planejamento de Obras e Serviços, Secretaria de Esportes, Secretaria de Cultura, 

Eventos e Turismo etc. Tal união entre elas contribui para a realização de eventos mais 

exitosos e estabilizados.   
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Quadro 18 - Patrimônio Imaterial de Queluz 
Tipologia Nome Número de Visitantes 

Principais eventos que atraem 
público externo 

Carnaval do Manecão 2014: 10.000 
2016: 12.000 
2017: 14.000 

Festa de São João 2014: 8.000 
2016: 10.000 
2017: 33.000 

Festa da Moranga e da Mandioca 2012: 15.000 
2017: 10.000 

Passeio de Jipe, Moto e Cavalo 2014: 1.800 
2015: 1.000 
2016: 2.500 
2017: 2.000 

Semana de Malba Tahan 2017: 5.000 

 1º de Maio  

 Festa do Porco  

Pratos típicos, bebidas, produção 
agrícola específica, técnica de 
produção e processamento de 
alimentos etc. 

Queluz na Moranga  

Hidromel  

Artesanato e produtos típicos; artigos 
manuais diferenciados, produtos 
específicos, materiais regionais e 
característicos 

Artesanato em Taboa  

Formas de Expressão/Manifestações 
Culturais 

Quadrilha Teco Teco Birú Birú  

Escola Municipal de Música de 
Queluz: Educando para a vida.  

 

Fonte: Dados do Plano Diretor de Turismo de Queluz (2010). 
 

 

A análise do patrimônio cultural imaterial seguirá a ordem em que aparecem no Quadro 

4.2, sobretudo daqueles os quais se obteve informações em campo. Ademais, a coleta 

de dados do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Mogi das 

Cruzes (2015) serviu de inspiração ao grupo para análise dos eventos e as informações 

técnicas coletadas estão nos quadros 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 que seguem.  
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4.3.1 Carnaval - Evento 
 

A visão estimulada em sala de aula e construída no imaginário de que as cidades de 

interior seriam formadas pelo conservadorismo em todas suas esferas foi desmistificada 

quando distinguiu-se que o Carnaval é capaz de ostentar uma pequena diversidade em 

meio a folia. O evento que antecede o Carnaval chama-se “Acorda Manecão com Penico 

na Mão” que concentra duas escolas de samba e dois blocos (Pica das Galáxias e das 

Piranhas), atraindo tanto moradores quanto forasteiros, ou seja, todas as pessoas se 

reúnem em prol da diversão, deixando de lado a diversidade existente entre elas, seja 

étnica, religiosa, gênero, orientação sexual, econômica, política, entre outras. 

 
Quadro 19 - Carnaval 
Tipologia  Evento Cultural 

Período Feriado de Carnaval 

Duração 5 noites 

Local O pré-evento possui concentração no Campo de Futebol e termina na Praça de 
Eventos. O evento ocorre na Praça de Eventos.  

Organização 
Realizada inteiramente pela Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos. A praça é 
posta à venda para terceiros cuidarem da parte de alimentos e bebidas. Há um 
decreto proibindo o uso de vidro. A limpeza é eficiente e o público tem 
conscientização sobre lixo.  

Público 12 a 20 mil pessoas 

Divulgação Facebook da Prefeitura, flyer, outras redes sociais, rádio, vídeo e publicação em 
website, jornal Classe Líder e Queluz Notícias.  

Descrição 

Carnaval de rua sem violência, alta lotação e valorização de artistas locais. O pré-
carnaval começa com duas semanas de antecedência do evento com os blocos 
“Acorda Manecão com Penico na Mão” (dura dois dias). Existem duas escolas de 
samba (União da Vila e Unidos do Morro) e dois blocos: Bloco das Piranhas com 
participação de 4 a 5 mil pessoas e o Bloco Pica das Galáxias (bloco do prefeito) 
com participação de 3 mil pessoas. O Carnaval possui atividades para o público 
infantil.  

Fonte: baseado no Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Mogi das Cruzes (2015), 
p. 148-169.  

 

4.3.2 Festa de São João - Evento 
 

A Festa de São João de Queluz é observada como a principal festa da cidade e um dos 

maiores atrativos, já que sua divulgação é impulsionada por meio dos órgãos municipais 

da cidade, como website e Facebook. As críticas observadas também possuem caráter 

positivo, o que pode eventualmente explicar a consolidação da festa.   
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Por meio dessas pesquisas pré-campo, imaginou-se que tanto a Festa de São João 

fosse o evento de maior impacto e isso comprovou-se como uma verdade segundo os 

insumos coletados da população e do Secretário de Cultura, Eventos e Turismo, 

Thomaz. É a festa mais prestigiada entre todas. Ainda que toda sua história centenária 

contribua para a formação de um ideal religioso, hoje ela se fundamentaliza mais nas 

atrações que irão compor o evento, como competição de quadrilhas, shows etc. O apelo 

religioso ainda existe, mas é muito menor quando comparado ao entretenimento gerado 

e no fato de que a festa leva à sociabilização entre toda a cidade.  

 
Quadro 20 - Festa de São João 
Tipologia  Evento Cultural 

Período 24 de Junho – Dia do Padroeiro da cidade, São João Batista 

Duração 5 dias 

Local Centro de Eventos 

Organização Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos e Secretaria de Obras 

Público Voltado para família e consta com público de 200 mil pessoas durante todo o 
evento 

Divulgação 
Facebook da Prefeitura, Instagram, rádios regionais, cartazes e flyers (Figura 
5.15), vídeo pré-divulgação e de pós-evento, jornais locais Classe Livre e 
Queluz Notícias 

Descrição 

É o maior São João do Vale que acontece há 147 anos ininterruptos. 
Talvez por essa tradição é que é considerada a festa com maior identificação por 
parte da comunidade.  
É um evento gratuito. Três artistas regionais e dois famosos são convidados. Há 
15 anos acontece um concurso de quadrilhas que possui jurados para avaliar. 
No último ano, o prêmio de quadrilha da equipe vencedora foi 5 mil reais para o 
primeiro lugar, 3 mil para o segundo e 2 mil para o terceiro. Pratos típicos são 
comercializados e os meios de hospedagem ficam lotados. Aqueles que 
moradores no Vale ficam na casa de familiares.  
Existe a parte religiosa com procissão e depois, a parte noturna, que é a festa 
por si só.  

Fonte: baseado no Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Mogi das Cruzes (2015), 
p. 148-169.  

 

É importante ressaltar que no website destinado a promover o turismo da cidade, há 

somente um vídeo acerca da Festa de São João e não há outras menções aos 

patrimônios imateriais, ainda que estes sejam os responsáveis por mobilizar a maior 

massa de turistas que a cidade recebe. 
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Figura 26 - Cartaz de Divulgação do São João 2018 no Point do Açaí 

 
Fonte: Letícia Tavares (2018). 
 

4.3.3 Festa da Moranga e da Mandioca - Evento 
 

A Festa da Moranga e Mandioca voltou a ocorrer em 2017 após interrupção na última 

gestão. O evento gastronômico busca integrar os dois pratos (moranga e mandioca) e 

oferecer novas opções que vão desde doces a salgados. Costuma ocorrer na Praça de 

Eventos 8 de Março em Queluz e atrai moradores de outros municípios do Vale Histórico. 

Espetáculos musicais fazem parte da festa, na qual bandas ou cantores são contratados 

para o entretenimento do público.  

Apesar dessas informações estarem contidas no Plano e em outras fontes e, por 

exemplo, o próprio website da Prefeitura de Queluz considerar o Queluz na Moranga um 

prato típico da cidade, na prática, constatou-se que a população tem uma opinião um 

pouco diferente sobre alguns tópicos. Entretanto, por relatos dos alunos que visitaram a 

cidade, os habitantes não se sentem satisfeitos com essa afirmação, pois segundo eles, 

foi em 2017 que o prefeito Laurindo estipulou tal conceito. Ainda que o prato ajude a 

incentivar as festas locais, os moradores não se sentem totalmente contemplados com 

a ideia, pois não tiveram qualquer participação no processo dessa escolha. 
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Quadro 21 - Festa da Moranga e da Mandioca 
Tipologia  Outros - Evento Gastronômico 

Período Abril  

Duração 4 dias 

Local Espaço de eventos - 8 de março 

Organização Secretaria da Cultura, Turismo e Eventos (cinco membros) com apoio de outras 
secretarias.  

Público Famílias, pessoas da região. Não é tão frequentado pela juventude. 

Divulgação Facebook da Prefeitura, rádios regionais, flyer e jornais locais Classe Livre e Queluz 
Notícias 

Descrição 

O evento ocorre há 12 anos, mas ficou desativado durante o mandato anterior ao atual. 
Artistas regionais são convidados para valorizar a cultura do local. Há um forte 
consumo de mandioca e moranga e conta com uma grande participação da 
comunidade. Sempre acontece à noite e possui decoração específica. A primeira 
edição da festa ocorreu no calçadão da cidade com público de 100 pessoas. 

Fonte: baseado no Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Mogi das Cruzes (2015), 
p. 148-169.  
 

4.3.4 Semana de Malba Tahan - Evento 
 

Segundo o Secretário de Cultura e Turismo, Thomaz Cardoso, é extremamente 

necessário que os queluzenses possuam conhecimento na história do matemático e para 

isso foi criado o evento, com o propósito de difundir a cultura. Dentro do evento ocorrem 

apresentações de dança árabe e de música tocada por artistas locais, também são 

exibidos os livros e fotografias do acervo de Queluz que contam a história do matemático.  
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Quadro 22 - Semana de Malba Tahan  
Tipologia  Evento Cultural 

Período Semana do dia 6 de maio 

Duração 7 dias 

Local Centro Cultural Malba Tahan 

Organização Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos 

Público Estudantes 

Divulgação Facebook e website da Prefeitura  

Descrição 

Evento que foi idealizado a fim de disseminar a cultura do matemático Júlio César 
de Mello e Souza, cujo pseudônimo é Malba Tahan, nome pelo qual ficou mais 
conhecido. Ele viveu quase toda a sua infância em Queluz, por isso o grande 
interesse em homenageá-lo. Durante o evento, há exposições contando um 
pouco da vida do matemático e exibindo suas obras, shows de dança árabe, 
músicas instrumentais e apresentações de artistas queluzenses.  

Fonte: baseado no Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Mogi das Cruzes (2015), 
p. 148-169.  

 
4.3.5 Primeiro de Maio - Evento 

 

O 1º de Maior ou Torneio do Trabalhador é um evento realizado para promover o 

esporte e homenagear o trabalhador. O acontecimento estimula a integração entre 

queluzenses e outros moradores do Vale, considerando que os times deve ser compostos por 

residentes de Queluz, sendo possível incluir um número limitado de jogadores provindos de 

outras cidades. O público é significativo; em 2017 houveram cerca de duas mil pessoas.  

 

Quadro 23 - 1º de Maio 
Tipologia  Evento Esportivo 

Período 1° de maio  

Duração Um dia inteiro 

Local Campo de futebol (Estádio Municipal Tomas Ribeiro Jr.) 

Organização Diretoria de Esportes 

Público 28 times (com composição limite de três pessoas de fora da cidade por time). A 
arquibancada do estádio fica lotada.  

Divulgação Facebook da Prefeitura, rádios regionais e vídeo.  

Descrição Evento entre as famílias que montam times e jogam o dia todo.  

Fonte: baseado no Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Mogi das Cruzes (2015), 
p. 148-169.   



 79 

 
4.3.6 Festa do Porco - Evento 
 

Além desses eventos, nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2017 aconteceu pela primeira 

vez a Festa do Porco, Doce e Artesanato, onde serviu-se pratos preparados com porco 

e seus derivados. A finalidade da festa foi a de valorizar a culinária regional e os 

artesanatos desenvolvidos pelos artesãos locais, uma vez que a FeirArte foi convidada 

para exibir os seus trabalhos. Também houve shows e o 20º Encontro de Capoeira, um 

trabalho intermunicipal entre Queluz, São José do Barreiro e Areias.   

 

4.3.7 Queluz na Moranga - Prato Típico 
 

Segundo a Prefeitura e o Plano de Turismo de Queluz de 2017, o Queluz na Moranga é 

o prato típico da cidade. Ele é servido somente no mês de abril e consiste em um prato 

de moranga ao molho de mandioca e pode ser servido com dois diferentes tipos de 

acompanhamento: camarão ou carne seca. O custo de cada prato é de R$85,00 e serve 

quatro pessoas, enquanto o outro custa R$65,00 para quatro pessoas também, 

respectivamente. O prato só é fornecido durante a Festa da Moranga e da Mandioca e, 

por isso, ainda que seja um prato típico, tem sua distribuição limitada a uma época 

específica do ano. Esta gastronomia tampouco é tombada ou reconhecida por qualquer 

órgão como um patrimônio imaterial.  

Acerca disso, nem todos os moradores reconhecem o Queluz na Moranga como o prato típico 

da cidade – apenas 13,43% dos entrevistados da comunidade citaram-na quando 

questionados se já provaram alguma comida do local. Percebeu-se que este prato é um 

interesse da atual gestão, uma vez que a festa Queluz na Moranga, que serve também para 

difundir as refeições preparadas com o ingrediente, foi suspendida pela gestão anterior. Já o 

hidromel, que aparece no Plano Diretor da cidade, não teve nenhuma menção.  

 

4.3.8 Taboa - Artesanato 
 

O processo de compreensão histórica relacionado ao fazer do artesanato Taboa é 

dificultado pela carência de fatos registrados em websites, artigos ou outras fontes à 

disposição. O Taboa não é único ao município e segundo o notícia de 2013 no G1 do 

programa da Rede Globo, Pequenas Empresas & Grandes Negócios (PEGN TV), 
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descobriu-se que ele teve espaço na geração de negócios no Espírito Santo, o que torna 

ainda mais complexo traçar a sua trajetória até a cidade de Queluz sem a existência de 

registros. As informações expressas foram obtidas, assim como no item 2.7, por meio de 

conversa com Francisco, um dos três artesãos que trabalham na Casa do Artesão. 

O artesanato Taboa, feito da planta aquática (Figura 27) que leva o mesmo nome, é o 

processo manuela que está mais alinhado com as tradições locais. Contudo, a falta de 

incentivo tanto por parte do poder público quanto da própria comunidade fez com que 

este tipo de artesanato tenha perdido espaço.  

 
Figura 27 - Planta Taboa 

 
Fonte: acervo pessoal do grupo (2018). 

 

 

O único local em Queluz que faz e comercializa-o é a Casa do Artesão (Figura 28), 

localizada na parte sul da cidade. “Por falta de incentivo, as pessoas deixaram de fazer 

o artesanato. As pessoas mais jovens não fazem.”, disse Francisco quando questionado 

o porquê da existência de uma única loja com Taboa. Ele também contou que em 2010 

foi oferecido um curso para aprender a fazer a técnica, mas só 3 pessoas fizeram. Ele 

acredita que essa falta de estímulo vai acabar levando à extinção deste artesanato.   
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Figura 28 - Artesanatos Taboa Comercializados na Casa do Artesão 

 
Fonte: acervo pessoal do grupo (2018). 

 
Dessa forma, fica claro que esta arte é marcada pela subjugação da Prefeitura em 

acolhimento dentro do que é considerado patrimônio imaterial. Ainda que os artesãos do 

FeirArte sejam capazes de criar sua própria identidade com outros tipos de produtos, 

eles estão mais alinhados com uma visão mercadológica dessa arte.  As práticas de 

artesanato feitas por seu Francisco são mais arcaicas e demonstram uma metodologia 

mais vilanesca que é ensinada de pessoa para pessoa na Casa do Artesão. Segundo 

ele, hoje são poucas pessoas capazes de produzir essa técnica e notou-se que por parte 

da prefeitura não há qualquer interesse em salvaguardar tais costumes ou até mesmo 

de inscrevê-los, já que o artesão disse que existe um enorme interesse em divulgar as 

peças em São Paulo, mas há uma necessidade de inscrição e apoio da prefeitura para 

uma mostra em feiras, que não os fazem. 

O relato não surpreendeu os entrevistadores, já que no website da Prefeitura, no que diz 

respeito ao turismo, não há qualquer menção ao Taboa, do local onde ele pode ser 

encontrado e nem de quem o faz, descaracterizando todo esse fazer e ameaçando-o de 

apagamento. Os fazeres da FeirArte também são inexistentes na divulgação de ambos 

os websites.   
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4.4 AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO POTENCIAL TURISTICO DO PATRIMONIO 
CULTURAL 

 
O Quadro 4.8 foi construído a partir da Matriz de Avaliação de Potencial de Atrativos 

Turísticos (2006) do professor Marcelo Vilela de Almeida, doutor pela Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). No que diz respeito à 

definição da dimensão atrativos turísticos, ele adaptou a metodologia de inventário da 

oferta turística da EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo) de 1984, desenvolvido 

segundo os trabalhos do CICATUR/OEA (Centro Interamericano de Capacitação 

Turística da Organização dos Estados Americanos), enquanto que os critérios para 

avaliação dessa dimensão foram baseados na proposta de Leno Cerro, que também tem 

as suas devidas adaptações. 

 



 83 

Quadro 24 - Matriz de Avaliação de Potencial de Patrimônio Cultural de Queluz  
Dimensões Categorias de 

Análise Atrativo Hierarquia Média 

Patrimônio 
Cultural 

Histórico-culturais 

Estação Ferroviária 3 

2,27 

Ruínas da Antiga Ponte de 3 Arcos 1 

Ponte Governador Mário Covas 3 

Centro Cultural Malba Tahan 3 

Mirante do Cristo 3 

Igreja do Rosário 1 

Igreja Matriz de São João Batista 3 

Fórum da Comarca de Queluz 1 

Casa de Maria - Canção Nova 3 

Taboa (Casa do Artesão) 1 

E.M.E.F. Capitão José Carlos 
Oliveira Garcez 3 

Manifestações e 
usos tradicionais 
populares 

FeirArte (artesanato) 1 
2 

Taboa (artesanato) 3 

Acontecimentos 
programados 

Carnaval 3 

2,14 

São João 3 

Festa da Moranga e da Mandioca 1 

Festa do Porco 1 

1º de Maio 3 

Semana de Malba Tahan 1 

FeirArte (enquanto evento) 3 

SUBTOTAL - DIMENSÃO ATRATIVOS TURÍSTICOS 44 2,14 
Fonte: Adaptado pelos autores segundo a Matriz de Avaliação do Potencial Turístico de Localidades 
Receptoras (ALMEIDA, 2009). 

 

Os critérios utilizados por  Almeida (2009) estão compilados e descritos no quador 4.9. e 

foi com base nestes que a equpe ponstuou o patrimônio de Queluz, e preferiu não tiulá-

los como atrativos porque muitos ainda precisam de estruturação para passar de recurso 

turísitco para efetivamente atrativo turísitco. 
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Quadro 25 - Critérios da Matriz de Avaliação de Potencial de Atrativos Turísticos com 
base no Indicador de Hierarquia de Atrativos  

Dimensões Categorias de 
Análise Critérios Pontuação 

Atrativos 
Turísticos 

Histórico-culturais 

Atrativo com características excepcionais e de 
grande significado para o mercado turístico 
internacional, capaz por si só de motivar uma 
importante corrente (atual ou potencial). 

5 

Atrativo excepcional capaz de motivar uma 
corrente (atual ou potencial) de visitantes 
nacionais e estrangeiros, seja por si só ou em 
conjunto com outros atrativos contíguos. 

4 

Atrativo com alguma característica chamativa, 
capaz de interessar a visitantes provenientes 
de longa distância que tivessem chegado a esta 
zona por outras motivações turísticas. 

3 

Atrativo interessante, capaz de motivar 
correntes turísticas regionais ou locais. 2 

Atrativo sem méritos suficientes para ser 
considerado nas hierarquias anteriores, mas 
que representa um papel complementar, 
diversificando e potencializando os demais 
recursos. 

1 

Manifestações e 
usos tradicionais 
populares 

Atrativo com características excepcionais e de 
grande significado para o mercado turístico 
internacional, capaz por si só de motivar uma 
importante corrente (atual ou potencial). 

5 

Atrativo excepcional capaz de motivar uma 
corrente (atual ou potencial) de visitantes 
nacionais e estrangeiros, seja por si só ou em 
conjunto com outros atrativos contíguos. 

4 

Atrativo com alguma característica chamativa, 
capaz de interessar a visitantes provenientes 
de longa distância que tivessem chegado a esta 
zona por outras motivações turísticas. 

 
3 

Atrativo interessante, capaz de motivar 
correntes turísticas regionais ou locais. 2 

Atrativo sem méritos suficientes para ser 
considerado nas hierarquias anteriores, mas 
que representa um papel complementar, 
diversificando e potencializando os demais 
recursos. 

1 
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Dimensões Categorias de 
Análise Critérios Pontuação 

 

Acontecimentos 
programados (e 
seus respectivos 
tipos e subtipos) 

Atrativo com características excepcionais e de 
grande significado para o mercado turístico 
internacional, capaz por si só de motivar uma 
importante corrente (atual ou potencial). 

5 

Atrativo excepcional capaz de motivar uma 
corrente (atual ou potencial) de visitantes 
nacionais e estrangeiros, seja por si só ou em 
conjunto com outros atrativos contíguos. 

4 

Atrativo com algumas característica chamativa, 
capaz de interessar a visitantes provenientes 
de longa distância que tivessem chegado a esta 
zona por outras motivações turísticas. 

3 

Atrativo interessante, capaz de motivar 
correntes turísticas regionais ou locais. 2 

Atrativo sem méritos suficientes para ser 
considerado nas hierarquias anteriores, mas 
que representa um papel complementar, 
diversificando e potencializando os demais 
recursos. 

1 

Fonte: Adaptado pelos autores deste relatório segundo a Matriz de Avaliação do Potencial Turístico de 
Localidades Receptoras (ALMEIDA, 2006). 

 

No quadro original da matriz, há mais duas categorias de análise que não estão exibidas 

no Quadro 4.9, sendo elas Naturais (e seus respectivos tipos e subtipos), que estão no 

capítulo referente aos atrativos naturais, e Realizações técnicas e científicas 

contemporâneas (e seus respectivos tipos e subtipos), não expostos, pois não há este 

tipo de atrativo na cidade de Queluz. 

Em suma, optou-se por deixar expostos os nomes dos atrativos com as suas respectivas 

pontuações (Quadro 5.8) e não apenas as categorias de análise para deixar clara a nota 

que cada atrativo recebeu. Esse estudo foi feito em conjunto com todos alunos das 

matérias de Métodos de Pesquisa em Turismo e Planejamento e Organização do 

Turismo I deste ano. A consideração final elaborada em conjunto mostra que os atrativos 

turísticos de Queluz em questão possuem, no máximo, nota 3, mostrando que são 

capazes apenas de atrair visitantes que chegaram a Queluz por outras motivações 

turísticas.



 0 
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5 PATRIMÔNIO AMBIENTAL 
 

5.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Neste capítulo são analisadas questões a respeito das características de clima, relevo, 

hidrografia, flora e fauna. Além disso, são levantados recursos e equipamentos naturais 

presentes em Queluz que tenham potencial para atrair turistas. Dito isso, é de suma 

importância avaliar os recursos presentes no espaço rural e áreas naturais para poder 

propor atividades com caráter sustentaveis, que não causem problemas socioambientais 

e que, assim, os projetos futuros possam se apoiar em práticas alinhadas com uma 

propsta de turismo sustentável. 

Para tanto, serão apresentados  os ecossistemas locais, a existência de Unidades de 

Conservação, os recursos naturais e equipamentos do município de Queluz. Os 

territórios chamados de patrimônios ambientais ou naturais consistem em áreas 

designadas como prioritárias ante aos processos de preservação. Dadas as 

propriedades científicas, estéticas e históricas presentes nesses territórios, são tidos 

como fundamentais exemplares para as gerações futuras. 

A partir das iniciativas de agências internacionais de incentivo ao turismo cultural e 

desenvolvimento sustentável, muitas dessas áreas tiveram seus residentes excluídos 

durante o século XX (PELEGRINI, 2006). Desta forma, a questão central na atualidade 

é conciliar a atividade turística com a recuperação e promoção de áreas de proteção 

ambiental e centros históricos sem a necessidade de excluir a população local; pelo 

contrário, agregando-a ao local através do oferecimento de oficinas e cursos de 

educação patrimonial e ambiental, respeitando e perpetuando tradições, costumes, 

culturas e conhecimentos milenares. 

O crescimento demografico, a economia liberalista onde empresários limitam-se a obter 

lucro e a falta de regulamentação e restrições impostas pelo poder publico para defender 

o interesse de minorias ou de impor direcionamentos para um desenvolvimento 

sustentável tem colocado em risco grande parte das áreas naturais brasileiras  e colocam 

em risco a longevidade das poucas reservas florestais e seus demais componentes, 

como rios, solo e fauna, impactando também em áreas urbanas, que cotidianamente 
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enfrentam questões como a degradação da qualidade do ar, falta de água e preços altos 

de produtos naturais. 

Ainda segundo Pelegrini (2006), a prática de turismo em patrimônios ambientais exige 

um equilíbrio entre o desenvolvimento da atividade de forma a preservar as condições 

naturais e os interesses econômicos que o setor pode suscitar em esfera pública ou 

privada. 

 
 5.2 RELEVO 
 

O perímetro urbano do município de Queluz está localizado a uma altitude média de 497 

metros em relação ao nível do mar, na porção da Serra da Mantiqueira o ponto mais 

elevado está a 2.770 metros do nível do mar (IBGE, 2000). Em relação a estrutura 

geomorfológica, a região de Queluz pertence à unidade morfoescultural do Planalto 

Atlântico em uma fração específica denominada como “Planalto e Serra da Mantiqueira” 

que tem como característica relevos com uma diversidade rochosa (ROSS; MOROZ, 

2011). 

 
Figura 29 - Divisão geomorfológica  segundo Almeida (1964) 
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Fonte : Almeida, 1964 Apud MARTINELLI, Marcello. Relevo do Estado de São Paulo. Confins Revistra 
Franco-brasileira de Geografia. Número 7.  2009. 

 
 

 5.3 HIDROGRAFIA 
 

A região é banhada pelo Rio Paraíba do Sul (figura 6.2), um rio formado pela confluência 

dos rios Paraitinga e Paraibuna que perpassa os estados de São Paulo, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro, do sentido oeste para leste, inserido na região da Bacia Hidrográfica do 

Atlântico Sudeste. Segundo o Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo 

(ICG), sua nascente mais afastada da foz fica na Serra da Bocaina no município de 

Areias - SP (Rio Paraitinga) com altitude de 1.800 metros. Percorre um total de 1.137 

km, desde esta nascente até a foz em São João da Barra, na praia de Atafona, no Norte 

Fluminense, com vazão de aproximadamente 1.120 m³/s. 

Os principais afluentes são o Rio Jaguari, Buquira, Paraibuna, Piabanha, Pomba e 

Muriaé. A área total da bacia é de 56.500 km² e sua principal represa é a de Paraibuna, 

responsável pelo abastecimento do Estado do Rio de Janeiro e de diversas cidades do 

Vale do Paraíba. 

A bacia está localizada na região mais desenvolvida e populosa do país, logo possui 

grande importância socioeconômica, com atividades voltadas sobretudo ao setor 
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industrial e agropecuário (AGEVAP, 2006). Fornece água para cerca de 14 milhões de 

pessoas em 185 municípios, principalmente para as regiões metropolitanas dos Estados. 

Diversas hidrelétricas estão alojadas na região. A gestão da bacia hidrográfica é feita 

pelo Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), dentro 

de uma política de participação instituída pela Lei Federal n.° 9.433/97, conhecida como 

"Lei das Águas", referente à Política Nacional de Recursos Hídricos. 

A quantidade numerosa de desnivelamentos, como saltos, corredeiras, trechos de forte 

declividade e obras hidrelétricas sem previsão de adaptação de níveis, segundo a 

Agência Nacional de Águas, prejudicam a navegação no Rio Paraíba do Sul, assim como 

a presença de pontes rodoviárias e ferroviárias e a proximidade de rodovias, ferrovias e 

cidades às margens do rio. 

Somente dois trechos podem ser navegados atualmente, conhecidos como trecho 

inferior e médio superior. O trecho inferior, localizado entre a foz e o município de São 

Fidélis - RJ, possui uma extensão de aproximadamente 90 km e declividade de 22 

cm/km. A navegação primária é feita através de pequenas embarcações que 

transportam, essencialmente, material de construção para o município de Campos dos 

Goytacazes - RJ. Já no trecho médio superior, localizado entre os municípios de 

Cachoeira Paulista e Guararema, ambos situados no Estado de São Paulo, a extensão 

é de aproximadamente 280 km e declividade de 19 cm/km, considerada baixa, fator que 

restringe a navegação a embarcações de turismo (AGEVAP, 2006). 

Inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Figura 5.2), está a sub-bacia do 

Rio Sesmaria. Possui cerca de 149 km² e forma-se com a combinação dos rios Formoso 

e Feio, suas principais nascentes localizam-se na Serra da Bocaina, no Estado de São 

Paulo, com altitude de 1.800m, e desembocam no município de Resende-RJ, numa 

altitude de 400 metros acima do  nível do mar. É cortada pela rodovia dos Tropeiros (SP 

068), antiga Rio-São Paulo, no trecho que liga o município de Arapeí-SP a São José do 

Barreiro-SP (PROJETO RIO SESMARIA, 20.. ?).   
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Figura 30 - Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

 

Fonte: CEIVAP (2018) 
 

A presença de esgoto doméstico e demais sedimentos nos rios, além do rompimento de 

um oleoduto em maio de 2013 - que, segundo a própria operadora Transpetro, resultou 

no derramamento de 49 mil litros de óleo diesel, contaminando o Rio Formoso e 

consequentemente o Rio Sesmaria, seguindo até atingir o Rio Paraíba - forçou o 

fechamento de diversas Estações de Tratamento de Água (ETA) (FUNBIO, 2017). 

O território foi quase completamente modificado por intervenção humana, de forma que 

a Mata Atlântica, bioma original da região, restringe-se a parques e reservas florestais 

(AGEVAP, 2006). O desmatamento, assoreamento de margens e lançamento de esgoto 

advindo da maioria dos municípios pelos quais o rio passa resulta na perda da 

diversidade biológica, com a diminuição de espécies vegetais e animais, além de danos 

genéticos causados às mesmas. As causas são, essencialmente, reflexo da urbanização 

e industrialização da região. 

A figura 5.3 foi registrada durante a viagem de campo de setembro de 2018 e mostra 

como é a vista do rio, o seu tamanho e o entorno urbano.  
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Figura 31 - Rio Paraíba do Sul em Queluz 

 
Fonte: Celestin Barre (2018). 

 

 5.4 COBERTURA VEGETAL 
 

Em todo o Estado de São Paulo a cobertura florestal original corresponde apenas a 

17,5% do território. Sendo a Mata Atlântica a que possui maior quantidade, cerca de 12% 

do total (RELATORIO DE QUALIDADE AMBIENTAL, 2011). 

A cobertura vegetal representa um importante indicador ambiental à medida que reflete 

a dinâmica das  atividades humanas e seus efeitos sobre seu status de 

conservação. As informações a seguir foram levantadas pelo Instituto Florestal, 

para elaboração do Inventário Florestal do Estado de São Paulo 2008/2009 (IF, 2010). 

O Mapa Florestal dos Municípios do Estado de São Paulo (Figura 5.4) revela que a cidade 

de Queluz possui 1.471,77ha de mata, o que corresponde a 6,08% - em verde escuro, 

3.441,76ha de capoeira (vegetação florestal atlântica em processo de regeneração) 

(RELATORIO DE QUALIDADE AMBIENTAL, 2011), equivalente a 14,22% do território - 

em verde claro. Além disso, há uma área de 3.405,33 14,07ha de reflorestamento 

(14,07%) - em vermelho. Isso significa que no total 34,37% do território está coberto por 
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vegetação. Esse número apesar de parecer pequeno, quando comparado com o território 

de Silveiras-SP, município visinho, que possui apenas 26,43% do território composto por 

vegetação, os número de Queluz parecem positivos. No entanto, vale ressaltar que a 

menor parte é de coberta original (mata), sendo que o reflorestamento representa quase 

metade da porcentagem total (Secretaria do Meio Ambiente, 20...?). 

 
Figura 32 - Cobertura Florestal dos Municípios de Queluz Estado de São Paulo  

 
Fonte: Ambiente SP - Inventário Florestal do Estado de São Paulo - Mapa Florestal dos Municípios do 
Estado de São Paulo - Queluz.  
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De acordo com a Tabela 5.1, o município de Queluz possui no total 24.941 hectares, 

sendo que 1.607 hectares (6%) de Floresta Estacional Semidecidual e 6.018 hectares 

(24%) de Floresta Ombrófila Densa. Sendo assim, há uma área de 7.625 (30%) hectares 

de vegetação. Como comparação, o município de Silveiras-SP, que faz parte da mesma 

bacia do Rio Paraíba, possui valores muito similares ao de Queluz, apesar de possuir 

uma área maior. 

 
Quadro 26 - Quantificação da vegetação natural remanescente do município de Queluz 
e Silveiras 

Município Superfície 
(ha) 

Bacia Floresta 
Estacional 

Semidecidual 
(ha) 

Floresta 
Ombrófila 
Densa (ha) 

Total geral (ha) 

Queluz 24.941 Paraíba 1.607 6.018 7.625 (30%) 

Silveiras 41.470 Paraíba 2.506 6.830 9.336 (22,5%) 
Fonte: Adaptado de Quantificação Da Vegetação Natural Remanescente Para Os Municípios Do Estado 
De São Paulo Ibge – Radam – 2009 
 

A Floresta Estacional Semidecidual é um tipo de vegetação caracterizado pela dupla 

estacionalidade climática: uma tropical com período de intensas chuvas de verão, 

seguidas por estiagens acentuadas; outra subtropical sem período seco, e com seca 

fisiológica provocada pelo inverno, com temperaturas médias inferiores a 15ºC. No 

estado de São Paulo, há cerca de 1.133.015,29 hectares, sendo que apenas 1.607 

(0.14%) está em Queluz.  

Já a Floresta Ombrófila Densa é uma formação com vegetação característica de regiões 

tropicais com temperaturas elevadas (média 25ºC) e com alta precipitação pluviométrica 

bem distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), em período biologicamente seco.  

No estado de São Paulo, há cerca de 2.506.383,20 hectares, sem que apenas 6.018 

(0.24%) está em Queluz.  
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5.5 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UCS 
 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (20...?), Unidades de Conservação (UCs) 

são espaços territoriais que possuem recursos naturais importantes e que têm como 

função garantir a preservação desse patrimônio ambiental. Além dessa atribuição 

relacionada principalmente à fauna e flora presentes no território, as UCs também 

exercem um papel importante na preservação cultural ligada às comunidades 

tradicionais que estão inseridas nessas áreas. 

As Unidades de Conservação englobam dois grandes grupos:  

Unidades de Proteção Integral: visam principalmente a proteção da natureza e, por isso, 

possui maiores limitações quanto às normas de uso. As ações permitidas para esse 

grupo de UCs são aquelas de uso indireto que não inclui coleta, consumo ou danos aos 

recursos naturais, ex.: recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, 

pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, etc. As categorias pertencentes 

a esse grupo são: estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e 

refúgio de vida silvestre. 

Unidades de Uso Sustentável: visam a preservação ambiental em consonância com o 

uso dos recursos naturais de forma sustentável. Diferentemente das Unidades de 

Proteção Integral, permite a coleta e o consumo dos recursos naturais contato que essas 

ações não ocasionam o esgotamento dos recursos disponíveis. As categorias 

pertencentes a esse grupo são: área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, 

reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, área de 

proteção ambiental (APA) e reserva particular do patrimônio natural (RPPN). 

Se tratando do município de Queluz, não há nenhuma UC pertencentes ao grupo de 

Unidades de Proteção Integral mas há dois tipos de Unidades de Uso Sustentável: Área 

de Proteção Ambiental (APA) e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). 
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5.5.1 Área de Proteção Ambiental (APA) 
 

A APA é uma categoria de Unidade de Uso Sustentável e, portanto, tem um uso mais 

permissivo do seu território, geralmente esse tipo de UC tem uma área extensa e possui 

um certo grau de ocupação humana, as terras pertencentes à APA podem ser tanto 

públicas como privadas. 

A APA da Serra da Mantiqueira abrange uma parte do município de Queluz, ocupando 

uma área de 10.766 hectares que equivale a 2,53% do seu total. Além de Queluz, ela 

abrange mais outros 29 municípios distribuídos entre os estados de Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e São Paulo. É na Serra da Mantiqueira que se localiza a Pedra da Mina, 

ponto mais alto da Serra e a quarta montanha mais alta do Brasil, embora ainda não haja 

acessa por estradas do município, o pico está dentro do território de Queluz. 

 

5.5.2 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) 
 

Em relação às RPPNs, segundo dados da Fundação Florestal (200?) o município de 

Queluz abriga quatro Reservas Particulares do Patrimônio Natural especificadas no 

Quadro 5.1. 

 
Quadro 27 - Relação de RPPNs do município de Queluz 

Nome Proprietário Data de 
instituição 

RPPN Cachoeira Serra 
Azul 

Ivan Jardim Monteiro e Lucia Maria do A. 
Monteiro 

15/02/2013 

RPPN Pedra da Mina Ivan Jardim Monteiro e Lucia Maria do A. 
Monteiro 

17/07/2013 

RPPN Serrinha Gilson da Silva Reis e Adair Carvalho 
Reis 

27/06/2014 

RPPN Santa Rita de 
Cássia 

Gilson da Silva Reis e Adair Carvalho 
Reis 

03/11/2015 

Fonte: Fundação Florestal, 2018 
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5.6 METODO DE AVALIAÇÃO DE RECURSOS E EQUIPAMENTOS NO ESPAÇO 
NATURAL 
 

Durante as pesquisas de gabinete e visita in loco em Queluz, constatou-se que não havia 

nenhum atrativo natural estruturado em Queluz. Foram encontrados apenas locais que 

possuem potencialidade de atrair turistas. Sendo assim, optou-se por dividir o tópico em 

recursos e equipamentos no espaço natural. Esses últimos representam locais que 

atualmente estão estruturados para uso, mas não são considerados atrativos turísticos 

propriamente ditos, pois não há visitação aberta ao público ou a visitação não representa 

o propósito principal do empreendimento. Já dentro de recursos, estabeleceu que os rios 

que cortam algumas propriedades e formam quedas d’águas, as paisagens formadas 

pelos paredões e montanhas da Serra da Mantiqueira possuem potencial para atrair 

visitantes, mas que ainda não estão viabilizados para tal. 

No entanto, para avaliar os equipamentos Fazenda Santa Vitória e Pousada Águas da 

Marambaia e o recurso Bosque das Paredes Ocultas (BPO) presente na Serra da 

Mantiqueira, foi adotada a metodologia de Matriz de Avaliação do Projeto Pólos de 

Desenvolvimento de Ecoturismo no Brasil, criada por uma equipe multidisciplinar 

resultante da parceria entre a EMBRATUR e o Instituto de Ecoturismo no Brasil (IEB, 

1997). Essa metodologia elenca algumas variáveis para a avaliação do atrativo ou 

equipamento turístico para pontuar a qualidade da infraestrutura e dos serviços 

oferecidos, são elas: 

§ Visitação: neste tópico foi avaliado qual é a média de visitação do 

equipamento por mês e a sazonalidade. 

§ Infraestrutura: avaliou-se a presença e a qualidade de infraestruturas 

essenciais para os equipamentos e também a ausência de alguns itens considerados 

importante. Algumas das variáveis observadas foram a presença de estacionamento, de 

sanitários e bebedouros e de estabelecimento para alimentação. 

§ Estado geral de conservação: este tópico buscou avaliar a limpeza e 

manutenção do local, das instalações e estruturas. 

§ Acesso ao local: foi analisado o percurso até o equipamento, como era a 

sinalização e as condições das vias.  
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§ Acessibilidade: de acordo com a metodologia, estava previsto a avaliação 

de como se dava a informação ao visitante e de como o equipamento estava adequado 

para os deficientes físicos. Para o presente trabalho foram adicionadas duas variáveis 

de avaliação, o atendimento e a divulgação. 

As notas foram estabelecidas de acordo com o Quadro 5.2 e as cores das linhas 

representam cada nota especificamente. 

Figura 33 - Legenda da Matriz Quantitativa de Equipamentos de Lazer e 
Entretenimento 

 
Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Mogi das Cruzes (2015). 

 
 

5.7 RECURSOS NATURAIS 
 

5.7.1 Rios 
 

Além do Rio Paraíba do Sul, que corta a cidade de Queluz, o Rio das Cruzes, mais 

conhecido como Rio da Marambaia, perpassa o município (Figura 34). Este conta com 

diversas quedas d’água, poços e cachoeiras. Com águas limpas e transparentes, faz-se 

propício a banhos e atividades de lazer (ARCCO, 2016). 
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Figura 34 - Hidrográfia do município de Queluz 

 
Fonte: Agência Nacional de Águas (2018) 

 
O rio margeia toda a extensão da Pousada Águas da Marambaia e corta um trecho da 

Fazenda Santa Vitória. A Cachoeira da Marambaia encontra-se hà 30 metros da sede 

da pousada e conta com uma piscina natural (Figura 35), além da gruta atrás da 

cachoeira por onde pode-se ver a cortina d’água. 

O Rio das Cruzes tem com águas translúcidas e é cercado de paisagem natural. O 

contato com a natureza apresenta-se como um recurso a ser utilizado para a atividade 

turística, contudo, este percorre apenas propriedades particulares. A visitação através 

da Fazenda Santa Vitória é restrita aos hóspedes e pela Pousada Águas da Marambaia 

é aberta mediante reserva, pagamento de entrada e consumo. 

Figura 35 - Piscina Natural 

 
Fonte: autores (2019). 
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Apesar da proximidade, as diferenças entre os rios em Queluz é explícita. O Rio Paraíba 

do Sul (Figura 36)  possui elevada quantidade de esgoto e detritos e não está apto para 

navegação nem banhos, no entanto, apresenta-se como recurso visual, porque grande 

parte da cidade é margeada por ele. 

 

Figura 36 - Rio Paraíba do Sul em Queluz 

 
Fonte: Suellen Cristina (2018). 
 

 
5.7.2 Paisagens Rurais  
 

Circular na região rural do município de Queluz, proporciona paisagens agradáveis para 

contemplação. Alguns elementos que chama a atenção é a Serra da Mantiqueira (Figura 

37), que desde a parte urbana é possível de ser observada. Além dela, a Estrada 

Municipal Hamilcar Bevilaqua e a Rua Rebouças de Carvalho, caminhos que levam do 

centro da cidade até o Sítio Saracura, Águas da Marambaia e Fazenda do Ar, possuem 

diversas plantações e criação de animais ao longo do caminho, que transmite, aos 

visitantes, a sensação de estar vivenciando a natureza de fato, além de poder observar 

a serra no horizonte.  
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Figura 37 - Serra da Mantiqueira vista de Queluz 

 
Fonte: Guia do Turismo Brasil. 
 

Outro caminho que chamou a atenção do grupo foi a Rodovia João Batista Melo Souza 

(SP-054), na qual foi possível observar grandes paredões de pedras e precipícios quase 

na divisa entre os estados de SP e RJ, à caminho do recursos Bosque das Pedras 

Ocultas. 

 

5.7.3 Serra da Mantiqueira 
 

A Serra da Mantiqueira é uma grande cadeia de montanhas que abrange três estados 

da Região Sudeste: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, sua proporção nesses 

três Estados é, respectivamente, 60%, 10% e 30%. Ela está entre as cadeias da América 

do Sul que ultrapassam a altitude média de 1.000 metros o que faz dela um território de 

clima ameno, esse marco é importante pois representa um ambiente propício para o 

desenvolvimento de diversos tipos de vegetação que, por sua vez, são habitats ideais 

para muitas espécies da fauna e da flora. Além disso, as nascentes presentes na Serra 

da Mantiqueira integram importantes bacias hidrográficas do Estado de São Paulo: a 

Bacia do Rio Paraíba do Sul, Bacia do Rio Tietê e Bacia do Rio Grande. Todos esses 

atributos fazem com que a Serra da Mantiqueira seja considerada um importante 

conjunto regional pela sua importante diversidade geológica, hidrológica e paisagística.  

A altitude elevada da região pode ser reconhecida através dos seus picos que têm 

grande destaque nas classificações nacionais onde quatro entre os dez picos mais alto 

do Brasil fazem parte da Mantiqueira, dentre esses pontos, pode-se destacar a Pedra da 
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Mina, localizada no município de Queluz e o Pico de Agulhas Negras na vidade carioca 

vizinha, Itatiaia, mas que o acesso se dá pelas proximidades do Bairro União de Queluz. 

Pedra da Mina 

Apesar de não estar no site de turismo da cidade de Queluz, o pico Pedra da Mina está 

presente no plano diretor de turismo como um atrativo da cidade, e a partir disso, outras 

pesquisas foram feitas para entender melhor sobre esta formação rochosa. No entanto, 

não foi encontrado nenhum website oficial sobre o lugar e suas características. Por isso, 

as informações levantadas partiram de website de viagens e depoimentos de turistas 

(Figura 38).  

A Pedra da Mina é considerada a maior montanha da Serra da Mantiqueira e a quarta 

maior do Brasil, com 2798 metro de altitude (IBGE, 2016). A sua localização está na área 

administrativa do município de Queluz e é confirmada nos resultados de busca na 

plataforma Google. Além disso, está incluída na Área de Proteção Ambiental Serra da 

Mantiqueira. 

Figura 38 - Vista Pedra da Mina 

 
Fonte: Mochileiros.com (2013). 

 

O acesso é feito através de uma trilha que sai da cidade de Passa Quatro, em Minas 

Gerais. Embora, atualmente, não haja acesso à Pedra da Mina através de estradas ou 

trilhas diretamente da cidade de Queluz, segundo a Secretária do Meio Ambiente do 
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município, está sendo elaborado o Plano de Manejo da propriedade onde consta a 

previsão da abertura de trilhas, a partir de Queluz, que levarão à Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) em que está o atrativo. Ainda segundo a secretária, os 

proprietários têm o intuito de oferecer educação ambiental e espaço para pesquisas, 

além da visita ao mirante.  

O lugar foi assunto que de uma reportagem na emissora de TV aberta Globo, no 

programa Globo Repórter, exibido em 12 de outubro de 2018.  A matéria era sobre a 

Travessia da Serra Fina, no qual a Pedra da Mina faz parte roteiro, Pico das Agulhas e 

Pico dos Três Estados também compõem a travessia que pode durar até 3 dias de 

caminhada, percorrendo os Estados de SP, RJ e MG.  

Bosque das Pedras Ocultas (BPO) 

Uma série de paredes de escalada localizadas na serra da mantiqueira, como mostra a 

Figura 5.10, que é acessado por meio de estrada de terra e trilha (Figura 5.11 e 5.12). 

Indo de São Paulo ou Rio de Janeiro pela BR 116 - Dutra, deve-se pegar a saída para 

Engenheiro Passos e seguir pela rodovia BR- 354 - Caxumbu até o Km 12,1, depois 

pegar a esquerda para a Rodovia SP- 054 Km. Após chegar no primeiro setor das 

paredes, basta caminhar para chegar aos outros setores. 

 

Figura 39 - Paredões 

 
Fonte: Caroline Campos (2018).  



 104 

 
 

Apesar de ser um local particular, o acesso é livre, mas não possui sinalização ou serviço 

de receptivo, além disso, não é obrigatório o uso de guias. Possui fluxo de visitantes de 

150 ao mês, segundo o diretor de turismo. 

 

Figura 40 - Trilha 

 
Fonte: Caroline Campos (2018). 

 
O local foi descoberto em 2008 e em 2010 ganhou uma via de escalada, planejada, 

demarcada e organizado pelos grupos GEAN - Grupo Excursionista Agulhas Negras e 

por RTR - Rock Trip Resende. Mesmo assim para realizar a escalada são necessários 

equipamenstos específicos e o acompanhamento de pessoas especializadas. O 

caminho até o paredão não é ingrime mas exige cuidados, roupas e calçados 

apropriados porque o risco de escoregar e se ferir çao iminentes. 

A ausência de informações sobre como chegar às paredes é um impeditivo para que a 

visita à elas seja regular, há apenas uma placa no início da trilha sem outras sinalizações 

no caminho que permita sua fácil localização. Segundo o genro do proprietário do BPO 

a constância das visitas estão cada vez maior, mas não existe nenhum sistema de 

controle que permita quantificar esse aumento, os visitantes que frequentam o local são 

principalmente da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e cidades 
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vizinhas de Queluz pertencentes ao Vale do Paraíba sendo que os finais de semanas 

são os dias de maior movimento no local. 

Figura 41 - Pedras 

 
Fonte: Caroline Campos (2018). 

 
Embora não tenha nenhum sistema de cobrança para fazer a trilha que dá acesso às 

paredes, no começo da trilha  junto à placa de orientaçaõ (Figura 42) há uma caixa para 

arrecadação de doações dos visitantes. 

 
Figura 42 - Sinalização no começo da trilha 

 
Fonte: Caroline Campos (2018). 
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O Quadro 28 apresenta uma avaliação quantitativa em relação a alguns aspectos 

estruturais, de público e serviços do BPO. Como apresentado abaixo, é possível 

perceber um público em potencial do equipamento mas, por outro lado, há uma 

deficiência na questão estrutural já que o local não possui sanitários, bebedouros, 

estacionamento e, além disso, é notável a falta de sinalização até o local. 
 

Quadro 28 - Análise Quantitativa Bosque das Pedras Ocultas 
CLASSIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Elementos de avaliação Fatores Bosque das Pedras Ocultas 

Visitação 
Quantidade de Visitantes ao mês 2 

Sazonalidade 3 

Infraestrutura 

Estacionamento 0 

Sanitários e bebedouros 0 

Estabelecimento para alimentação 0 

Estado geral de 
conservação 

Limpeza 0 

Manutenção 0 

Acesso ao local 
Sinalização 1 

Condições das vias até o local 2 

Acessibilidade 

Informação ao visitante 2 

Atendimento 0 

Divulgação 1 

Adequação aos deficientes físicos 0 
Fonte: Autores (2018). 

 

No Quadro 29, é feita uma análise qualitativa em que se destaca a maior constâncias de 

visitação ao BPO, embora não haja um controle em relação a isso que permita medir 

exatamente esse aumento. Observa-se também a estrutura até chegar às pedras de 

escalada, a trilha que dá acesso não se configura como uma trilha com alto grau de 

dificuldade mas apesar disso a sua inclinação e quantidade numerosa de pedras (Figura 

41) determina uma certa complexidade. 
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Quadro 29 - Análise Qualitativa Bosque das Pedras Ocultas  
Descrição e 

características 
gerais 

Visitação 
Infraestrutura e 
estado geral de 

conservação 
Acessibilidade Observações 

Endereço: 
Rodovia SP- 054 
Bairro União 

a constância das 
visitas ao BPO 
estão cada vez 
maior mas não há 
um controle da 
quantidade de 
pessoas que 
visitam. Os 
visitantes vêm 
principalmente de 
São Paulo e Rio 
de Janeiro 
(capital), Minas 
Gerais e cidades 
vizinhas e os dias 
mais 
movimentados 
são os finais de 
semana. 

O local onde está 
localizado as 
Pedras Ocultas 
não fica muito 
distante do ponto 
inicial da trilha 
mas apesar da 
proximidade a 
trilha possui 
algumas 
dificuldades. A 
trilha é íngreme e 
possui algumas 
pedras no 
caminho que 
precisam ser 
ultrapassadas 
para dar 
continuidade, não 
existe nenhum 
tipo de 
demarcação ou 
placas no trajeto 
sinalizando partes 
perigosas. No 
começo da trilha 
tem uma placa 
falando sobre 
"regras de 
conduta" na trilha 
e uma caixinha 
para 
contribuições. Nas 
paredes ocultas 
têm ganchos para 
serem usados por 
pessoas que 
escalam 

Não há 
sinalização 
adequada 
indicando 
caminho e inicio 
da trilha. Não há 
área de 
estacionamento. 
Trilha com grau 
de dificuldade 
moderado. 

O nome 
"BPO" foi 
dado pelos 
montanhistas 
que 
"descobriram" 
o local 

Telefone: não 
possui 

Meios de 
divulgação: site 
de um grupo de 
montanhistas 

N° de 
funcionários: 
não possui 
funcionários 

Serviços 
oferecidos: 
Não há 

Capacidade: 
Não é controlado 

Horário de 
funcionamento: 
Não é controlado 

Fonte: Autores (2018). 
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5.8 EQUIPAMENTOS 
 

5.8.1 Fazenda Santa Vitória  
 

O Hotel surgiu com o intuito de aproximar as pessoas do campo e distânciá-las do 

cotidiano. Para que isso fosse possível, o dono comprou todos os hectares ao redor do 

local em que o Hotel Fazenda Santa Vitória (Figura 43) está localizado. As famílias que 

moravam nesses locais, permanecem neles e muito trabalham para o empreendimento, 

gerando emprego e valorização da comunidade local.  

Além disso, a maior parte do consumo feito pelo hotel, quando não produzido por ele 

mesmo, é consumido de produtores que estáo a uma distância de no máximo 40km de 

raio da propriedade, pois como disse Fábia Raquel, gerente, “eles buscam valorizar os 

produtores locais e utilizam produtos naturais, direto do meio rural.  Segundo ela, muitas 

famílias dependem dos recursos que o turismo oferece, fazendo com que gere novas 

oportunidades de melhoria na qualidade de vida. 

Figura 43 - Sede Fazenda Santa Vitória 

 
Fonte: TripAdvisor (2018). 

 
A Fazenda já fez parte da Associação de Hotéis Roteiro de Charme e volta a fazer parte 

desse setor através do Circuito Elegante. No espaço, raros eventos já aconteceram e 

visitas são permitidas somente se agendadas; não há comercialização de day use. 
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Em meio à uma área total contemplada por 12 km de extensão de rio e uma queda d’água 

(figura 44), a hospedaria é formada por três módulos: uma base, um módulo de suítes 

para casais e um módulo de quartos que comportam crianças se necessário. Existe um 

acesso por rampa, um banheiro de porta larga que atende hóspedes cadeirantes, barras 

de segurança e o piso térreo é nivelado - sem escadas. São 13 unidades no total que 

podem receber até 30 pessoas, sendo 6 suítes na sede, uma suíte família, 4 suítes com 

quintal (figura 45) e 2 apartamentos na montanha (figura 46). 

Figura 44 - Queda d’água do Rio Marambaia na Fazenda Santa Vitória 

 
Fonte: Circuito Elegante (2018). 
 
 
Figura 45 - Suíte com quintal 

 
Fonte: TripAdvisor (2018).  
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Figura 46 - Apartamento na montanha 

 
Fonte: Circuito Elegante, 2018 

 

A estadia segundo a gerência é, em média, de duas diárias. A Fazenda recebe pessoas 

de faixa etária por volta dos 40 anos e pode receber crianças, desde que com restrição; 

não possui serviço de animação, também para preservar o descanso dos demais 

hóspedes. Não há conexão wi-fi nas suites e estas não dispõem de televisão nem 

frigobar. A estadia funciona com pensão completa. No intuito de proporcionar mais 

liberdade, independência e um atendimento mais personalizado à cada hóspede, as 

refeições não têm hora pré definida. A alimentação é ofertada nos módulos e a comida 

é autoproduzida ou vem de produções locais de conhecidos. São oferecidas atividades 

diferenciadas, como passeios à cavalo, oficina no Haras, passeios de Jipe e aulas de 

yoga. 

Por oferecer diversos atrativos e experiência singularizada, a administração estima uma 

taxa de retorno após a primeira estadia de 15%. Para além do boca-a-boca, a divulgação 

é feita através de algumas agências e operadoras de luxo, tripadvisor, anúncios 

patrocinados no Instagram e Google Adwords. 

Tanto pela forma inovadora de administração - ambiente de fuga e imersão - quanto 

pelos planejamentos futuros - área de refeições na queda d’água, “kit hóspede” com 

produtos orgânicos, possibilidade de eventos, etc -, a gerência apresenta-se rigorosa 

com os procedimentos - conta, por exemplo, com 81 check-lists de limpeza. A 

exclusividade da experiência na fazenda está presente em toda a extensão da área, com 

muita vegetação e instalações com decoração e equipamentos luxuosos. 
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Como mostra o Quadro 30, na avaliação realizada a fazenda pontuou a nota máxima (3) 

em quase todos os fatores, exceto duas notas (2), uma referente à sazonalidade, já que 

a hospedagem possui maior fluxo nos períodos de férias e feriados, e outra relativa à 

adequação para deficientes físicos, visto que apenas uma das instalações é adaptada e 

que alguns atrativos também não possuem acessibilidade, como passeios à cavalo e 

trilha de acesso à cachoeira.  

Tais notas revelam que o local está adequado para o atendimento de turistas, entretanto, 

por ser uma propriedade particular de acesso restrito, não pode ser considerado um 

atrativo. 

 
Quadro 30 - Análise quantitativa Fazenda Santa Vitória 

CLASSIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
Elementos de 

avaliação Fatores Fazenda Santa Vitória 

Visitação 
Quantidade de Visitantes ao mês 3 

Sazonalidade 2 

Infraestrutura 

Estacionamento 3 

Sanitários e bebedouros 3 

Estabelecimento para alimentação 3 

Estado geral de 
conservação 

Limpeza 3 

Manutenção 3 

Acesso ao local 
Sinalização 3 

Condições das vias até o local 3 

Acessibilidade 

Informação ao visitante 3 

Atendimento 3 

Divulgação 3 

Adequação aos deficientes físicos 2 
Fonte: Autores (2018). 
 
O Quadro 31, por sua vez, apresenta informações de caráter qualitativo. Além dos 

atributos gerais, informações descritivas a respeito da infraestrutura e funcionamento do 

local estão postas. 
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Quadro 31 - Análise Qualitativa Fazenda Santa Vitória  

Descrição e 
características gerais Visitação 

Infraestrutura e 
estado geral de 

conservação 
Acessibilidade Observações 

Endereço: Rod. João 
Batista Melo Souza km 5 
- Queluz - SP 
Telefone: (12) 3147-1563 
Meios de divulgação: 
Agências e operadoras 
de luxo, publicidade no 
Instagram e Google 
Adwords 
Nº de funcionários: 10 
fixos (até 23 em alta 
temporada) 
Serviços oferecidos: 
fazenda produtiva, 
hospedagem, pensão 
completa, passeios à 
cavalo, oficina no Haras, 
passeios de Jipe, aulas 
de yoga, caldário, sauna 
à lenha, piscina, 
cachoeira, quadra de 
tênis e salão de jogos. 
Capacidade: até 30 
pessoas 
Horário de 
funcionamento: para 
hóspedes, todos os dias 
o dia todo. 

Visitação de 
terceiros 
permitida 

somente sob 
agendamento. 
O acesso em 

todas as 
dependências 
da fazenda é 

livre para 
hóspedes. 

Toda as 
dependências 

estão bem 
conservadas e 

as áreas 
externas 
possuem 

manutenção 
constante. 

O local tem 
acessibilidade 

para 
cadeirantes na 
sede e possui 1 

quarto 
adaptado, no 

entanto, não há 
acesso 

adaptado para a 
trilha e a 

cachoeira. 

Toda a mão de 
obra é local e o 
estabelecimento 
não possui wi-fi. 

Fonte: elaborado pelos autores, 2018 
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 5.8.2 Sítio Saracura 
 

O Sítio Saracura é uma propriedade localizada aos pés da Serra da Mantiqueira no bairro 

Marambaia, uma área estritamente rural onde não há qualquer comércio próximo (12 Km 

de distância do centro de Queluz), no entanto, a Pousada Águas da Marambaia encontra-

se muito próxima e os hóspedes têm a opção de consumir alguma refeição (Airbnb, 

2018).  

Durante uma visita a propriedade no dia 29 de setembro de 2018, no qual o caseiro 

recebeu o grupo e mostrou todas as estruturas e instalações, constatou-se que o lugar 

é composto por uma casa com capacidade para até quatro pessoas (Figura 47), um ofurô 

na sacada da casa, uma sauna no jardim, um lago para pesca e criação de trutas, além 

de possuir uma trilha que dá acesso ao Rio das Cruzes (Figura 48). Essa estrutura é 

alugada pelo site Airbnb com valor de R$520 por noite. 

Figura 47 - Fachada da casa 

 
Fonte: Airbnb (2018). 

 
 

De acordo com o site, a dona recebe os hóspedes para uma visita ao sítio, informando-

lhes as características do local, sobre como proceder com o lixo, o cuidado com a 

alimentação da lareira, sauna e fogueira externa e sobre dúvidas que possam surgir 

(Airbnb). 
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Figura 48 - Detalhe do Rios das Cruzes  

 
Fonte: Airbnb (2018). 

 
O que faz do sítio um equipamento ambiental, além da presença do lago e do rio é o fato 

de haver uma horta com várias frutas e verduras, inclusive plantação de frutas que são 

utilizadas para a produção de geléia no próprio local em uma pequena casa.  

Apesar das estruturas internas serem novas e modernas, como mostra a Figura 49 da 

cozinha, o preço do sítio Saracura é superior ao da Pousada Águas da Marambaia. De 

fato, a Pousada não possui sauna, ofurô e o lago, e ainda os chalés e suítes suportam 

apenas um casal, enquanto o Sítio Saracura tem capacidade para quatro pessoas.  

 

Figura 49 - Cozinha da Casa 

 
Fonte: Airbnb  
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5.8.3 Pousada Águas da Marambaia  
 

A pousada está localizada na área rural, sua estrutura é composta por cinco chalés, sete 

suítes,  um tanque de criação de trutas (vendidas no restaurante da hospedagem) e o 

elemento que dá nome ao local, o Rio Marambaia (também conhecido como Rio das 

Cruzes). O rio é o elemento principal pois ele corta a propriedade formando piscinas 

naturais, quedas d’águas, pedras e vegetação abundante que confere uma estética 

agradável, a Figura 50 retrata a parte do rio que fica próxima aos chalés. 

 
Figura 50 - Rio Marambaia 

 
Fonte: Autores (2019). 

 
 

Além disso, há produção de granola vendida na recepção, uma pequena trilha que dá 

acesso a maior queda d’água (Figura 51) e um espaço dedicado ao restaurante, 

recepção e convivência, a Figura 52 mostra a entrada e a construção destinadas a essas 
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atividades. A administração também realiza eventos como aniversários, casamentos e 

outros. E neste caso fecham o local totalmente para este grupo específico. 

 

Figura 51 - Queda d’água 

 
Fonte: Autores (2019). 
 
Figura 52 - Entrada Pousada Águas da Marambaia 

 
Fonte: Autores (2019). 
 
Um comentário extraído do site TripAdvisor, resume a estrutura encontrada pelo turista 
ao visitá-la, e como a natureza e a beleza cênica são capazes de agradar um visitante 
(Figura 53). 
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Figura 53 - Comentário TripAdvisor 

 
Fonte: TripAdvisor (2016). 

 
Todas essas informações foram levantadas durante a visita ao local, no qual o grupo 

teve a oportunidade de conhecer a dona e seus filhos, que informaram detalhes sobre 

as estruturas, o negócio e o histórico. 

Foi explicado que até dezembro de 2017, a parte o rio (quedas d’água e piscinas 

naturais) era aberta para público que poderia acessar através do pagamento de uma 

taxa. No entanto, a partir de janeiro de 2018 o acesso de não-hóspedes passou a ser 

permitido somente os finais de semana das 11h às 16h com reserva feita até a quinta-

feira da semana anterior da visita e é cobrado R$65,00, com direito a almoço, e 

estruturas gerais de banheiros, sinalização e receptivo. 

Essa limitação foi uma mudança recente, visto que a propriedade existe há mais de 20 

anos, e ocorreu devido a problemas com lotação inesperada em dias de calor, o que 

gerava lixo, barulho que incomodava os hóspedes e  rendia muito trabalho aos 

funcionários em número pequeno. A estratégia de limitação começou com a  cobrança  

de um valor de entrada. Como não estava mostrando resultados, esse valor foi 

aumentando a fim de restringir ainda mais e mesmo assim a cachoeira continuava com 

problemas de lotação. Sendo assim, a proprietária decidiu pelo agendamento prévio, 

assim tem como controlar a quantidade exata de visitantes e pode se programar para tal.  

Essa postura adotada pela pousada causou certa rejeição da população que frequentava 

local, segundo a proprietária, os moradores recusam-se a pagar taxa para o 

estabelecimento. Pelo fato de já ter sido um espaço aberto à visitação pública. 

Inicialmente a Pousada Águas da Marambaia foi considerada como um recurso turístico, 

portanto foi feita uma avaliação a partir da metodologia já citada, que resultou em dois 
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quadros. O Quadro 32 oferece uma avaliação quantitativa, no qual o empreendimento 

foi considerado uma potencialidade parcialmente realizada.  

 

Quadro 32 - Análise quantitativa Águas da Marambaia 
CLASSIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Elementos de 
avaliação Fatores 

Pousada Águas da 
Marambaia 

Visitação 
Quantidade de Visitantes ao mês 2 

Sazonalidade 3 

Infraestrutura 

Estacionamento 2 

Sanitários e bebedouros 3 

Estabelecimento para alimentação 3 

Estado geral de 
conservação 

Limpeza 3 

Manutenção 3 

Acesso ao local 
Sinalização 2 

Condições das vias até o local 1 

Acessibilidade 

Informação ao visitante 3 

Atendimento 3 

Divulgação 3 

Adequação aos deficientes físicos 0 
Fonte: Autores (2018). 

 
No geral, a pousada pontuou a nota máxima (3) em oito dos treze elementos de 

avaliação. Sendo a pior nota (0) em relação a adequação para deficientes físicos e a 

segunda pior nota (1) dada no quesito condições da via até o local.  

Essas notas mostram que no geral, o local está adequado para atender turistas, 

necessitando de algumas melhorias. Ainda assim, não pode ser considerado um atrativo 

devido a limitação de acesso de visitantes. 

Já o Quadro 33 apresenta algumas características de cunho qualitativo. Nele é possível 

observar além das características gerais, informações descritivas a respeito da 

infraestrutura e estado geral de conservação, acessibilidade e algumas informações.  
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Quadro 33 - Análise Qualitativa Pousada Águas da Marambaia 
Descrição e 

características 
gerais 

Visitação Infraestrutura e estado geral de 
conservação Acessibilidade 

Endereço: R. 
Rebouças de 

Carvalho, Queluz - 
SP, 12800-000 

Para hóspedes o 
acesso é livre 

para as 
cachoeiras, para 
não hóspedes 

visitar, só é 
possível acessar 

aos finais de 
semanas e a 

reserva deve ser 
feita na quinta-
feira antes do 

final de semana 
pretendido. Para 
tal, é cobrado um 
valor de R$65,00 
que inclui almoço 

e acesso às 
infraestrutura 
básicas de 
banheiros, 

restaurante e 
área de 

convivência. 

Todos os chalés e suítes estavam 
em ótimo estado. Além disso, as 

estruturas externas, como o 
restaurante, banheiros e recepção, 

estão bem organizados e com 
aparência de reformado. A natureza 

presente na propriedade estava 
conservada, apenas na trilha que dá 
acesso a queda d’água maior estava 
com muita vegetação no caminho. 

A pousada não 
possui 

acessibilidade, 
os chalés e 

suítes possuem 
degraus que 
dificultam a 

locomoção de 
deficientes 
físicos e as 

quedas d’água 
também não 

possuem 
estrutura que 

permite o 
acesso. 

Telefone: 
(12)99783-5867 | 
(12) 99702-0974 

Meios de 
divulgação: 
Instagram, 

Facebook, Site, 
Google, 

TripAdvisor, 
Booking e Airbnb. 

N° de 
funcionários: 3 
funcionários (2 
fixos), além da 

família proprietária. 

Serviços 
oferecidos: 

hospedagem, 
cachoeira, eventos, 
pizza aos sábados. 

Capacidade: 25 - 
40 pessoas 

Horário de 
funcionamento: 
Para hóspedes: 

todos os dias o dia 
inteiro. Para não 

hóspedes: sábado 
e domingo das 11h 

às 16h. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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5.8.4 Fazenda do Ar 
 

Na mesma estrada que dá acesso à Águas da Marambaia, há cerca de 8 km de distância 

do centro de Queluz está localizada a Fazenda do Ar (Google Maps). O grupo fez uma 

visita depois de conversar com os donos da Marambaia, que informou da existência do 

local. Ao chegar, o grupo foi recebido pela caseira que forneceu informações a respeito 

do histórico e das estruturas atuais. 

De acordo com ela, a propriedade já foi uma espécie de hotel fazenda, no qual os 

hóspedes alugavam chalés e desfrutavam dos recursos locais. No entanto, havia 

dificuldades quanto ao fornecimento de serviços básico, como abastecimento de água e 

luz e serviço de alimentação, já que a infraestrutura da fazenda não havia sido pensada 

ou adaptada para ser um meio de hospedagem. Isso gerou frustrações tanto para os 

hóspedes quanto para o proprietário, que decidiu encerrar a atividade turística há mais 

de um ano. 

Atualmente, o terreno possui uma casa na qual o dono da propriedade reside; uma 

segunda casa em que a caseira mora; um cômodo destinado a orações; uma garagem; 

um jardim que rodeia todas as construções; e uma trilha que dá acesso a um rio que 

também pertence à propriedade. Cada um desses elementos possui características 

específicas que em conjunto podem formar um produto diferenciado, porém, nenhum 

uso comercial está sendo feito.   

A Fazenda do Ar aparece neste tópico pela sua história como empreendimento e pelo 

seu potencial em se transformar em um negócio novamente, principalmente em relação 

aos seus aspectos naturais.  

O jardim é rodeado por flores e árvores de vários tipos, como mostra a figura 54, e, de a 

acordo com a caseira, toda ornamentação e estrutura do jardim foram e são arquitetadas 

pelo seu proprietário, que é artista, escreve poemas e gosta de contar histórias para 

quem visita o local. Além desse jardim, havia também uma horta com diversos alimentos 

que o proprietário colhia e vendia em cestas pela cidade, mas devido a fungos, a 

plantação acabou.  
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Figura 54 - Jardim da Fazenda Ar 

 
Fonte: Beatriz Aquino (2018). 

 

Há uma trilha que acessa o rio que passa pela propriedade, mas o seu estado de 

conservação está pior do que era quando havia movimentação de turistas, com a 

vegetação alta dificultando a passagem. Já o rio, apesar de ser agradável para 

contemplação, não é possível tomar banho, pois em volta há muitas pedras e vegetação 

como mostra na figura 5.26 . Devido a localização da fazenda, é possível ter uma vista 

panorâmica e de contemplação da Serra da Mantiqueira. 

 

Figura 55 - Detalhe do rio 

 
Fonte: Facebook. Fazendeiro do Ar (2017).



 0 
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6 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 
 

6.1. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
 

Como metodologia, no pré-campo foram feitas pesquisas em websites institucionais do 

IBGE e da prefeitura de Queluz, consulta ao Plano Diretor de Turismo da cidade, 

levantamento de informações em fontes secundárias: websites e blogs de viagem, que 

fornecem informações e opiniões sobre conteúdos relacionados ao turismo (TripAdvisor, 

Booking.com) - houve dificuldade em achar informações mais diretas sobre os serviços 

fornecidos na cidade pelo website institucional da cidade e da prefeitura e por isso fez-

se necessário uma busca mais aprofundada, utilizando outros meios de comunicação - 

a fim de reunir conteúdo sobre os equipamentos e serviços turísticos. 

Durante visita in loco, o grupo foi dividido para pesquisa três áreas distintas : norte, sul e 

centro para verificação e confirmação dos dados retirados das fontes secundárias. 

Visitou-se alguns hotéis, restaurantes, bares e locais de socialização da comunidade 

queluzense, da área urbana e rural. Foram realizadas entrevistas com os proprietários 

desses equipamentos e serviços das regiões visitadas, a fim de coletar dados sobre: 

taxas de ocupação, quantidade de unidades habitacionais (UH)l por meio de 

hospedagem, número de funcionários, relacionamento com clientes, quantidade, 

qualidade dos equipamentos de A&B, avaliar a relação custo-benefício, capacidade de 

lotação, ações de divulgação, equipamentos e locais de lazer da comunidade e turistas, 

entre outros. 

Após a visita de campo, foram organizados e atualizados os dados colhidos previamente. 

Comparando os dados da pesquisa de gabinete com os dados em campo. Os 

equipamentos e serviços turísticos formam, segundo Braga (2007), o conjunto de 

empreendimentos e negócios relacionados ao turismo, diretamente com a atividade, tais 

como: hospedagem, alimentação, entretenimento, locações de meios de transportes, 

locais para eventos e ginásios.  

Usualmente estas empresas localizam-se em áreas urbanas, devem  possuir  registros 

na junta comercial e seus nomes e endereços estão divulgados em listas eletrônicas de 

telefonia ou documentos de controle da prefeitura e websites institucionais, assim foi  
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possível obter a relação de empreendimentos que baseou o trabalho de campo. Por outro 

lado, sabe-se que existe a oferta informal de serviços de guia ou monitores locais, 

transporte, meios de hospedagem, comércio de artesanato, entre outros e estes foram 

constatados e avaliados in loco uma vez que tudo precisa ser relatado para que no 

diagnóstico as recomendações possam ser fundamentadas.  

 

6.2. MEIOS DE HOSPEDAGEM 
 

Segundo o cadastro exigido pelo Ministério do Turismo, o Cadastur, meios de 

hospedagem é definido como empreendimento, público ou privado, que oferece, entre 

as suas atividades, serviços de acomodação. Entretanto, o meio de hospedagem pode 

ter outras atividades e oferecer outros serviços turísticos. 

Portanto, pode-se dizer que um meio de hospedagem é uma edificação que exerce o 

comércio da recepção e de alojamento dos turistas e visitantes em geral, contendo, 

usualmente unidades habitacionais, uma recepção e serviço de governança. Podendo 

ter ainda o serviço de alimentos e bebidas, na sua estrutura, que para isso necessita de: 

cozinha, adega, restaurante, bar, cantina e dispensa. Pode também oferecer 

estacionamento externo, garagem interna e área de lazer. 

Dias (1990), que aborda a evolução da hotelaria internacional e nacional, explica que no 

Brasil, as primeiras iniciativas ligadas à hospitalidade surgiam para atender demandas 

reais, sendo elas, por motivos religiosos, familiares ou negócios. Entretanto, estes meios 

foram instituidos de forma improvisada, não oferecendo infraestrutura completa e 

qualidade adequada.   

O movimento de hospitalidade e hospedagem começou no Brasil desde dos tempos 

coloniais, mas só passou a ser reconhecido por volta do séc XVIII e XIX. A falta destes 

meios de acomodações comerciais (atualmente conhecido como hotel e extra-hotel) no 

séc XVIII se tornou visível, quando viajantes estrangeiros passaram a reclamar desta 

deficiência. 

Em São Paulo, no início do séc XVIII, Charles Burton deu início a primeira classificação 

dos meios de hospedagem - dos quais já existiam na cidade. Esta classificação foi tão 

bem aceita, que logo surgiram novas classificações, até que foi criado em 1921 a União 

de Proprietários de Hotéis.  
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Várias cidades brasileiras passaram a fornecer meios de acomodações quando fez-se 

necessário, entretanto, o Rio de Janeiro foi pioneira nesse quesito. Talvez seja pelo fato 

da cidade ter sido capital federal durante anos ou por possuir inúmeras belezas naturais, 

atraindo assim, um movimento turístico intenso no local. Desta forma o Rio de Janeiro é 

considerada a cidade fonte do ramo Hoteleiro no Brasil, além de atrair atenção para o 

turismo no país.  

Nota-se que os problemas nos meios de hospedagem nacional sempre foram alvos de 

críticas e comparações. Entretanto, medidas sempre foram tomadas e demandas 

atendidas. O Brasil, se comparado com outros países e seu período de “existência”, pode 

ser considerado um dos países que mais avançou com rapidez na área turística e nos 

meios de acomodações. 

Queluz, diferente do país, vem sofrendo um desenvolvimento lento. Recentemente 

nomeada como Município de Interesse Turístico (MIT), a cidade vem se munindo de 

informações para manter este título e, quem sabe, se tornar uma estância turística.  

Para tratar de meios de hospedagem é importante considera a classificação adotada 

pelo Ministério do Turismo (Mtur) que os dividem em sete categorias em razão do tipo 

de estabelecimento e serviços oferecidos:  

• Hotel; 

• Resort; 

• Hotel Fazenda; 

• Pousada; 

• Flat-Apart-Hotel; 

• Cama & Café; 

• Hotel Histórico. 

 

Além dos meios de hospedagens tradicionais, encontram-se outros tipos de 

hospedagem que são utilizados por viajantes que não são cadastrados pelo MTur. 

Classificam-se como extra-hoteleiros: Hostel, Pensões, Camping, Airbnb (quartos, 

apartamentos ou casas mobiliadas), Motel, destinados a prestar serviços em aposentos 

mobiliados equipados, com ou sem alimentação, e outros serviços necessários aos 

usuários. 
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Segundo o website oficial de turismo da cidade (MUNICIPIO DE QUELUZ, [....- 2018]), 

Queluz possui sete meios de hospedagem que se encaixam nas classificações do 

Ministério do Turismo, sendo eles classificado pelo website como hotel, hotel fazenda e 

pousada, contudo, um dos locais citados coincide com um outro listado.  

Após visita in loco, foi constatado que tais locais são o mesmo empreendimento, mas 

que um dos serviços foi desativado há um tempo e por isso a confusão. Tal fato também 

evidencia que as informações divulgadas pela Diretoria de Turismo de Queluz são 

desatualizadas. Considerando o levantamento geral realizado em fontes secundárias e 

na pesquisa de campo, verificou-se que a maioria dos meios de hospedagem está 

localizada no centro da cidade. 

 

6.2.1. Hotel Fazenda Santa Vitória 
 

Em funcionamento desde o início de 2017, o espaço que compõe a Fazenda Santa 

Vitória está há 5 km do centro de Queluz e engloba a área de três fazendas. A localidade 

tem caráter produtivo, o território já desenvolveu café e cana-de-açúcar e atualmente 

foca na produção de leite. Toda a mão de obra é local e algumas famílias estão no 

negócio há várias gerações. Numa gestão participativa com hierarquia, atualmente o 

hotel dispõe de 10 funcionários fixos, podendo chegar a até 23 em alta temporada.  

Há um mapeamento de fluxo para auxiliar na contratação dos extras. A gerência oferece 

treinamento personalizado para todos os funcionários de acordo com suas 

necessidades, visto que parte da população local é analfabeta, adota modos de ensino 

baseados na prática para atingir os padrões de qualidade adequado ao que o público de 

hóspedes demandam. O Estabelecimento é voltada ao público A do eixo Rio de Janeiro-

São Paulo, de acordo com a gerente Fábia. Dispõe de 13 UH, divididas em quatro 

categorias: 

- 6 Suítes da Sede; 

- 1 Suíte Família;  

- 4 Suítes Quintal; 

- 2 Casas da Montanha. 

Suas características estão descritas no Quadro 34. 
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Quadro 34 - Características das UH Hotel Fazenda Santa vitória 
UH Características 

SUÍTES DA SEDE 

Estas suites estão localizadas em um tradicional 
casarão colonial, cuidadosamente preservado, 

mantendo características históricas. Algumas suítes 
podem receber cama extra para crianças. 

SUÍTE FAMÍLIA 

Localizado na sede principal, possui 2 quartos 
conjugados, com banheiro compartilhado, com um 

quarto para casal e um quarto com 3 camas de solteiro. 
Só existe uma suite deste porte (Ipê). 

SUÍTE QUINTAL 

As suítes quintal são uma expansão da sede, segundo 
o website possui mais privacidade. Possuem 

características coloniais, e internamente possuem 
interferências modernas. São amplas e confortáveis, 
com um quintal privativo com rede e espreguiçadeira. 

Exclusivo para casal. 

CASAS DA MONTANHA 
(Figura 6.1) 

As casas da montanha, ficam distantes da sede 
principal, em torno de 800 metros. Possuem um estilo 

contemporâneo, que fazem contraste ao ambiente 
rural. As casas possuem uma ampla sala com fogão a 
lenha e duas suítes. Exclusivo para um ou dois casais. 

Fonte: Autores (2019). 

Figura 56 - Casa da Montanha 

 
Fonte: Site Fazenda Santa Vitória.  
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Após visita in loco, pode-se verificar e atestar que a descrição do website condiz com os 

ambientes acima descritos. Além disso, os quartos não possuem frigobares ou serviços 

especiais. Os dormitórios não possuem sinal de internet e nem fechaduras ou trancas. 

Em caso de necessidade para usar uma rede de internet, existe uma sala com sinal de 

wi-fi liberado. O café da manhã é feito no local, em uma sala aberta com vista para 

natureza, e possui alimentos de produção própria. As refeições são feitas conforme 

solicitação dos outros hóspedes. 

Outro fator interessante, é que a fazenda está investindo em uma nova área: a de 

eventos, promovendo por exemplo, casamentos e reuniões de grandes empresas. A 

fazenda tem tido grande avanço nesta área e diz que é um dos fatores que mais tem 

gerado ocupação máxima durante a semana. 

Por fim, a  Fazenda não possui roteiros para visita de atrativos e nem horário limitados 

para sua atividades ou prestação de serviços, o hóspede é quem controla o que e quando 

quer fazer. Entretanto, nota-se que a Fazenda Santa Vitória, atende um público 

selecionado, de escolariadade e renda familiar elevadas. 

Endereço: Rodovia João Batista Melo Souza, km 5 – Queluz, SP – CEP: 12800-000 

Contato:(12) 3147-1563 / (12) 99640-6211 

E-mail: contato@fazendasantavitoria.com.br Site: www.fazendasantavitoria.com.br  

 

6.2.2. Pousada Águas da Marambaia 
 

De acordo com informações do website do empreendimento, a pousada está localizada 

na área rural, há 9 km de distância do centro do município de Queluz, fica localizada na 

zona rural da cidade de Queluz, na área norte, considerada neste estudo. Seu acesso é 

por estrada de terra. Possui 12 unidades habitacionais, divididas em 2 categorias:  

- 5 chalés; 

- 7 suítes. 

As características de cada tipo de UH est´~ao descritas no Quadro 35.  
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Quadro 35 - Características das UH da Pousada Águas da Marambaia 
UH Características 

CHALÉ BRILHO D’ÁGUA 

Este chalé é o primeiro dos chalés na beira do rio. Ele 
possui varanda com rede, varanda envidraçada com 

Banheira de Hidromassagem dando vista pro rio, lareira, 
frigobar, tv. 

CHALÉ SOL NASCENTE 
(Figura 57) 

Sua cor interior é branca. Todo reformado e decorado no 
estilo oriental, com varanda e jardim.Tem varanda com 

rede, varanda envidraçada com vista pro rio, lareira, 
frigobar, tv. 

SUÍTE BROMÉLIAS 

Segundo o website, esta é uma suíte com cama de casal, 
uma salinha com lareira, tv e frigobar, toda envidraçada, e 
um deck com rede, ela fica situada no mesmo conjunto das 
outras suítes, tem entrada independente e é cercada com 
jardins e um riacho que fica passando bem próximo. Sua 

cor decorativa é o laranja. 

SUÍTE JARDINS 
(Figura 58) 

Um quarto grande com cama de casal, sofá, lareira, tv, 
frigobar, área com janela, banheiro e uma varanda com 

rede. 

SUITE BAMBUZEIRO 
 

Um quarto grande com cama de casal, sofá, lareira, área 
com janela, banheiro e uma varanda com rede., além de 

possuir também um frigobar e uma tv. 
Fonte: Autores (2018). 

 
Quanto à administração, trata-se de uma empresa familiar. A proprietária conta três 

funcionários, sendo dois fixos, mais o apoio dos filhos, sobrinhos e noras da proprietária. 

Inclusive as obras de alvenaria e os projetos de decoração, que possui aspecto rústico 

e natural, são realizados pelos membros da família.  

O empreendimento também tem um restaurante de estilo  rústico todo envidraçado, 

dando vista para o jardim e o Rio Marambaia que margeia toda a pousada e uma queda 

d’água forma piscinas naturais na altura dos chalés. Oferece, a parte da diária, refeições 

ao hóspede com cardápio variado com comida caseira feita em forno a lenha,  feijoada 

aos sábados e pizza a noite.  

Tem estrutura para acomodar o turista que busca um momento de lazer em meio ao 

campo, possui um viveiro de trutas onde o cliente também pode acompanhar a criação, 

a pesca e o preparo do peixe para sua refeição. O turista encontra na pousada todos os 

serviços necessários sem precisar ir até o centro de Queluz. 
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Figura 57 - Chalé Sol Nascente 

Fonte: Site Fazenda Santa Vitoria. 
 
 

Figura 58 - Suíte Jardins 

Fonte: Site Fazenda Santa Vitoria. 
 

Após visitar a pousada, foi possível constatar a veracidade das descrições dos quartos 

descritos no website do estabelecimento. A pousada possui infraestrutura em adequado 

estado de conservação e de qualidade de limpeza e cuidado com elementos decorativos. 

Além disso, possui, em suas terras, atrativos naturais preservados.  

Contudo, existe uma informação no website que encontra-se desatualizada, pois a visita 

ao local não é mais liberada para o público. Desta forma, para visitar o recinto e desfrutar 

de suas paisagens naturais, exige-se agendamento, que deve ser feito com 

antecedência e uma taxa de serviço, do tipo day use, é cobrada. 

Endereço: Estrada Hamilcar Bevilaqua, km 09 - Marambaia 

Contato: (12) 3147-1747 / (12) 99702-0974. 

E-mail: marambaia@aguasdamarambaia.com.br Site: www.aguasdamarambaia.com.br
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6.2.3 Chácara Fazenda Cisne Branco (Antigo Hotel Fazenda Cisne Branco) 
 

A Chácara Cisne Branco funciona para aluguel de temporada, segundo o website há  

suítes com cama de casal, beliches e bicama. Suas instalações tem a estrutura de hotel 

com 15 suítes, piscina, sauna, play-ground, quadra de vôlei, bilhar, ping-pong, além de 

um salão/refeitório que pode ser transformado em um auditório para palestras ou 

reuniões. 

O local pode ser alugado tanto por suite quanto por um único grupo para usufruir de toda 

a infraestrutura por final de semana ou temporada. Não foi visitado pelo grupo, as 

informações foram colhidas no website e página de Facebook do empreendimento. 

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, km 13,5, sentido São Paulo, Bairro Nova Queluz 

 

6.2.4 Pousada 3 Ipês  
 

A pousada está situada no centro da cidade, perto também das vias de saída e entrada 

de Queluz. Apesar de ser um dos meios de hospedagem da cidade, não possui website 

ou informação redes sociais. A visita in loco permitiu verificar que existem 20 UH com 

uma média de três leitos cada, sendo que alguns apartamentos contam com um cama 

de casal e outros com uma ou duas beliches. A iluminação é deficiente, há animais 

domésticos circulando livremente pelo empreendimento e observou-se precariedade no 

serviços de limpeza. 

Funcionários relataram que o público usual é de trabalhadores que ficam na cidade 

durante a semana e retornam para suas residências nos finais de semana, característica 

do turismo de negócios. Já o público de finais de semana e feriados se divide entre 

motoqueiros e ciclistas.  

Endereço: Rua Major João Constantino, n° 226 – Centro 
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6.2.5 Hotel Beira Rio 
 

Localizado no centro da cidade, o hotel  possui 15 UH variando entre quartos simples 

sem ar-condicionado e superior com ar-condicionado, com acomodações para casais 

com ou sem  filhos. Todos os quartos possuem frigobar, todos são suíte, porém 

encontram-se em mal estado de conservação, pois chuveiros têm defeito, há problemas 

de pintura das paredes que estão gastas e descascando. Entretanto, a parte externa do 

prédio está bem conservada.  

A maioria de seus hospedes são oriundos de outra cidade que acaba utilizando Queluz 

como um cidade dormitório, são trabalhadores que atuam na região e o estabeleciemnto 

oferece baixo preço para a qualidade do apartamento que disponibiliza, caracterizando 

assim um público de turismo de negócios. 

 O hotel conta com recepcionistas, em parte do dia, pouco preparadas para o cargo 

quanto ao quesito hospitalidade, que não usam uniformes ou qualquer tipo de 

identificação como funcionárias do estabelecimento. O serviço de alimentos e bebidas 

no hotel restringe-se ao café da manhã incluso na diária, que é farto e variado. Por estar 

em um ponto estratégico da cidade, o hotel, em datas festivas, tem suas UH com 

ocupação máxima, mas os administradores e donos do estabelecimento possuem mais 

um hotel na cidade, o Hotel Athenas. 

Endereço: Rua Prudente de Morais, n° 287 - Centro 

 

6.2.6 Hotel Athenas  
 

Administrado pelos mesmos donos do Hotel Beira Rio, o empreendimento apresenta  

infraestrutura de qualidade inferior à do primeiro.  Localizado na beira da Rodovia 

Presidente Dutra, hospedam-se, majoritariamente, caminhoneiros. Oferce 28 UH com 

precária condição de conservação, equipamentos de baixo conforto e serviços limitados. 

Não existe serviço de recepcionista, não há serviço de alimentos e bebidas, restringindo 

a oferta de alguns itens no frigobar dentro das UH, o café da manhã é servido no hotel 

do centro (Beira Rio), ou seja seu hóspede deve se locomover  até o centro da cidade 

para se alimentar.  

Endereço: Rua Padre Lúcio, n° 4, Nova Queluz  
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6.2.7 Hotel Graal Inn (antigo Hotel Estrela) 
 

O Hotel Graal Inn é o antigo Hotel Estrela (nome mudou hà menos de um ano), fica 

localizado na Rodovia Dutra ao lado do Graal Estrela. Possui 25 UH, divididas em dois 

andares, algumas não possuem janelas por questão da estrutura antiga, o hotel oferece 

atendimento 24 horas, tem 7 funcionários fixos e todos moram na cidade de Queluz. 

O dono do hotel é um dos sócios da rede Graal, dono do Graal Estrela, assim o serviço 

de alimentação é feito no Graal e não no hotel. O estabelecimento recebe um grande 

fluxo de turistas de negócio durante a semana, pois estes moram em outras cidades e 

trabalham em Queluz, logo o maior fluxo e lotação é durante a semana. 

Por ser um hotel de estrada, com fácil acesso, há turistas passantes que decidem 

pernoitar. O empreendimento também é utilizado como apoio para outros hotéis da 

região em especial à Fazenda Santa Vitória, para hospedar familiares na ocasião da 

realização de eventos sociais como Casamentos, Bôdas, Aniversários, uma vez que o 

valor da diária do Graal Inn é mais acessível, há quem prefira fira não ficar no hotel 

Fazenda. Além disso, o Graal Inn comporta uma maior quantidade de pessoas. 

O hotel não possui website próprio, seus serviços são ofertados pelo Booking.com e 

trabalha com mídias sociais como Whatsapp para atender os clientes. 

O custo-benefício do hotel é bom, mesmo sendo um hotel de estrada possui boa 

estrutura, as áreas internas e externas estão bem conservadas e limpas, equipamentos 

são adequados e os funcionários são atenciosos. 

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Km 6 - Queluz  
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6.3  SERVIÇOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS 
 

A oferta de alimentação fora do âmbito familiar só foi possível em função de alguns 

fatores, entre eles as mudanças sociais de consumo de alimentos e o desenvolvimento 

de locais para tal atividade. Os hábitos alimentares de uma nação não decorrem somente 

do mero instinto de sobrevivência do ser humano, são expressão de sua história, 

geografia, clima, organização social, crenças religiosas. 

Para a atividade turística, a gastronomia local é um fator em potencial para as 

atratividade das cidades, regiões e países. De acordo com as observações feitas durante 

a viagem de campo realizada em Queluz, nota-se uma variada distribuição de serviços 

de A&B na cidade, porém, a grande maioria apresenta estruturas pequenas e simples, 

mas existem alguns empreendimentos de maior porte voltados para viajantes em trânsito 

ou comunidade local. 

Foram visitados equipamentos de alimentação levantados na pesquisa de gabinete e 

também outros encontrados durante a visita in loco. Em alguns deles houve contato com 

os proprietários e aplicação de questionário. Na sequencia, descreve-se alguns dos 

empreendimentos avaliados. 

 

6.3.1 Restaurante Graal Estrela 
 

Restaurante de estrada, anexo ao Hotel Graal Inn, vinculado a uma rede estadual de 

serviços Graal com sua marca distribuida nas principais rodovias do Estado de São Paulo 

oferecendo serviços de restaurante, lanchonete, postos de gasoliva, etc. Está localizado 

na Rodovia Presidente Dutra entre os Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Figura 6.4), 

oferece uma culinária variada em seu buffet e grelhados nobres, comida típica brasileira, 

mas a linha de produção e os serviços são padronizados. Conta com atendimento 24 

horas e tem capacidade para 400 pessoas.  

Observa-se que o local recebe mais turistas em trânsito, que utilizam o local como parada 

entre suas viagens, por possuir fácil acesso. Por ser um grande e um dos poucos 

empreendimentos na cidade acaba por empregar uma grande número de queluzenses. 
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Figura 59 - Graal Estrela 

 
Fonte: Prefeitura de Queluz. 

 
O espaço oderece acesso para pessoas com mobilidade reduzida, item que o diferencia 

dos outros estabelecimentos da cidade. Remetendo ao passado da cidade, o Graal traz 

em sua decoração fotos históricas da cidade e dos principais atrativos turísticos, além 

de exemplares do artesanato local disponíveis para compra. O restaurante conta com 

boa estrutura capaz de comportar o alto número de visitantes, porém seus produtos são 

comercializados à valores acima do preco de mercado e pouco acessíveis para os 

moradores de Queluz.  

Localização: Rodovia Presidente Dutra, KM 6 - Palha 

 
6.3.2 Restaurante Graal Alemão 
 

Também da rede Graal, localizado localizado na Rodovia Presidente Dutra entre estado 

do Rio de Janeiro e estado de São Paulo hà 7 Km do Graal Estrela (Figura 6.5). Oferece 

uma culinária variada em seu buffet e grelhados, cafés e patisserie, com linha de 

produção e serviços padronizados. Oferece atendimento 24 horas e tem capacidade 

para 250 pessoas. Seu principal publico també é de turistas em trânsito e possui boa 

estrutura para comportar o grande número de clientes. Por ser também um dos poucos 

empreendimentos da cidade, emprega parte da população queluzense.  

Seu diferencial em relação ao Graal Estrela é sua arquitetura voltada para o estilo 

alemão, a parte interna também possui fotografias históricas de cidades e de principais 

atrativos turísticos, além de alguns exemplares do artesanato local para a venda.  
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Figura 60 - Graal Alemão 

i 
Fonte: Prefeitura de Queluz. 
 

A administração do restaurante tem projeto para colocar um painel de divulgação da 

cidade a fim de atrair os turistas para pernoitarem em Queluz. Conta também com área 

de salgados, hambúrgueres e lanches tradicionais. Route Café servindo uma variedade 

de bebidas a base de café. Também possui equipamentos de acesso para pessoas com 

mobilidade reduzida.  

Localização: Rodovia Presidente Dutra, Km 12 - Entupido 

 

6.3.3 Restaurante Cozinha Sabor e Arte 
 

Esse restaurante fica localizado entre os dois restaurantes da rede Graal, tem 4 anos de 

funcionamento, atende à comunidade local, funcionários da Rede Graal e turistas em 

trânsito. O dono deste restaurante é natural de Queluz e sempre viveu na cidade. 

Possui capacidade para 250 pessoas, tem funcionamento 24 horas e conta 40 

funcionários fixos, sendo 39 funcionários da comunidade de Queluz e um da cidade de 

Areias. Seu diferencial em relação aos da rede Graal é a comida típica caseira e 

processo de produção utilizando alimentos naturais e frescos. 

Sua divulgação é através da rádio comunitária da região, panfletagem e pelas mídias 

sociais. Tem projeto para parceria com os produtores de artesanato local a fim de 
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divulgar em seu estabelecimento e estimular a compra pelos viajantes e consumidores 

do restaurante.  

Além disso, o gerente do restaurante busca alguma forma de divulgar a cidade de 

Queluz, pois ele vê potencial em sua cidade natal que não é aproveitado em sua 

totalidade. Quando questionado sobre quais ideias ele já teve, o mesmo levantou a 

hipótese de colocar um placa alertando as pessoas de que elas estariam parando na 

cidade de Queluz, possui ele acredita que muitos dos que param por ali, nem sabe que 

a cidade existe.  

O período de alta temporada e maior movimento inicia-se no final de agosto e vai até 

novembro, por isso há contratação de cerca de 15 funcionários extras nestes meses. 

Localização: Rodovia Presidente Dutra, Km 8- sentido Rio x São Paulo 

 

6.3.4 Restaurante Águas da Marambaia 
 

Restaurante localizado dentro da Pousada Águas da Marambaia,  na zona rural da 

cidade. Em ambiente natural, fica às margens de do riacho Marambaia em ára com com 

queda d’água. Oferece culinária variada, café da manhã, almoço e jantar. Música 

ambiente. É frequentado majoritariamente por hóspedes e visitantes esporádicos com 

reserva antecipada (day use). 

Sua estrutura é em estilo rústico, aberto com paredes de madeira e vidro, possui forno a 

lenha interno, espaço de leitura, sanitários acassíveis a cadeirantes, ambiente 

aconchegante, limpo, tem a decoração temática rústica. 

Localização: Estrada Hamilcar Bevilaqua, Km 9 – Marambaia 

 

6.3.5 Restaurante Juquinha 
 

Restaurante fica localizado em meio a Serra de Itamonte na Rodovia Rio - Caxambu, Km 

13,5, local de passagem entre Queluz-SP e Engenheiro Passos-RJ (Figura 6.6). Oferece 

comida típica mineira e a especialidade é a costela com goiabada. Tem capacidade para 

50 pessoas e possui dez funcionários fixos. Aos finais de semana há música ao vivo. 
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Figura 61 - Restaurante Juquinha 

 
Fonte: Tripadvisor. 

 
Sua estrutura é rústica e simples, com fogão à lenha e ambiente aconchegante. Ao lado 

do restaurante e fazendo parte da estrutura deste, encontra-se uma loja de artesanatos 

locais e produtos alimentícios da região para comércio. Os valores dos pratos são bem 

acessíveis. O restaurante faz sua divulgação no website da prefeitura e em sua página 

do Facebook. É bem ranqueado no TripAdvisor, com boa recomendações dos usuários 

sobre a comida, espaço e atendimento. 

Localização: Rodovia Rio-Caxambu, Km 13,5 - Bairro União 

 

6.3.6 Restaurante Sabor da Terra 
 

Localizado no Centro de Queluz, o restaurante funciona todos os dias da semana, mas 

aos domingos é servido somente almoço. Tem capacidade para 50 pessoas, com a 

disposição das mesas juntas uma na outra para obter mais espaço e comportar maior 

quantidade de clientes.  

O estabelecimento possui quatro ventiladores que não contemplam todos os espaços 

dentro do local, podendo deixar algumas  pessoas desconfortáveis devido ao nível de 

calor que se intensifica no verão.  O restaurante conta com 10 funcionários fixos que 

conseguem atender a demanda durante o dia e a noite.  

Com um cardápio com comida caseira típicas brasileiras, o estabelecimento possui o 

sistema de self-service, considerado um dos principais restaurantes da cidade, atende à 

comunidade local, que na maioria das vezes, compra marmitas prontas para viagem e 
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atende também turistas hospedados na cidade. Os valores praticados são acessíveis 

tanto para os turistas quantos para os moradores locais. 

Localização: Rua Padre Manoel Eufrásio, n° 49, Centro 

 
6.3.7 Point do Açaí 
 

O nome dado ao local é bem sugestivo uma vez que é de um dos lugares onde os jovens 

da cidade de Queluz mais utilizam para marcar encontros e os “roles”. O 

estabelecimento, não possui estrutura diferenciada de um bar, mas é recomendado por 

todos que moram na região. 

Os moradores indicam o local dizendo que é “o melhor açaí do Brasil”. O lugar funciona 

de terça-feira a domingo, não possui um horário fixo para fechar, mas geralmente é por 

volta das 22h, fator do qual, os moradores já estão acostumados. 

Próximo à ponte sobre o Rio Paraiba do Sul, em frente a uma praça, na saída para Areia 

e no centro da cidade, o Point do Açaí, possui um grande potencial para atender turistas. 

Além de açaí, o lugar funciona como bar e sorveteria. Nota-se que o estabelecimento 

possui grande aprovação pela comunidade. Tem capacidade para atender até 50 

pessoas e possui quatro funcionário fixos. 

Localização: Praça Marechal Floriano Peixoto, n° 178 - Centro 

 

6.3.8 Outros estabeleciemntos de A&B 
 

O Quadro 36 apresenta os equipamentos de A&B da cidade, que foram levantados em 

fonte secundária, mas alguns não foram visitados pelo grupo em razão da vasta 

quantidade e dinamicidade deste setor que tem aberturas e fechamentos de empresas 

constantes. 

 



 140 

Quadro 36 - Razão Social, Tipo e Endereço de Equipamentos de A&B de Queluz  
EQUIPAMENTOS ENDEREÇOS 

BARES, CAFÉS, LANCHONETES 

Bar e Mercearia Santo Expedito Rua Ermínio Cendretti, n° 140 – Alto do Cemitério 

Bar Santa Terezinha Rua Ermínio Cendretti, n° 99 – Alto do Cemitério 

Bar da Fabiana Rua Dr. Antônio de Carvalho Brandão, n° 179 – Casa Popular 

Bar Dadinha Rua Custódio Martins, n° 170 – Centro 

Bar da Edna Rua Tenente Manoel França, n° 40 – Centro 

Bar do Boizinho Rua Velho Manoel Carlos, n° 3 – Centro 

Boulevard Queluz Rua Padre Manoel Eufrásio, n° 44 – Centro 

Lee Lanches e Pizzas Rua Ciriano de Morais Borges, n° 10 – Centro 

Padaria Nova Opção Ladeira Manoel Rodrigues, 5 – Centro 

Padaria São João Rua Padre Manoel Eufrásio, n° 44 – Centro 

Pub Lanchonete Rua Major João Constantino, n° 52 – Centro 

Quiosque Bate Papo Praça Marechal Floriano Peixoto, n° 162 – Centro 

Quiosque do Ligadinho Rua Prudente de Morais, n° 157 – Centro 

Quiosque Millenium Rua Prudente de Morais, n° 150 – Centro 

Bar e Mercearia Paraíso Av. José Messias de Paula França, n° 3 – Figueira 

Bar do Vavá Rua Pedro Novais, n° 49 – Palha 1 

Bar do Brás Rua Rebouças de Carvalho, n° 102 – Porteira 

Bar do Canário Rua Rebouças de Carvalho, n° 600 – Porteira 

Bar e Mercearia do Lelé Rua Professor José de Paula França, n° 57 – Porteira 

Bar e Mercearia Ferreira Rua Rebouças de Carvalho, n° 478 – Porteira 

Varandão Rua Gino Biondi, n° 147 – Santo Antônio 

Bar e Mercearia do Walter Rodovia João Batista Melo Souza, s/n° 

CASA DE SUCO E  SORVETE 

Junto & Misturado Rua Prudente de Morais, n° 116 A 

RESTAURANTES 

Restaurante Filadelfo Rodovia Rio x Caxambu, Km 13 – Bairro da União 

Restaurante Rolinha Rua Prudente de Morais, nº 80 A – Centro 

Restaurante São João Rodovia Presidente Dutra, km 09 – Nova Queluz 
Fonte: Autores (2018). 
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6.4. ENTRETENIMENTO 
 

A partir do entendimento que entretenimento são acontecimentos com o propósito de 

divertir, entreter e gerar satisfação pessoal que pressupõe atores de ações e 

espectadores que geram audiência, entende-se que áreas destinadas à prática de 

esporte, exposição de arte, praças, parques e espaços para eventos são equipamentos 

de entretenimento.  

As praças são locais de convívio social e convívio com a natureza, que podem contribuir 

para a formação e agregação da sociedade, e representam espaços importantes para 

manifestações culturais, sociais e políticas. 

Deve-se entender que os espaços livres são considerados todas as áreas sem 

edificações, como as destinadas à circulação, representadas pelas ruas, vielas, 

avenidas, corredores externos, rotatórias, pátios e quintais, além das áreas utilizadas 

para recreação, lazer e estar, como as praças e os parques. Tais espaços contribuem 

para a melhoria da qualidade no ambiente urbano, favorecendo, segundo Cunha (2002), 

a funcionalidade e a melhoria das condições ambientais e sanitárias, e também 

proporcionam condições de convívio e lazer, além de atributos estéticos ao lugar. São 

considerados como pontos de encontro, configurando-se como locais onde as pessoas 

têm livre acesso, podendo exercer diversas funções.  

Alves, Lopes e Sousa (2004) afirmam que, quando há falta de identidade entre 

comunidade e o espaço livre proposto, quando o projeto contempla estruturas que não 

se relacionam com as aspirações da população local, esses ambientes tornam-se 

ociosos e abandonados. Isso acaba acontecendo nas praças centrais das cidades, onde 

há pouca ou nenhuma residência no entorno e o centro urbano é caracterizado pela 

atividade comercial.  

As características que atraem os usuários para as praças são: localização, instalação e 

serviços, características do espaço, atividades opcionais, paisagem, conexão entre as 

pessoas e seu entorno, relação entre o contexto social e cultural do espaço público e 

acessibilidade.  
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6.4.1. Espaços Livres 
 

Com características de acolhimento os espaços de lazer da cidade de Queluz 

apresentam em comum lugares abertos ocasionando uma grande interação e 

aumentando a capacidade de público.  

Praças, além de se constituírem como um ponto referencial, elas carregam diversas 

funções que podem auxiliar na organização social e redefinir papéis de importância, pois 

podem oferecer possibilidades de relaxamento, práticas de atividades físicas ou marcar 

um encontro, sendo ela um local de interações simultâneas.  

No trabalho de campo realizado em setembro de 2018 verificou-se que na cidade de 

Queluz existem praças espalhadas em diversos bairro (Figura 6.7), mas apenas no 

centro e centro comercial apresentam condições favoráveis para momento de lazer ou 

encontros, as localizadas em bairros distantes do centro possuíam problemas comum 

como pouca iluminação, falta de assentos ou assentos danificados e são poucas 

arborizadas.  

 
Figura 62 - Praça próximo ao Hotel Beira Rio – Área central de Queluz 

 
Fonte: Autores (2019). 

 

Espaços de Eventos 8 de Março,  está localizado no centro comercial de Queluz, com 

objetivo de ser um espaço para eventos, o lugar possui dez box´s disponíveis para alugar 

no período festivos. O Local é coberto não tem banheiros. Administrado pela prefeitura 
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do Município, é onde acontecem os maiores eventos da cidade como: Festa Junina  e 

Carnaval que movimentam a cidade com atratividades vinda de de outras cidades para 

apresentar no palco montado na via pública ao lado do espaço.  

In loco observou-se que nos períodos em que o espaço não é utilizado para realização 

das festas, o lugar, por ser aberto, é ocupado como estacionamento para um 

supermercado vizinho e isso revela ociosidade do espaço. 

 

6.4.2 Instalações desportivas 
 

Foram descridos os locais destinados à prática de espote e atividades físicas que forma 

visitados em setembro de 2018. 

Estádio Municipal Francisco Thomaz da Silva, tem como capacidade máxima até 15.000 

pessoas, segundo os funcionários da prefeitura entrevistados e que não quiseram se 

identificar e foi a única fonte de informação pois não existem dados sobre este espaço 

no website da oficial do município. Localizado na área norte da cidade, separado pela 

rodovia Presidente Dutra do centro comercial de Queluz tem seu acesso dificultado. O 

espaço sedia, anualmente o evento de 1° de Março, o dia do trabalhador, em que, é 

realizado um campeonato de Futebol  com o intuito de reunir moradores e movimentar a 

cidade (Figura 6.8).   

Figura 63 - Foto de Time no Estádio Municipal 

 
Fonte : Prefeitura de Queluz.  
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Quadra de Areia Benedito Pinto Carvalho (Figura 6.9),  mais novo equipamento de lazer 

para sociedade queluzense. Localizada na área norte da cidade o campo fica próximo 

ao Estádio Municipal  ao lado do Bosque Municipal Hindermburg Pereira Marques “Seu 

Buguinho”. Administrada pela prefeitura tem como objetivo proporcionar o lazer e 

diversão da comunidade.  Com uma estrutura adequada e conservada o espaço pode 

ser utilizado para sediar mais eventos esportivos na cidade. 

Figura 64 - Quadra de Areia 

 
Fonte: Autores (2018). 

 

6.5. OUTROS SERVIÇOS  
 

6.5.1. Agências de Viagens e Turismo 
 

O setor turístico tem se desenvolvido nos últimos anos, representando cerca de 8,9% 

(R$ 378,6 bilhões) do PIB brasileiro em 2012 (World Travel & Tourism Council). Em meio 

a este cenário se destacam as agências de viagens, formadas por empresas que 

conectam as pessoas a seus destinos turísticos, sejam físicos ou não, e que, por isso, 

ganharam notoriedade no setor turístico. As agências de viagens se expandiram e 

passaram a exigir maior interconectividade com os agentes presentes em seu mercado, 

de modo que boa parte de suas atividades são desenvolvidas em conjunto com outras 

empresas de atividades correlatas  

No Brasil, essa situação não é diferente e o setor de agências de viagem vêm passando 

por grandes transformações. Até a década de 1980, o mercado brasileiro possuía uma 

regulamentação muito rígida e o número de concorrentes limitado pela burocracia 



 145 

necessária para abertura de novas agências. De acordo com Lago (2003, p.02), em 

1986, por meio do Decreto-lei 2.294/86, se reduziu o número de exigências, provocando 

um rápido crescimento do número de estabelecimentos. Com um maior número de 

agências, houve uma pulverização do mercado, o que comprometeu gradativamente o 

poder de negociação das agências individualmente junto aos seus fornecedores, 

principalmente as companhias aéreas. Em meados da década de 1990, com o 

surgimento da Internet, os fornecedores passaram a contar com mais esse canal de 

distribuição, que não exige pagamento de comissões e permite dispor a oferta do produto 

a praticamente qualquer pessoa, não importando onde ela esteja.  

A cidade de São Paulo tem como característica principal o turismo de negócios por ser 

considerada um dos principais centros financeiros da América Latina. Segundo o 

Ministério do Turismo (2014), São Paulo é o destino mais procurado pelos turistas 

estrangeiros que visitam o Brasil a negócios, eventos e convenções, e o terceiro 

colocado nas viagens de lazer. Estima-se que na cidade ocorra um evento a cada seis 

minutos. A maior cidade do país também possui a maior rede hoteleira brasileira.  

Queluz, vem seguido os passos da capital, quando se trata de turismo de negócios. A 

cidade possui uma transportadora que tambem promove pacotes turísticos e viagens, a 

3 Irmãos Transportes e Locações. A empresa fica localizada dentro da rodoviária da 

cidade, possui nove funcionários fixos, dentre eles uma recepcionista e oito motoristas e 

possui oito vans e um micro-ônibus. A maior parte dos clientes da transportadora são 

das cidades próximas, que contratam os serviços de pacotes de viagens regionais, 

ingresso, day use em parques, ingressos e fretamento para shows e festas regionais. 

Por fazer parte de um equipamento que atende aos turistas dentro e fora da cidade, ela 

também fornece fretamento e aluguel de carro para os que desejam visitar Queluz e 

locais da região. 

A administração é feita pelo Diego Ribeiro, dono e membro e atual presidente do 

COMTUR de Queluz. Por ser uma das poucas transportadoras da cidade, também 

oferece transporte à comunidade local que não tem acesso ao transporte público. 

Algumas empresas da região contratam o serviço de fretamento para fazer o transporte 

de seus funcionários que moram em Queluz e arredores. 

Endereço: Avenida Virgílio Camargo da Silva, s/n°, BOX 3 da Rodoviária de Queluz. 
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6.5.2. Centro de Informações Turísticas 
 

O centro de Informações Turísticas da cidade fica localizado na entrada da cidade dentro 

da rodoviária, sua estrutura é simples e conta com poucos funcionários para atendimento 

ao público. É administrada pela Prefeitura de Queluz, sob a responsabilidade da Diretoria 

de Cultura, Turismo e Comunicação Social. Seu horário de funcionamento é de Segunda 

a Sexta-feira das 08h00 às 17h00, portanto não abre aos finais de semana. 

Endereço: Praça Francisco das Chagas, 272 Site www.queluz.sp.gov.br/turismo. Email 

cultura.turismo@queluz.sp.gov.br. Telefone (12)3147-2096/98200-8181 

 

6.5.3. Sinalização Turística 
 

A importância de discorrer sobre a sinalização turística indicativa deve-se primeiro ao 

fato do turismo ser um fenômeno que vem causando impacto na economia internacional. 

Sua importância para o desenvolvimento turístico nacional e regional vem 

desencadeando um crescimento considerável no número de visitantes, viajantes 

domésticos e estrangeiros, que esperam encontrar em seus destinos o conforto e a 

segurança de informações confiáveis e um sistema de comunicação padronizado. 

Encontra-se na cidade de Queluz pequenas placas de informações turísticas, pouco 

visíveis e algumas bastante danificadas (Figura 65), dificultando a orientação para 

acesso aos atrativos. Destaca-se que elas não seguem as normas nacionais de 

sinalização turística. 

Figura 65 - Placas de sinalização turística de Queluz 

 
Fonte: Autores (2019). 
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7 COMUNIDADE: NECESSIDADES E EXPECTATIVAS 

 

7.1. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
 

No primeiro semestre de 2018, um grupo de alunos do curso de turismo realizou uma 

viagem técnica para a cidade de Queluz, objetivando saber como o turismo, o patrimônio 

e o lazer estão inseridos no cotidiano do queluzense. Essa viagem foi a Etapa 1 da 

pesquisa com a comunidade de Queluz.  

Para tanto foi elaborado um questionário (Apêndice 4) com nove questões fechadas, 

nove questões abertas e 17 com escala de concordância para verificar opinião dos 

moradores. O grupo foi subdivido, cada subgrupo se responsabilizou por aplicar o 

questionário em dois recortes territoriais específicos, obtendo, no final, a cobertura dos 

bairros: Figueira, União, São Geraldo, Recanto dos Pássaros, Estrela, Santo Antônio, 

Palha I, Palha II, Buraco Quente, Fogueteiro, Grota, Vigor, Santo Cruzeiro. 

Posteriormente, ocorreu a Etapa 2 do processo de pesquisa, nos dias 27, 28, 29 e 30 de 

setembro de 2018. A estratégia de aplicação seguiu o mesmo modelo da Etapa 1, onde 

subgrupos foram para bairros diferentes para cobrir a maior área do município, possível, 

para abordar moradores das áreas rural e urbana. O questionário (Apêndice 5) foi 

estruturado com 16 questões fechadas, 17 questões abertas e cinco questões semi-

abertas. Também foram realizadas entrevistas com comerciantes locais para 

compreender a percepção e expectativas destes sobre o turismo e turistas na cidade. As 

questões norteadoras foram relacionadas a lazer, infraestrutura do município, 

conhecimento acerca do patrimônio cultural e natural local e interesse no fenômeno 

turístico. Nesta Etapa 2 os queluzenses foram abordados nos bairros de: Figueira, 

Fogueteiro, Centro, União, Recanto dos Pássaros, Palha 1, Palha 2, Bela Aurora, São 

Pedro e Entupido (Quadro 37). 

A Etapa 1 da pesquisa obteve uma relevância numérica maior com 250 questionários 

aplicaods, enquanto na Etapa 2 priorizou-se a investigação com um questionário mais 

detalhado, abordando 73 moradores de Queluz. 
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Quadro 37 - Relação de Bairros Investigados em Queluz 2018 
Bairros Investigados 

Etapa 1 Etapa 2 Ambas as Etapas 

Buraco Quente Bela Aurora Figueira 

Estrela Centro Fogueteiro 

Grota Entupido Palha 1 

Santo Antônio São Pedro Palha 2 

Alto Santo Cruzeiro - Recanto dos Pássaros 

Alto de São Geraldo - União 

Vigor - - 

Total de 7 Bairros Total de 4 Bairros Total de 6 Bairros 
Fonte: Autores (2018). 

 
 

A abordagem dos respondentes foi aleatória, não probabilística e por conveniência. Os 

transeuntes de pontos diversos da cidade eram parados pelos pesquisadores, que se 

identificavam e explicavam o motivo da pesquisa . Aqueles que se dispunham em 

responder foram os investigados. Em áreas que não havia pessoas nas ruas, os 

pesquisadores chamavam os moradores das residências para aplicar o questionário. O 

questionário da Etapa 1 tinha uma pergunta orientadora para a formação e análise do 

questionário: como o turismo, o patrimônio e o lazer estão inseridos no cotidiano do 

queluzense. Enquanto o da Etapa 2 investigava a percepção dos moradores sobre 

assuntos que tangenciam o  turismo, sobre a avaliação estrutural da cidade, além de 

percepção de valores da comunidade. 

Visando a identificação de um perfil sócio demográfico e econômico, ambos os 

questionários continham perguntas direcionadas para esta caracterização do 

entrevistados. Como o intúito era conhecer as características, percepções e 

necessidades dos moradores de Queluz a pergunta filtro,  para dar início ao questionário, 

indagava-se ao transeunte se residêa em Queluz. Caso a resposta fosse afirmativa, 

iniciavam-se a aplicação do questionário.  
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A análise dos questionários fa Etapa 1 indicou duas principais dificuldades para a 

população queluzense: falta de emprego e falta de oferta de atividades e de espaços 

para lazer. Houve confirmação desses aspectos nos resultados da etapa 2 da pesquisa.  

A existência insuficiente de empregos na cidade reflete uma comunidade com alto índice 

de desemprego, que se mantêm, economicamente, graças a trabalhos informais e auxílio 

financeiro de programas assistenciais governamentais, em 2018 registrava-se 724 

beneficiários do Programa Bolsa Família no município de Queluz. 

Em relação às demandas sobre lazer, há esforço do setor público em suprí-las, sendo 

que, atualmente, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social possui 

um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), onde são oferecidas oficinas 

profissionalizantes e de recreação para crianças e jovens. Dados coletados com 

funcionária do CRAS, que preferiu não se identificar, revelam que o Centro possui 13 

professores e as atividades são: artesanato, capoeira, futsal, tear, judô, costura, pintura, 

ginástica, informática, ballet, dança livre, zumba e basquete.  

 

7.2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS 
 

A população queluzense, estimada no censo feito no ano de 2010 pelo IBGE, é de 11.309 

pessoas, sendo o 8º município mais populoso da microrregião de Guaratinguetá, com 

densidade populacional de 45,27 habitantes por km², e renda per capita de R$ 500,25. 

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Queluz possuía um total de 6.526 eleitores, 

em 2018. Considerando estes daods, na Etapa 1 da pesquisa, foram entrevistados 247 

residentes de Queluz, correspondendo à 2,18% da população do município. Enquanto 

na Etapa 2 foram entrevistados 73 residentes, número correspondente à 0,64% da 

população de Queluz. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Queluz é de 0,722, 

inserindo-se na faixa de alto IDHM, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no 

Brasil e próximo à média de IDHM dos municípios brasileiros. Considerando o valor da 

educação, o índice é de 0,687 enquanto o de longevidade é de 0,823 e o de renda é de 

0,665.  O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, é de 0,4711, sendo que 

1,00 é o pior número e 0,00 o melhor.    
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Figura 66 - Evolução do Índice de Desenvolvimento Humado de longevidade de Queluz 

 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Analisando dados comparativo entre os anos de 2000 e 2010 (IBGE, 2010) verifica-se 

que houve um crescimento populacional de 2,18% na taxa anual, enquanto a população 

do Estado de São Paulo cresceu 1,17%, logo Queluz teme um índices de crescimento 

populacional acima da média do Estado. 

 

7.2.1. Gênero 
 

Segundo o IBGE (2010), do total de 11.309 habitantes, 5.757 são do sexo masculino e 

5.552 do sexo feminino, 50,91% e 49,09% da população, respectivamente. Mas a Tabela 

7.1 revela que em décadas anteriores o percentual de mulheres era ligeiramente maior 

que o de homes. 

 
Tabela 3 - Populacional de Queluz por Gênero e percentual de crescomento 
populacional nos anos de 1991, 2000 e 2010 

População 
 

Ano 

1991 2000 2010 

N. de 
pessoas % N. de 

pessoas % N. de 
pessoas % 

População feminina 3.870 50,19 4.588 50,35 5.552 49,09 

População masculina 3.840 49,81 4.524 49,65 5.757 50,91 

Total 7.710 100 9.112 100 11.309 100 

% de crescimento da 
população total ---- 18,18 24,11 

Fonte: IBGE (1919, 2000 e 2010).  
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A tabela 4 confirma que o gênero feminino superou em 5% os entrevistados do gênero 

masculino nas Etapas 1 e 2  da pesquisa.  

 
Tabela 4 - Genêro da Comunidade de Queluz 2018, Etapas 1 e 2 

Gênero dos 
entrevistados 

Etapa 1 Etapa 2 
Número 
Absoluto % Número 

Absoluto % 
Feminino 141 57,3 42 57,5 
Masculino 105 42,7 31 42,5 

Total 246 100 73 100 
Fonte: Autores (2018). 

 
 

7.2.2.Distribuição espacial 
 

Segundo os dados encontrados em censos realizados nos anos de 1991, 2000 e 2010 

observa-se que a população urbana é significativamente maior que a população 

Queluzense que vive na área rural. Em 2010 a densidade demográfica de Queluz era de 

45,21 hab/km². 

 
Tabela 5 - Distribuição da população de Queluz entre as áreas rural e urbana em 1991, 
2000, 2010 
População  

 
Ano 

1991 2000 2010 

N. de 
pessoas 

% N. de 
pessoas 

% N. de 
pessoas 

% 

População Rural 1.285 16,67 1.266 13,89 2.034 17,99 

População Urbana 6.425 83,33 7.846 86,11 9.275 82,01 

Total 7.710 100 9.112 100 11.309 100 
Fonte: IBGE (1919, 2000 e 2010). 

 
A Tabela 5 revela que entre 1991 e 2000 houve uma estabilidade na quantidade de 

moradores da área rural, um aumento de 1.421 pessoas no espaço urbano entre 1991 e 

2000 e de 1.429 pessoas do ano de 2000 para 2010. Mas vale destacar que nesta última 

década a população rural teve um aumento de 768 pessoa ampliando o percentual de 

moradores da área rural para quase 18% e a população urbana diminuindo para 82%. 
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7.2.3. Indicativos de qualidade de vida 
 

Desde o censo de 2010, a média de mortalidade geral no município de Queluz, ficou em 

68,14 e a expectativa de vida em 74,4 anos de idade. Desde o censo de 1991, a 

expectativa de vida no município de Queluz vem aumentando, sendo que no citado ano 

era de 66,3 anos, passando para 70,8 em 2000 e depois saltando para os ditos 74,4 

anos, em 2010. Este último dado deixou a cidade em 1244º lugar, na colocação geral no 

ranking de longevidade ou expectativa de vida das cidades brasileiras, e em 452º no 

estado de São Paulo. A taxa de mortalidade infantil no município é de 18,35 a cada 1000 

nascidos vivos, segundo IBGE 2010. No ranking estadual, Queluz fica na posição 122 

de 645 municípios paulistas, no âmbito federal, a posição é de 1.423 de 5.570 municípios 

brasileiros. 

 

7.2.4. Faixa etária 
 

Ao analisar as pirâmides de distribuição por faixa etária e sexo, publicadas pelo Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil nos anos  1991, 2000 e 2010, pode-se observar que 

em 1991 há uma relevância quantitativa da população com idade entre 5 e 14 anos. Em 

2000, há uma evolução gradativa onde as faixas etárias menóres concentram a maior 

quantidade de pessoas enquanto a população superior a 50 anos é a menos 

representativa quantitativamente. Já os dados do censo de 2010, mostram que a 

sequência das faixas etárias desenha uma pirâmide irregular com maior número de 

cidadãos entre as idades de 20 a 39 anos. 

Figura 67 - Distribuição etária e por gênero da polulação de Queluz 2010 

 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2010).  
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Quanto ao gênero da população, a faixa etária que compreende maior número de 

mulheres é a de 20 a 24 anos e de homens entre 25 e 29 anos. 

A figura 67 revela que na Etapa 1 da pesquisa feita em 2018 há o maior percentual de 

respostas de pessoas com idade entre 26 a 35 anos. Já na Etapa 2 observa-se também 

que as faixas etárias aparecem de forma variada com uma maior participação  de 

respondentes entre 15 a 25 anos de idade, e uma menor frequência entre 26 e 35 anos 

de idade. 

 

Figura 68 - Distribuição etária da população de Queluz 2018, Etapa 1 e 2 

 
Fonte : Autores 2018 
 
 

7.2.5. Ocupação 
 

Em relação ao exercício de atividade remunerada dos moradores de Queluz, a estimativa 

feita em 2010 considerou cidadãos maiores de 18 anos idade, separando as respostas 

em três categorias: População economicamente ativa ocupada; População 

economicamente ativa desocupada; População economicamente inativa. A figura 7.4 

mostra que a maioria da população entrevistada possuia ocupações, enquanto a menor 

parte dela se encontra desocupada.  
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Figura 69 - Situação de Ocupação da População Ecenomicamente Ativa de Queluz 2010 

 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2010). 
 

No censo feito anteriormente, em 2000, o percentual de população ocupada era de 

59,40%, permitindo a observação de um aumento de apenas 2,2% no decorrer de 10 

anos. Mas o percentual da população economicamente ativa desocupada baixou de 

17,41% em 2000, para 9,74% em 2010 e os inativos também tiveram um decréscimo de 

2,41%. O Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2010), apresentada na Tabela 6, 

as áreas de atuação da atividade remunerada, divididas em oito categorias, e a 

representatividade percentual de trabalhadores de Queluz em cada uma delas: 

 
Tabela 6 - Áreas das Atividade Remuneradas da População de Queluz 2010 

Área da atividade remunerada % de 
trabalhadores 

Setor de Serviços 46,7 

Setor de Construção 19,7 

Comércio 13,7 

Indústria de Transformação 5,2 

Setor Agropecuário 8,7 

Setores de Utilidade Pública 2,8 

Indústria Extrativa 1,0 

Outros 2,2 

Total 100 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil.  
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No que tange às ocupações dos entrevistados nas Etapas 1 e 2, a questão era aberta e 

as respostas forma muito diversicadas, misturando profissão, com formação e com ofício. 

Diante disso, buscou-se agrupar as respostas com o objetivo de compreender o tipo de 

empresa, área de atuação ou ramo de atividade em que as pessoas estavam 

empregadas. A tabela 5 congrega estes dados. 

 

Tabela 7 - Área de Atuação da Comunidade de Queluz 2018, Etapas 1 e 2 

Área de atuação 
Etapa 1 Etapa 2 Total 

Número 
Absoluto  

% 
 

Número 
Absoluto  

% 
 

Número 
Absoluto  

% 
 

Serviços Gerais 23 9,2 5 6,8 28 8,7 

Funcionários Públicos 19 7,6 9 12,3 28 8,7 

Comércio 10 4,0 15 20,5 25 7,7 

Serviço Operacional 10 4,0 4 5,5 14 4,3 

Atendimento ao Público 6 2,4 8 11,0 14 4,3 

Relacionado à automóveis 13 5,2 0 0 13 4,0 

Relacionado à Limpeza 13 5,2 0 0 13 4,0 

Alimentos e Bebidas 8 3,2 4 5,5 12 3,7 

Segurança/Cuidados 9 3,6 0 0 9 2,8 

Autônomo  5 2,0 0 0 5 1,6 

Serviços Administrativos 2 0,8 3 4,1 5 1,6 

Estudante 1 0,4 3 4,1 4 1,3 

Outros 11 4,4 4 5,5 15 4,6 

Sem Ocupação/Desempregado/ 
Aposentado/Dona de casa 117 46,8 18 24,7 135 41,8 

Sem resposta 3 1,2 0 0 3 0,9 

Total 250 100 73 100 323 100 
Fonte: Autores (2018). 
 
O que chama a atenção são os altos percentuias de entrevistados que não exercem 

atividade remunerada, na Etapa 1, 46,8% se enquadravam nesta categoria e na etapa 2 

este percentual foi de 24,7%. 
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Quanto as atividades mais recorrentes, na Etapa 1 figuram as ligaras a serviços gerais, 

como faxina, pintura, construção etc. (9,2%) e os funcionários públicos (7,6%). Na Etapa 

2 o predomínio é de pessoas que atuam no comércio (20,5%) e os funcionários públicos 

também se detacal (12,3%). Agrupando os dados das duas etapas de pesquisa 

realizadas em 2018 as ocupações no funcionalismo público (8,7%) e nos serviços gerais 

(8,7%) são as que concentram os maiores percentuais dos entrevistados, após os 41,8% 

que não exercem atividades remuneradas. 

Os 11 indivíduos que tiveram suas ocupações categorizadas como “outros” na Etapa 1 

são: reflorestador, músico, padre, indústria nuclear do Brasil, agência de modelo, agente 

comunitário. Os 4 indivíduos que tiveram suas ocupações categorizadas como “outros” 

na Etapa 2 são: pastor evangélico, catadora de papelão, trabalhador informal de eventos 

e agente de turismo. 

Dos entrevistados, 62 trabalham no município de Queluz, um em Santa Rita do Passa 

Quatro, dois em Areias, um não especificou a cidade, referindo-se apenas ao Vale do 

Paraíba, um trabalha em Engenheiro Passos e um em Resende, estes dois último 

municípios pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro. 

 

7.2.6. Escolaridade 
 

No ano de 2017, última atualização de dados do IBGE, havia 1.943 crianças matriculadas 

na rede de ensino público da cidade, sendo: 327 em pré-escola, 1.129 em ensino 

fundamental municipal, 120 em ensino fundamental estadual e 367 em ensino médio 

estadual. Segundo dados do IBGE, não há em Queluz escolas de ensino privado, pré-

escolas estaduais e escolas de nível médio municipais.  

Através da análise da série histórica de matrículas no sistema de ensino de Queluz 

(Figura 70), é possível perceber um número expressivo de alunos matriculados no ensino 

fundamental, mas é pequeno o número de matriculados no ensino médio em relação aos 

alunos do ensino fundamental, etapa anterior do ensino formal brasileiro, entretanto, 

deve-se considerar que o ensino fundamental congrega nove séries diferentes e o ensino 

médio apenas três séries. 
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Figura 70 - Evolução do números de matrículas em Queluz 2005-2017 

Fonte: IBGE 
 

A Figura 71 revela que ao passar de 20 anos, a porcentagem da população adulta de 

Queluz com o ensino fundamental incompleto decai, e as porcentagens de fundamental 

completo/ médio incompleto e médio completo/superior incompleto sobem.  

 
Figura 71 - Nível de ensino da população adulta de Quelux, 1991, 2000, 2010 

Fonte: IBGE 
 

Durante a realização da Etapa 2, foi perguntado o nível de escolaridade dos 

entrevistados e os dados revelaram abandono escolar ao concluir o Ensino Fundamental 

II, tendo pouca adesão às matrículas no Ensino Médio, que no município somente é 

oferecido por escolas estaduais (Tabela 8). Esta situação coincide com as informações 

sobre escolaridade do IBGE.   
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Tabela 8 - Grau de Escolaridade do comunidade de Queluz 2018 Etapa 2 
Grau de Escolaridade Número Absoluto % 

Analfabeto/Fundamental I Incompleto 14 19,2 

Fundamental II Completo/ Fundamental II Incompleto 16 21,9 

Fundamental II Completo/ Ensino médio Incompleto 11 15 

Médio Completo / Técnico 12 16,4 

Superior Incompleto 7 9,5 

Superior Completo 11 15 

Não respondeu 2 3 

Total 73 100 
Fonte: Autores (2018). 
 
7.2.7. Tempo de residência em Queluz  
 

Na Etapa 1, 6,8% dos respondentes dizem morar em Queluz há pelo menos 5 anos, 

6,8% moram na cidade entre 6 e 10 anos e 45,3% moram na cidade há mais de 10 anos, 

sendo que desses últimos 41,2% nasceram na cidade.  

Na Etapa 2, 1,4%  moram na cidade há pelo menos 5 anos, 11,1% % moram na cidade 

entre 5 e 10 anos e 61,1%% moram na cidade há mais de 10 anos, sendo que  26,4% 

dos respondentes afirmaram ter nascido na cidade. 

 

7.2.8. Estado civil 
 

No que diz respeito ao estado civil dos moradores de Queluz, na Etapa 2 do processo 

de investigação, constatou-se que a maioria são pessoas casadas ou solteiras como 

mostra a tabela 9. 

 
Tabela 9 - Estado civil da Comunidade de Queluz 2018 Etapa 2 

Estado Civil Número Absoluto % 

Casado 32 44,4 

Solteiro 25 34,7 
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Estado Civil Número Absoluto % 

Divorciado 11 15,3 

Viúvo 1 1,4 

Outros 4 4,2 

Total 73 100 
Fonte: Autores (2018). 

 
As respostas enquadradas como “outros” são referentes às situações como união 

estável e pessoas que não soube responder. 

Ao final da entrevista, para obter-se um recorte socioeconômico mais preciso da parcela 

populacional entrevistada, foram perguntadas renda familiar mensal e a quantidade de 

pessoas dependentes desta renda declarada. 

Ao analisar a tabela 10 observar-se que mais de 50% dos entrevistados tem renda 

familiar entre 1 e 4 Salários Mínimos (SM) com uma média de três pessoas dependentes 

deste recurso. Vale destacar que apenas 6,9 dos entrevistados tem renda mensal 

superior a 6 SM, correspondente à 5,6% da amostra, com uma média maior de 

dependentes desta renda. No outro extremo há cerca de 12% de entrevistados que 

recebem menos de 1 SM e sustentam, em média, três dependentes. 

Tabela 10 - Renda Familiar da Comunidade de Queluz 2018 Etapa 2 

Faixas de Renda em Salários Mínimos2 
(SM) 

Número 
Absoluto % 

Média de pessoas 
dependentes da 

renda 

menos de 1 SM (até R$ 954) 9 12,3 3 

entre 1 e 2 SM (R$ 954- R$ 1.908) 26 35,6 3 

entre 2 e 4 SM (R$ 1.908 - R$ 3.816) 20 27,4 3 

entre 4 e 6 SM (R$ 3.816 - R$ 5.724) 10 13,7 3 

entre 6 e 8 SM (R$ 5.724 -R$ 7.632)  4 5,5 4 

entre 8 e 10 SM (R$ 7.632 - R$ 9.540) 1 1,4 2 

Sem resposta 3 4,1 4 

Total 73 100 - 
Fonte: Autores (2018).  

 
2 Na época da pesquisa o Salário Mínimo definido por lei Federal era de R$ 954,00. 
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7.3 HÁBITOS E OPINIÕES 
 

7.3.1. Atividades de lazer 
 

Quando questionados sobre as principais atividades de lazer que tinham o hábito de 

praticar, os entrevistados da Etapa 1 relataram: convivência social (30%); atividades 

religiosas (28,8%); eventos (21,0%); atividades esportivas (19,6%); atividades de 

natureza (14%); atividades culturais (4%). Foi observado que, no que diz respeito aos 

eventos, 66% apontaram a festa de São João realizada anualmente em Queluz. 

Os principais ambientes onde a comunidade queluzense praticam as atividades de lazer 

são: espaços religiosos, espaços públicos e nas residências. Entretanto, comentam que 

faltam espaços esportivos, históricos-culturais, atividades no ambiente natural e parques, 

o que sugere que a estrutura atual não supre as demandas da população.  

Os dados da Tabela 11 confirmam esta percepção de deficiência porque 92,8% dos 

respondentes concordam que é necessário aumentar os investimentos em lazer na 

cidade. 

 
Tabela 11 - Opinião sobre aumento de investimentos em lazer em Queluz 2018 Etapa 1 

Opinião  Discordo 
completa-

mente 

Discordo Concordo Concordo 
completa-

mente 

Não 
Opinou 

Total 

Número 
Absoluto 

2 5 68 164 11 250 

% 0,8 2,0 27,2 65,6 4,4 100 
Fonte: Autores (2018). 

 
Os entrevistados da Etapa 2, frequentam uma variedade de locais em seu tempo livre 

(Tabela 12). Em sua maioria, são locais de lazer do espaço urbano (52,1%) como: a 

própria residência ou em cidades vizinhas, entre essas destacam-se os municípios de 

Areias, Silveiras, Cruzeiro, Resende e cidades do estado de São Paulo onde citam a 

Capital paulista, São José dos Campos, Lorena e Ribeirão. Além das atividades de 

passeio no calçadão e área central de Queluz e acesso a locais de compra. Em oposição, 

as atividades realizadas junto à natureza, também são representativas com 21,9% e as 

atividades de convívio social que propicíam encontros com pessoas são citadas por 

19,2% e as atividades de cunho religioso ficuram em 15,1% das respostas. 
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Tabela 12 - Lugares Frequentados no tempo livre 2018 Etapa 2 

Tipo de atividade de 
lazer 

Local onde passa o tempo 
livre 

Número de 
respostas3 

Respostas 
por tipo de 
atividade 

% 

Atividades no espaço 
urbano 

Cidades Vizinhas 20 

49 52,1 
Calçadão, Praças, Centro 15 

Casa 12 

Mercearia, Quiosque 2 

Atividades de 
natureza 

Cachoeira, Marambaia, Rios, 
Àguas Cristalinas, Bica 10 

16 21,9 Curral, Roça, Campo 3 

Beira da Serra, Pé da Serra 2 

Haras 1 

Convivência social 

Bares, Point do Açaí 5 

14 19,2 
Restaurantes 3 

Festas 3 

Casa de Amigos, Parentes 3 

Atividades religiosas Igreja, Igreja Matriz, Casa de 
Orações 11 11 15,1 

Eventos 
Encontro de Motociclista 1 

2 2,7 
Forró 1 

Atividades culturais Estação 1 1 1,4 

Atividades 
esportivas Campo de Futebol 1 1 1,4 

Total Total 94 94 113,8 
Fonte: Autores (2018). 

 
  

 
3 Questão com múltiplas respostas 
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7.3.2. Patrimônio 
 

Para questionar os entrevistados acerca do seu relacionamento com o patrimônio e 

entender se o cidadão valoriza o parimônio de Queluz, na Etapa 1 optou-se por fazer 

uma questão com grau de concordância. O resultado mostru uma distribuição forma 

relativamente proporcional, entre as respostas não evidenciando uma unanimidade 

sobre a voloriazação do patrimônio. 

 

Tabela 13 - O patrimônio cultural da cidade é valorizado pela população, Etapa 1  
Opinião  Discordo 

completa-
mente 

Discordo Concordo 
Concordo 
completa-

mente 
Não Opinou Total 

Número 
Absoluto 46 62 78 49 15 250 

% 18,4 24,8 31,2 19,6 6 100 
Fonte: Autores (2018). 

 
Durante a Etapa 2 buscava-se definições de patrimônio para a população local, durante 

a elaboração do questionário, optou-se por aceitar respostas abertas para dar liberdade 

ao entrevistado e gerar um dialogo mais fluido e espontâneo. As variadas respostas 

recebidas foram agrupadas conforme consta na tabela 14. 

 
Tabela 14 - Entendimento sobre patrimônio, Etapa 2 

Aspecto Número 
Absoluto4 

História 17 

Edifícios, bens 16 

Posse 15 

Zelo 11 

Antiguidade, herança, tradição 9 

O que é público 5 

Cidade, lugar  5 

Comunidade, comunitário 4 

  

 
4 Questão de múltipla escolha 
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Aspecto Número 
Absoluto5 

Cultura, conhecimento 4 

Importância, conquista 3 

Praças, natureza 3 

Uso, vivência, diversão 3 

Comunicar 2 

Lembrança, memória 2 

Bem-querer, o que é bom 2 

Tombamento, imaterial X imaterial 2 

Constância 1 

Família 1 

Sem resposta 9 

Total 114 
Fonte: Autores (2018). 

 
Entre os mais citados observam-se os aspectos: história, edifícios, posse e zelo. Alguns 

entrevistados se demoram e se mostraram pensativos ao responder essa questão, noce 

entrevistados não souberam responder. Posterior à definição do que seria patrimônio, o 

entrevistado era instigado a dar um exemplo de patrimônio de Queluz. 

 
Tabela 15 - Patrimônio de Queluz, Etapa 2 

Patrimônio Núnero Absoluto % 

Desque 17 22,4 

Igreja Matriz 13 17,1 

Escola Capitão 8 10,5 

Estação Ferroviaria 6 8,0 

Igreja São João Batista 5 6,6 

 

  

 
5 Questão de múltipla escolha 
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Patrimônio Núnero Absoluto % 

Fórum 4 5,2 

Ponte 3 3,9 

Praça Portugal 2 2,6 

Outros locais ou tradiçoes 
citados apenas uma vez 

18 23,7 

Total 76 100 
Fonte: Autores (2018). 

 
Nesta questão foi possível perceber quais atrativos ou aspectos da cidade, a comunidade 

entrevistada, considera possuinte de valor patrimonial, sendo os mais citados: Desque, 

Igreja Matriz e Escola Capitão (Tabela 15). Ainda na Etapa 2 investigou-se a questão do 

prato típico do município, publicamente divulgado como sendo “Queluz na Moranga”. 

Essa questão procurou medir a incidência de conhecimento dos entrevistados em 

relação ao prato como típico, ou sua participação no evento promocional do mesmo. 

 

Tabela 16 - Prato típico de Queluz, Etapa 2 

Prato Típico Local Número 
absoluto % 

Moranga 23 31,5 

Carne de Porco 3 4,1 

Outros pratos citados 
apenas uma vez 10 13,7 

Sem resposta 37 50,7 

Total 73 100 
Fonte: Autores (2018) 
 

Objetivando saber se a população possui conhecimento acerca da cidade em que vive, 

os moradores foram questionados sobre a história do município, uma vez que o poder 

público disponibiliza essa informação on-line e se faz valer dela para promoção de alguns 

dos seus atrativos. Quando questionados sobre o conhecimento da história de Queluz, 

32 indivíduos da amostra (45%) forneceu respostas positivas e sete entrevistados 

disseram conhecer um pouco (10%). Enquanto 31 moradores disseram não dominar 

(44%) o assunto e apenas dois não souberam responder (1%) (Figura 72).  
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Figura 72 - Conhecimento sobre história de Queluz, Etapa 2 

 
Fonte : Autores (2018). 

 
 

Com o intuito de saber qual o nível de envolvimento da população com o artesanato da 

cidade, que inclusive tem a taboa como matéria prima diferencial na região, os 

entrevistado foram questionado sobre seu conhecimento seobre produtos de artesanato 

de Queluz. 

 

Figura 73 - Conhecimento sobre o artesanato, Etapa 2 

 
Fonte: Autores (2018). 

 
Grande parte dos entrevistados, 68%, demonstraram estar familiarizados com os 

produtos artesanais de Queluz, em especial o artesanato de Taboa, em alguns casos a 

Feirarte, feira de artesanato de Queluz, foi mencionada. Apenas 32% afirmaram não 

conhecer o artesanato queluzense (Figura 73). 

Para os respondentes que afirmaram conhecer o artesanato da cidade, foi perguntado 

também se ele se envolvia de alguma forma com a produção de peças artesanais. 
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Figura 74 - Envolvimento com o artesanato, Etapa 2 

Fonte : Autores (2018). 
 

Dessa amostra, 10% disseram estar envolvidos com a produção artesanal da cidade, 

enquanto 72% negaram esse envolvimento (Figura 74). 

 

7.3.3. Comunicação 
 

Durante a Etapa 1 havia uma pergunta que objetivava saber como os moradores se 

informavam sobre o que acontecia na cidade. Nesse aspecto, 116 pessoas disseram se 

informar através do Facebook, seguido de 53 pelo Site da Prefeitura, 38 por cartazes, 30 

por carro de som e 21 por panfletos, alguns dos respondentes indicaram mais de 1 meio 

de informação. 

A Etapa 2 buscou validar as informações dadas pelos questionários da pergunta anterior, 

para tanto escolheu-se uma informação que tivesse sido divulgada pelo Facebook da 

Prefeitura de Queluz cerca de um mês antes da aplicação do questionário, que tratava 

da ofera de um curso de turismo. 
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Figura 75 - Conhecimento sobre o curso de turismo, Etapa 2 

 
Fonte: Autores (2018). 

 

Através da análise das respostas obtidas na Etapa 2, observa-se que a divulgação via 

Facebook não se mostra tão efetiva quanto sugeriu a Etapa 1, porque apenas 4% dos 

entrevistados tinham conhecimento da informação sobre o curso (Figura 75). 

 

7.3.4. Mobilidade urbana 
 

Para descobrir como as comunidade queluzense se desloca dentro e fora da cidade, foi 

elaborada uma questão fechada que oferecia algumas opções de transporte e o 

entrevistado escolha a opção que melhor representa sua forma de locomoção de acordo 

com a área de deslocamento. 

 

Figura 76 - Deslocar dentro de Queluz, Etapa 2 

 
Fonte: Autores (2018). 
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Como mais de uma resposta por pessoa foi aceita, o total de respostas desta questão é 

superior ao de entrevistados. Ao analisar o Figura 76 fica evidente a maior incidência do 

deslocamento à pé e de carro no interior da cidade. 

 

Figura 77 - Deslocar fora de Queluz, Etapa 2 

 
Fonte: Autores (2018). 

 
Como evidencia a Figura 77, o deslocamento de Queluz para outras cidades é feito de 

carro ou transporte público. 

 

7.3.5. Eventos 
 

Referente aos eventos que ocorrem no município de Queluz, a Etapa 1 da pesquisa, 

investigou se a população entende que a estrutura do município é adequada ao eventos 

lá acontecem e a tabela 17 revela que há uma discrepância com 50,8% concordando 

que é adequado e 43,6% dizendo que não é adequado. 

 
Tabela 17 - Estrutura adequada para receber eventos, Etapa 1 

Opinião  Discordo 
completa

mente 

Discordo  Concordo  Concordo 
completa

mente 

NSR Total 

Número 
Absoluto 

44 65 86 41 14 250 

% 17,6 26,0 34,4 16,4 5,6 100 
Fonte: Autores (2018). 
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Na Etapa 2, os respondentes foram questionados acerca da sua participação nos 

eventos do município de Queluz, nesta questão obteve-se mais de uma resposta por 

questionário. 

 
Tabela 18 - Eventos e festas frequentados em Queluz, Etapa 2 

Tipo de Evento Número absoluto % 

São João 45 39,1 

Festa da Moranga 21 18,3 

Carnaval 20 17,4 

Festa do Porco 9 7,8 

Festa Junina, Quermesse 4 3,5 

Cavalgada 3 2,6 

Comemorações Religiosas 2 1,7 

Ano Novo 2 1,7 

Baile 2 1,7 

Encontro de Motociclistas 2 1,7 

Eventos citados apenas uma vez 4 3,5 

NSR 1 1,0 

Total 115 100 
Fonte: Autores (2018). 

 
Quase 40% dos respondentes afirma participar da festa de São João, que é a maior 

comemoração dessa natureza na região, outros eventos relevantes foram Festa da 

Moranga, Carnaval, e Festa do Porco. Referente ao mesmo tema, perguntou-se quais 

são os eventos mais importantes de Queluz e a figura 78 evidencia novamente a 

supremacia da festa de São João (92%).  
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Figura 78 - Evento mais importante de Queluz, Etapa 2 

 
Fonte : Autores (2018). 

 

Quando questionados sobre o que pensam sobre a participação dos turistas nesses 

eventos, a aceitação foi de 98,6% em contraste com a resistência expressa por 1,4% 

pessoas. Entre as justificativas para a resposta positiva, encontra-se: Beneficia a cidade 

(37), traz renda para a cidade (11), movimenta a cidade (6), divulga a cidade (6), traz 

pessoas de fora (2), troca de cultura (1), traz animação (1), troca de ideias (1) e aqueles 

que não souberam responder (7) Já as justificativas para a resposta negativa fazem 

referência a perda de tradição (1). 

Ainda na Etapa 2, procurou-se estabelecer qual o perfil de eventos visitados pelos 

moradores, que acontecem fora do município de Queluz, para entender em quais cidades 

eles se localizam. As cidades citadas são: Areias (21), Silveiras (16), Resende (10), 

Cruzeiro (9), Bananal (4), Engenheiro Passos (3), Itanhandu (2) Ubatuba (1), São José 

do Barreiro (1), Rio de Janeiro (1), Passa Quatro (1), Tremembé (1), Penedo (1), 

Cachoeira Paulista (1), Aparecida (1) e Lorena (1). 

A lista de eventos citadas conta na Tabela 19 e o destaque é oara a Festa do Tropeiro 

(16,9%) e exposições em geral (14,3).   
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Tabela 19 - Participação em eventos e festas da região 

Festas fora de Queluz Número 
absoluto % 

Festa do Tropeiro 13 16,9 

Exposição 11 14,3 

Torneio Leiteiro 9 11,7 

Rodeio / Festa do Peão 7 9,0 

Festa do Milho 5 6,5 

Festa do(a) Padroeiro(a) 4 5,2 

Festa de Santana 4 5,2 

São Benedito 3 3,9 

Carnaval 3 3,9 

Aniversário da Cidade 2 2,6 

Eventos Religiosos 2 2,6 

Outros 14 18,2 

Total 77 100 
Fonte : Autores (2018). 

 

7.3.6. Benefícios do turismo  
 

Na Etapa 1 foi feita uma sequência de questões relacionadas aos benefícios que o 

turismo pode ou não trazer para a cidade e o grau de concordância ou discordância dos 

entrevistados estão revelados nas Tabelas que seguem. 

 

Tabela 20 - O turismo estimula investimentos em nossa economia local, Etapa 1 
Opinião  Discordo 

completa
mente 

Discordo Concordo 
Concordo 
completa

mente 
NSR Total 

Número 
Absoluto 19 32 104 78 17 250 

% 7,6 12,8 41,6 31,2 6,8 100 
Fonte : Autores (2018). 

 

A Tabela 20 indica que grande maioria dos respondentes (72,8%) acredita que a 

atividade turística é capaz de estimular investimentos na economia local. 
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Tabela 21 - O turismo propicia muitas oportunidades de emprego, Etapa 1 

Opinião Discordo 
completa

mente 
Discordo Concordo 

Concordo 
completa

mente 
NSR Total 

Número 
Absoluto 30 45 89 73 13 250 

% 12,0 18,0 35,6 29,2 5,2 100 
Fonte : Autores (2018). 

 
A maioria dos entrevistados (64,8%) concordam que o turismo pode trazer oportunidades 

de emprego para a cidade (Tabela 21). 

 
Tabela 22 - A qualidade de vida no local pode melhorar com o turismo, Etapa 1 

Opinião  Discordo 
completa

mente 
Discordo Concordo 

Concordo 
completa

mente 
NSR Total 

Número 
Absoluto 7 15 87 128 13 250 

% 2,8 6,0 34,8 51,2 5,2 100 
Fonte : Autores (2018). 

 
Em relação à melhoria da qualidade de vida, a maioria dos entrevistados (86%) concorda 

que o turismo tem potencial de melhor esse aspecto na cidade de Queluz. Também foi 

feita uma sequência de questões relacionadas à malefícios que o turismo pode ou não 

trazer para a cidade seguindo o formato de grau de concordância e discordância com 

alguns temas. 

 
Tabela 23 - Os turistas contribuem para os problemas de tráfego na área, Etapa 1 

Opinião  Discordo 
completa

mente 
Discordo Concordo 

Concordo 
completa

mente 
NSR Total 

Número 
Absoluto 51 78 61 44 16 250 

% 20,4 31,2 24,4 17,6 6,4 100 
Fonte : Autores (2018). 
No que diz respeito aos problemas de tráfego, as respostas ficaram divididas sem 

grandes diferenças entre os números em relação à concordar (42%) e discordar (51,6) 

mas pode-se dizer que a maioria não atribui os problemas de trânsito de Queluz ao 

turismo (Tabela 23). 
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Tabela 24 - O turismo aumenta o problema de criminalidade no local, Etapa 1 

Opinião Discordo 
completa

mente 
Discordo Concordo 

Concordo 
completa

mente 
NSR Total 

Número 
Absoluto 81 90 43 20 16 250 

% 32,4 36,0 17,2 8,0 6,4 100 
Fonte : Autores (2018). 

 
Com relação à criminalidade, a tabela 24 aponta que grande parte dos respondentes 

discorda que o turismo seja responsavel pelo aumento da criminalidade em Quieluz 

(68,4%). 

 
Tabela 25 - Os turistas são uma carga para os serviços da cidade, Etapa 1 

Opinião Discordo 
completa

mente 
Discordo Concordo 

Concordo 
completa

mente 
NSR Total 

Número 
Absoluto 61 92 49 28 20 250 

% 24,4 36,8 19,6 11,2 8,0 100 
Fonte : Autores (2018). 

 
A Tabela 25 revela que os respondentes também discordam que os turistas constituem-

se uma carga para os serviços da cidade (61,2%). Os dados favoráveis ao turismo e a 

pouca concordância com impactos negativos do turismo podem ser resultantes de uma 

visão otimista propagada na cidade ou pela falta de conhecimentos e análise crítica sobre 

problemas que um fluxo turístico desordenado pode gerar.  

Referente aos serviços da cidade, a Etapa 2 forneceu uma relação de aspectos a serem 

pontuados segundo seu grau de qualidade, sendo 1 qualidade ruim e 5 qualidade ótima. 

Os itens referiam-se a infraestrutura e serviços da cidade, que turistas podem vir a utilizar 

durante sua visita, como consta na Tabela 26. 

  



 175 

Tabela 26 - Avalie os temas a seguir, Etapa 2 
Avaliação de estruturas urbanas Nota média 

Acolhimento das Pessoas 4 

Iluminação Pública 3 

Áreas Verdes 3 

Sinal de Celular 3 

Limpeza Pública 3 

Restaurantes, bares 3 

Segurança 3 

Saúde Pública 3 

Comércio 3 

Custo de Vida 3 

Saneamento 2 

Calçadas (acessibilidade) 2 

Vias (ruas, avenidas, estradas) 2 

Áreas de Lazer 1 

Transporte Público 1 
Fonte : Autores (2018). 

 
Através das avaliações feitas, pode-se perceber que o transporte público e as áreas de 

lazer possuem as menores avaliações entre os moradores, enquanto o acolhimento das 

pessoas é o item com melhor avaliação. Na Etapa 2 perguntou-se como o turismo 

poderia beneficiar o município e as respostas foram agrupadas, em virtude de sua 

consonância, e figuram na Tabela 27. 
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Tabela 27 - Em que o turismo traz benefícios, Etapa 2 
Benefícios do Turismo Número Absoluto % 

Renda 21 28,8 

Mais pessoas, movimento, 
clientes no comércio 13 17,8 

Emprego 8 11,0 

Crescimento econômico 6 8,2 

Desenvolvimento, infraestrutura 6 8,2 

Oportunidade, conhecimento, 
inovação 6 8,2 

Explorar potencial do atresanato, 
da gastronomia, da 

hospitaliadade, área rural 
6 8,2 

Divulgação, visibilidade 2 2,7 

Qualidade de vida 1 1,4 

Não polui 1 1,4 

NSR 3 4,1 

Total 73 100 
Fonte : Autores (2018). 

 
A partir desse levantamento, observa-se, através da Tabela 27, que o principal vislumbre 

de benefício que a população tem sobre o turismo é relacionado à renda (28,8%), 

ampliação do movimento no comércio (17,8%) e mais empregos (11%), ambas 

características ligadas a crescimento econômico (8,2%), quarto fator mais citado, 

juntamente com desenvolvimento de infraestrutura (8,2%) e oportunidades, novos 

conhecimentos e inovação (8,2%).  

 

7.3.7. Relação com o turista 
 

Pelo o que foi observado, das principais questões ligadas ao turismo, a maioria das 

respostas é positiva na avaliação da relação dos residentes. A Tabela 28 revela que 

75,6% dos entrevistados se sentem confortáveis na presença de turistas, 16,4% se 

mostraram indiferentes e 6,4% disse sentir-se desconfortável.   
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Tabela 28 - Relação com turistas, Etapa 1 
Sentimento com a 

presença de turistas 
Número Absoluto % 

Confortável 189 75,6 

Incomodado 16 6,4 

Indiferente 41 16,4 

NSR 4 1,6 

Total 246 100 
Fonte : Autores (2018). 

 
A pergunta sobre frequência das interação dos residentes com turistas revelou que são 

raros estes encontros em Queluz, 61,2% dos respondentes nunca interage com turista e 

13,4% interagem frequentemente. 

 
Tabela 29 - Interação com os turistas, Etapa 1 

Frequencia da interação 
com turistas 

Número Absoluto % 

Frequentemente 34 13,6 

Às vezes 59 23,6 

Nunca 153 61,2 

NSR 4 1,6 

Total 250 100 
Fonte : Autores (2018). 
 

Na Etapa 2, a intenção entre moradores e turistas foi avaliada indagando-se se o cidadão 

queluzenses aceitava a visitação na cidade e o gráfico abaixo confirma que 86% dos 

entrevistados aceitam a vista de turistas. Em relação ao percentual que se mostrou 

desconfortável com a presença de turistas, é justificado devido às aglomerações e 

bagunça que vezes compõem situações que implicam intenso fluxo turístico. 
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Figura 79 - Aceitação aos visitantes, Etapa 2 

 
Fonte : Autores (2018). 
 

Durante a Etapa 2 os cidadãos também foram questionados sobre se sentem-se 

influenciados pela presença de turistas e de qual forma. Mais de 60% das respostas dos 

entrevistados foi negativa e dentre os que alegaram ficar sob influência dos turistas em 

razão do convívio os motivos citados foram : renda, divulgação da cidade e geração de 

empregos. 

 

7.3.8. Interesse em trabalhar com turismo 
 

Na Etapa 1 quando questionados sobre trabalhar com turismo, grande parcela das 

respostas foram negativas (52%), enquanto 34% disseram estar dispostos a trabalhar na 

área, em contrapartida, somente 2,8% já trabalham com turismo, 11,2% dos 

entrevistados não souberam responder essa questão (Tabela 30).  

 
Tabela 30 - Você tem interesse em trabalhar com turismo, Etapa 1 

Interesse em Trabalhar 
com Turismo 

Número Absoluto % 

Não 130 52,0 

Sim 85 34,0 

Já trabalha 7 2,8 

NSR 28 11,2 

Total 250 100 
Fonte : Autores (2018).  
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Os interessados em trabalhar na área, indicaram as ocupações que constam no Quadro 

40. 

 

Quadro 38 - Ocupações de interesse, Etapa 1 
Ocupação 

Agente de turismo 

Atendimento 

Ecoturismo 

Ensino 

Esporte 

Eventos 

Festas 

Guia de turismo 

Hotelaria 

Prefeitura 

Preservação de lugares históricos 

Restaurante 

Transporte 

Trilha 
Fonte : Autores (2018). 

 
Na Etapa 2, foi feito o mesmo questionamento e pode-se observar que 60% da amostra 

prefere não trabalhar com turismo, confirmando o resultado anterior, enquanto apenas 

33% aceitariam uma ocupação na área, 3% afirmaram já trabalhar na área e 4% não 

souberam responder (Figura 80).   
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Figura 80 – Interesse em trabalhar com turismo, Etapa 2 

 
Fonte : Autores 2018 

 
 

O Quadro 41 lista as ocupações citadas pelos 33,3% que se interessa em trabalhar com 

turismo e estas se difereciam das apontadas na Etapa 1.  

 

Quadro 39 - Ocupação de interesse para trabalho com turismo, Etapa 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte : Autores (2018).  

Ocupação 
A&B 

Divulgação e arte 
Ecoturismo 

Eventos de esporte 
Guia turístico 

Hotel 
Lazer - Criação de peixes 

Limpeza 
Lojas 

Trabalhar com história local 
Trabalhar com público infantil 

Trabalhar nas construções de hotéis 
Trabalhar no Graal 

Transporte de turista 
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Desta pequena amostra, que não possui alguma ocupação com número expressivo de 

interessados, observa-se que a percepção dos âmbitos interdisciplinares do turismo pela 

população queluzense é mais efetiva na amostra desta segunda pesquisa do que na 

amostra da primeira. 

 

7.3.9. Interesse em participar de discussões sobre turismo 
 

Na Etapa 1 referente ao interesse em participar de discussões sobre o desenvolvimento 

do turismo em Queluz, a maioria dos entrevistados não demonstrou disposição em fazer 

parte das conversas (41,6%), enquanto 37,6% disseram interessar-se e 15,2% 

responderam ser indiferentes, nessa questão não obteve-se 14 respostas (Tabela 31). 

 

Tabela 31 - Interesse em participar de discussões sobre turismo, Etapa 1 
Interesse Número 

Absoluto 
% 

Não 104 41,6 

Sim 94 37,6 

Indiferente 38 15,2 

Sem resposta 14 5,6 

Total 250 100 
Fonte : Autores (2018). 

 
Na Etapa 2, o interesse em participar de discussões também foi abordado (Figura 81), e 

a opinião é bem dividida com uma maior propensão para a não-participação (49%).  

 
Figura 81 - Interesse em debates sobre turismo, Etapa 2 

 
Fonte : Autores 2018  
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No caso de respostas negativas (Figura 82), foi pedido para o entrevistado justificar sua 

resposta, as justificativas dão-se pela falta de tempo (12), não gostaria de se envolver 

(7) ou falta de interesse pelo tema (7). 

 

Figura 82 - Justificativa pela falta de interesse, Etapa 2 

 
Fonte : Autores (2018). 

 
A Etapa 2 também incluiu uma questão sobre os investimentos em turismo na cidade e 

59% dos respondentes afirmaram que não existe investimentos em turismo e apenas 

19% respondeu afirmativamente.  

 
Figura 83 - Queluz investe em turismo, Etapa 2 

 
Fonte : Autores (2018).  
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Essa questão exigia uma justificativa caso a resposta fosse afirmativa (Tabela 32) e 

surge uma lista de áreas entre espaços privados e públicos dispersa e pouco 

esclarecedora. 

 
Tabela 32 - Àrea dos investimentoa em turismo, Etapa 2 

Áreas para investimento Número 
absoluto 

% 

Hotéis 4 28,6 

Áreas públicas, praças 4 28,6 

Eventos, festas 2 14,4 

Natureza 1 7,1 

Melhoria do patrimônio 1 7,1 

Reforma da igreja 1 7,1 

NSR 1 7,1 

Total 14 100 
Fonte : Autores (2018). 

 
 

7.3.10. Recomendações para os turistas 
 
Também pretendia-se saber, pelos olhos da comunidade, quanto tempo é necessário 

para conhecer a cidade. Através desse exercício pode-se notar o valor atribuído aos 

equipamentos de lazer e ambientes públicos do município. 

As respostas foram agrupadas em: até 24h; 1 - 3 dias; 4 - 7 dias; 7 - 15 dias; 30 dias; 60 

dias; 150 dias. A maior parte dos entrevistados (46,4%) considerou necessário de 1 à 3 dias 

de visita para conhecer toda a cidade e seus atrativos, seguido de 31,9% da a amostra 

considerando de 4 à 7 dias o ideal. Porcentagens próximas de respostas foram atribuídas 

aos períodos de até 8 horas, 7 à 15 dias e 30 dias. Dois entrevistados julgaram períodos 

maiores de tempo como apropriado, sendo um deles 60 dias e outro 150 dias. 

Outro aspecto analisado foi quais eram os estabelecimentos de referência para os 

moradores, passíveis de indicação. Perguntou-se sobre estabelecimentos de alimentos 

e bebidas (Tabela 33) e as respostas forma bastante variadas com a preponderância de 

alguns restaurantes (Sabor da Terra com 12,4%). 
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Tabela 33 - Indicação de lugar para alimentação ou pratos, Etapa 2 
Indicação de alimentação Número absoluto % 

Sabor da terra 9 12,4 

Moranga, moranga com carne seca 8 11,0 

Rolinhas 5 6,8 

Açaí, Point do açaí 5 6,8 

Doce, Doce de moranga, Geleia da 
Bernadete, bolo 5 6,8 

Pizza, Pizza tubbis 4 5,5 

Queluz na moranga 3 4,1 

Feijoada 3 4,1 

Lanches, Lanchonete Lorenzzo 3 4,1 

Calçadão, Quiosque, Trailer  3 4,1 

Padaria nova opção 2 2,7 

Restaurantes 2 2,7 

Sorvete, Sorveteria 2 2,7 

Fricasseiro 1 1,4 

Meleguse 1 1,4 

Caminhos da roça 1 1,4 

Comidas de festa junina 1 1,4 

Outros 6 8,2 

NSR 9 12,4 

Total 73 100 
Fonte : Autores (2018). 

 
No tópico em que se indicava um lugar/artigo para comprar em Queluz (Tabela 34) os mais 

citados foram: Taboa (20,5%), Artesanato (17,8%), Lembrancinhas (5,5%). Além desses, 

10 respondentes afirmaram não haver algo representativo de Queluz para se comprar 

(13,7%). O número expressivo de 18 pessoas não respondeu à essa pergunta. 
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Tabela 34 - Indicação de lugar ou coisas para turista comprar, etapa 2 
Indicativo de compra Número absoluto % 

Taboa 15 20,5 

Artesanato, tear 13 17,8 

Lembrancinhas, objetos  4 5,5 

Produtos alimentícios 4 5,5 

Roupas e acessórios 3 4,1 

Feira no sábado e supermercado 2 2,7 

Outros 4 5,5 

Não tem 10 13,7 

NSR 18 24,7 

Total 73 100 
Fonte : Autores (2018). 

 
No que diz respeito à indicação de um lugar para ser visitado durante o dia os principais 

citados foram: Marambaia (26%), Cristo (11%), Desque (9,6%) e Cachoeiras e rios 

(6,8%). Outros atrativos da cidade, como Estação Ferroviária, Mirante do Príncipe e 

Pedra da Mina também foram citados, com atrativos presentes tanto no espaço rural 

como no urbano (Tabela 35). 

 

Tabela 35 - Lugar para visitar de dia, Etapa 2 
Indicação de passeio de dia Número absoluto % 

Marambaia 19 26,0 

Cristo 8 11,0 

Desque 7 9,6 

Cachoeiras, Rio, ribeirão, Rio do Salto 5 6,8 

Praça 4 5,5 

Igreja matriz 4 5,5 

Açaí, Sorvete do Mineiro 3 4,1 

Fazenda Santa Vitória 2 2,7 
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Indicação de passeio de dia Número absoluto % 

Estação ferroviária 2 2,7 

Outros espaços na área urbana 4 5,5 

Outros espaços na área rural 4 5,5 

NSR 11 15,1 

Total 73 100 
Fonte : Autores (2018). 
 

No que tange a indicação de um lugar para se visitar durante a noite (Tabela 36), o 

Calçadão foi o mais citado (35,6%), seguido pelo Quiosque bares e lanchonetes (13,7%), 

e outros espaços da área urbana como praças (4,1%), Centro (4,1%) e Igreja (4,1%). 

Número expressivo de 24 pessoas não responderam à essa questão (34,3%). 

 
Tabela 36 - Lugar para visitar de noite, etapa 2 

Indicação de passeio a noite Número absoluto % 

Calçadão 26 35,6 

Quiosque, bares, lanchonete 10 13,7 

Praças 3 4,1 

Centro 3 4,1 

Igreja 3 4,1 

Outros não identificados 3 4,1 

NSR 25 34,3 

Total 73 100 
Fonte : Autores (2018). 

 
Buscando definições abstratas do município e suas representações para os moradores, 

uma das últimas questões pedia ao morador para listar três palavras que representem a 

cidade de Queluz para ele, o formato livre de resposta pretendia obter definições mais 

pessoais.  A partir de um recorte com as palavras mais citadas é possível notar que, para 

a maioria dos moradores de Queluz, a percepção da cidade é otimista, das 13 palavras 

mencionadas 82,6% são positivas. Obteve-se 137 citações reunidas em 63 palavras das 

quais, apenas onze, são negativas, sendo elas ruim (3), chato (1), desemprego (1), 

desunida (1), drogas (1), fofoca (1), longe (1), nóia (1) e socorro (1).   
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Tabela 37 - Significado de Queluz, Etapa 2 
Palavras citadas Número absoluto % 

Tranquilidade, tranquila, sossego 16 25,4 

Pedacinho do céu, paz 12 19,0 

Acolhimento, hospitalidade 7 11,1 

Aconchegante 5 7,9 

Alegria 3 4,8 

Calor 3 4,8 

Interior 3 4,8 

Segurança 3 4,8 

Palavras negativas 11 17,4 

Total 63 100 
Fonte : Autores 2018 
 

Ao finalizar a entrevista, perguntou-se aos respondentes se teriam algo para acrescentar, 

uma amostra reduzida de 27 pessoas respondeu à essa questão e pode-se dividir os 

resultados em duas categorias: afirmações e pedidos. 

 
Quadro 40 - Tem algo à acrescentar, Etapa 2 

Afirmações Pedidos 
A cidade é ruim Eventos não religiosos  
A região é negligenciada Explorar o potencial da cidade 
Agradecimentos Festa do peão 
Cidade parada Investimento em lazer para crianças 
Desenvolvimento do turismo na cidade Jogos universitários 
É necessário um atrativo para o turismo crescer Mais emprego 
Este trabalho que estão fazendo já deveria ter sido 
realizado pelo setor público 

Mais guarda municipal para o 
patrimônio 

Falta educação Mais lazer 
Falta esporte Ponto de internet gratuito para turistas 
Falta saúde Valorizar a cidade 
Gostaria que o número de visitantes da cidade 
aumentasse 
Gosto muito da cidade 
Insatisfação com a atual gestão 
Não há comércio diverso 
O turismo pode trazer emprego 
Transporte ruim 
 Fonte : Autores 2018  
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Os entrevistadores conseguiram perceber diferentes níveis de engajamento de cada 

respondente durante as entrevistas, o que já indicava sua predisposição a participar, 

com maior ou menor disposição, à pesquisa proposta. Esta última pergunta evidenciou 

os cidadãos que se preocuparam em oferecer respostas verdadeiras e assertivas. 



 0 
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8 DEMANDA TURÍSTICA DE QUELUZ: REAL E POTENCIAL 
 

8.1. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

Este capítulo tem como objetivo principal apresentar informações o público que visita e 

que pode vir a visitar Queluz para subsidiar reflexões acerca da realidade do municício 

e suas potencialidades para ampliar o fluxo de turistas. Para isso, os resultados são 

apresentados em três partes.  

Na primeira há um breve estudo de mercado, contextualizando a realidade do turismo 

na regioão em que Queluz se localiza e a análise de conteúdos de pesquisas na internet 

sobre o município. 

A segunda parte apresenta uma análise comparativa entre os dados da pesquisa de 

demanda real do Plano Diretor de Turismo do Município de Queluz (PDTMQ) elaborado 

em 2017, com os resultados dos questionários aplicados a 11 turistas investigados 

durante o trabalho de campo, realizado de 27 a 30 de setembro de 2018. Tal comparação 

aponta que as características levantadas PDTMQ de 2017 se manté, portanto considera-

se que a pesquisa de demanda de Queluz foi atualizada. 

Na terceira parte são discutidos alguns segmentos potenciais para Queluz, com foco no 

turismo de aventura, baseando-se tanto na oferta turística do destino quanto em na 

demanda latente e são apontadas as características destes públicos que podem ser 

exploradas para que venham a visitar Queluz. 

Para coletar as devidas informações específicas sobre os turistas, a metodologia 

utilizada foi a entrevista com gestores e empregados do comércio turístico e questionário 

para os turistas que estavam na cidade nos dias em que foram realizadas as visitas 

técnicas (demanda real) e pesquisa de gabinete (demanda potencial).  

 

8.1.1. Conceitos de demanda turística 
 

O etudo de demanda turística é complexo e exige empenho para sua consolidação, 

inclusive o desenvolvimento de métodos de pesquisa específicos para municípios que 

ainda não contam com fluxo contínuo de visitantes ou turistas. Para isso é necessário 
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conhecer os diversos tipos de demandas turísticas possíveis e entre os tipos apontados 

por Braga (2007), destacam-se os conceitos de demanda real e latente. 

A demanda real consiste no grupo de pessoas que efetivamente consomem o produto 

turístico, são estes, aqueles que de fato visitam o destino. Já a demanda latente refere-

se ao grupo de pessoas que podem visitar o destino, mas não o faz por algum motivo. 

Nesta categoria, há as seguintes subdivisões:  

• Demanda Potencial, que apresenta motivações de viagem, mas no presente 

momento da pesquisa não está viajando;  

• Demanda Futura, é o grupo de pessoas que precisam de motivação para 

consumir o produto turístico;  

• E o não turista absoluto, mesmo exposto a motivação, não há o interesse em 

visitar o destino.  

Cabe ainda mencionar alguns conceitos relativos aos visitantes, como o turista, 

excursionista e veranista: 

• Turista é o viajante que visita uma localidade fora do seu entorno habitual, por 

período superior a 24 horas e inferior a um ano, e com propósito principal diferente do 

exercício de atividade remunerada por entidades do local (OMT, 2008); 

• Excursionista é todo indivíduo que em sua viagem permanece um tempo 

inferior a 24 horas fora do seu local de residência, sem pernoitar e com a finalidade de 

recreação, esportes, lazer, peregrinação religiosa, etc (BENI, 2001); 

• Veranistas são indivíduos que habitualmente passam o verão fora do local onde 

residem ou possuem casas como segunda residência (BENI, 2001). 

 

Para este trabalho foi adotados os termos “visitante”, para indivíduos que não pernoita 

no município, e “turistas”, para aqueles que pernoita. Ao visitar uma localidade, cada 

visitante/turista tem objetivos e razões que o direciona a um determinado segmento de 

turismo, como o de cultura, esporte e tantos outros, que serão explorados no tópico de 

segmentos de turismo em Queluz.  
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8.1.2. Coleta de dados 
 

No trabalho de campo, realizado de 27 a 30 de setembro de 2018, foram encontrados 

apenas 11 turistas em Queluz, e, por isso, novos questionários adaptados em formato 

on-line foram enviados aos estabelecimentos comerciais, como hotéis, pousadas e 

restaurantes para que eles repassem o questionário aos turistas.  

Contudo, esse método apresentou-se falho, porque não se obteve questionário 

respondido, e não contribuiu com dados para a pesquisa. Para fundamentar a pesquisa 

de demanda real desta amostra restrita utilizou-se como referência a pesquisa demanda 

realizada PDTMQ de 2017, que foi aplicada para 100 pessoas durante o período de 7 

meses (jun/2016 até dez/2016). Contudo, é perceptível que trata-se de uma pesquisa 

pontual e que é necessário trabalhar com uma metodologia mais abrangente, que leve 

em consideração a coleta de informações mais personalizadas e a utilização dos meios 

digitais.  

Complementarmente, na visita à Queluz foi realizada uma entrevista com poder público 

e com empreendimentos que recebem turistas, tais como hotéis, pousadas, 

restaurantes, entre outros para saber as caracteristicas dos visitantes de Queluz e dos 

publicos que atendem.  

O questionário aplicado aos 11 turistas e o roteiro das entrevistas feitas com o gestor 

público e os comerciantes foram previamente elaborados com intuito de coletar 

informações que a pesquisa de demanda do Plano Diretor de Turismo não forneceu. O 

questionário focou em informações sócio-econômicas e suas experiências com a viagem 

desde como ficou sabendo do destino, até suas impressões sobre a estrutura da cidade. 

Buscou-se também coletar sugestões que eles observaram serem necessários ao 

destino. As entrevistas foram direcionada a informações sobre qual o público que 

frequenta o empreendimento, em quais épocas do ano há maior ou menor movimento, 

como é mensurado o público, e se há o interesse em atrair visitantes/turistas para a 

cidade, e também, se possuem sugestões para o aumento da demanda turística.  

A fim de obter mais informações sobre a demanda, foi acordado em alguns 

estabelecimentos comerciais a disponibilização do questionário adaptado em formato 

digital, para que ele pudesse ser preenchido pelo próprio turista, mas não houve 

respondentes. 
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8.2 ESTUDO DE MERCADO 
 

8.2.1 Análise do potencial regional  
 

Queluz apresenta uma localização privilegiada em meio ao eixo Rio-São Paulo, fazendo 

parte do produto turístico Estrada Real, uma rota turística que passa por Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e São Paulo, resgatando as tradições e valorizando a identidade e as 

belezas da região. E, mesmo não fazendo parte do roteiro conhecido como Caminho 

Velho, que liga o litoral fluminense ao interior de Minas Gerais, é um dos municípios que 

ficam à margem dele. 

Dados do site da Estrada Real aponta que os turistas que visitam Queluz estão, 

majoritariamente, em busca de “tranquilidade e descanso” No verão, indica que “a 

famosa Águas de Marambaia é a cachoeira mais frequentada”. Além disso, eventos 

culturais como Carnaval, Festa de São João, Festas da Moranga, Festa da Mandioca, 

Festa do Porco, e Festival de Inverno também são apontados como relevantes. 

A categorização regional do Mapa Turismo, produzida pelo Ministério do Turismo, que 

classifica os municípios em A, B, C, D e E, com base na média encontrada em quatro 

variáveis objetivas: 

• Quantidade de Estabelecimentos de Hospedagem; 

• Quantidade de Empregos em Estabelecimentos de Hospedagem; 

• Quantidade Estimada de Visitantes Domésticos;  

• Quantidade Estimada de Visitantes Internacionais.  

 

Indica que Queluz tem classificação D (penúltima). Em todo o estado são 432 municípios 

categorizados pelo Ministério do Turismo, sendo que, 244 municípios estão nesta 

categoria D (56,48%). Considerando seus municípios limítrofes, apenas Resende-RJ 

(posição B) e Passa Quatro-MG (posição C) - municípios de outros estados - estão em 

categorias diferentes. Já os municípios paulistas de Areias, Silveiras e Lavrinhas 

compartilham a mesma classificação de Queluz.  No Vale Histórico, apenas Bananal 

(posição C) e Arapeí (E) possuem classificações diferentes. Assim, evidencia-se que o 

entorno ainda não conta com a atividade turística consolidada, uma vez que a 

categorização aponta pouca representatividade da rede hoteleira e baixo fluxo turístico.  
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Na Figura 84, estão destacadas as cidades próximas a Queluz (em um raio de 100 km) 

que possuem atividades turística em seu território, e logo após, o apontamento do perfil 

e principais pontos de destaque de cada uma.  

 

Figura 84 - Mapa de destinos turísticos em um raio de até 100 km de Queluz-SP 

 
Fonte: Autores (2018). 

 
Com base em informações colhidas nos site das Prefeituras Municipais destas cidades 

da região estruturou-se o Quadro 41 que revela os principais diferenciais destes 

municípios. 

 
Quadro 41 - Diferenciais de atração turística dos municípios póximos a Queluz 

Município-UF Características 
Aparecida - SP Um dos principais destinos de turismo religioso, com 

inúmeras caravanas. 
Areias - SP Casa da Câmara, Casa da Cultura e Igreja Matriz Senhora 

SantAna e o hotel que em 1822, serviu de pouso para 
Dom Pedro I durante a viagem na qual iria proclamar a 
Independência do Brasil. 

Bananal - SP Fazendas, ferroviária, edifícios históricos, artesanato, 
cachoeiras e a estação ecológica 

Cachoeira Paulista - SP Sede da Comunidade Canção Nova (comunidade 
Católica Romana). 

Cruzeiro - SP Teatro Municipal em estilo eclético, Centro Cultura e o 
Museu de história e ensino Maior Novaes. 

Guaratinguetá - SP Atrativos religiosos e atrativos culturais e naturais. 
Silveiras - SP Tropeirismo e possui atrativos naturais e culturais. 
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Município-UF Características 
Itatiaia - RJ Parque Nacional de Itatiais prinmaira Unidade de 

Conservação do Brasil com cachoeiras fauna e flora 
preservadas. 

Penedo / Itatiaia - RJ Cachoeira de Deus, Três Cachoeiras, Três Bacias e a 
Cachoeira do Tangará, e culturalmente explora a herança 
da colônia finlandesa. 

Resende - RJ Atrativos naturais e culturais, cachoeiras, edifícios 
históricos e hotéis fazendas. 

Visconde de Mauá /Resende - RJ Turismo de natureza, com várias cachoeiras. 
Passa Quatro - MG Carnaval de rua, o Festival Gastronômico, as ruas 

enfeitadas no Corpus Christi, a Festa do Gado Leiteiro, o 
Festival de Bandas, o passeio histórico da Maria Fumaça, 
um museu da história do Brasil em miniaturas, além do 
Ecoturismo. 

Fonte: Sites oficiais dos municípios. 
 

Portanto a região tem características para atrair público do turismo religioso, ecoturismo, 

turismo de natureza, podendo explorar áreas rurais. 

 

8.2.2. Análise do posicionamento on-line  
 

O posicionamento online se tornou relevante para o turismo desde o desenvolvimento 

da internet, passando a ser um recurso básico para o desenvolvimento do turismo no 

local e em sua competitividade, consolidando assim o uso dos meios digitais na área. A 

internet hoje é considerada a principal ferramenta para escolha de um destino turístico e 

está presente em todas as fases de uma viagem, contribuindo para a decisão sobre o 

roteiro, organização da viagem, registro e compartilhamento das informações.  

De acordo com a pesquisa da Portrait of American Travelers, da MMGY Global em 2018, 

quatro em cada dez pessoas, que pensam em viajar, pesquisam os preços e destinos, 

primeiramente, no Google. É latente a expectativa de crescimento para a utilização dos 

dispositivos móveis durante as viagens, fator contribuinte inclusive para se encontrar 

atividades no local onde estão. A análise do posicionamento on-line de Queluz foi 

realizada por meio da visão dos turistas e como a cidade se divulga (Figura 85 e 86). Por 

isso, a partir de pesquisas no Google em guia anônima observa-se que a cidade 

homônima de Portugal, é mais visada que a de Queluz (SP), sendo essa considerada 

apenas o quarto tópico de pesquisa e que, quando esmiuçado a pesquisa para Queluz 

(SP) o tópico mais registrado é sobre o turismo. Portanto, esses dados podem apresentar 

a possibilidade de que a cidade apresenta representatividade turisticamente em um 

universo menor, na micro região. 
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Figura 85 - Pesquisa do termo “queluz” em site de busca da internet 

 
Fonte: Pesquisa Google (2018). 

 
 

Na internet observa-se que a maioria dos sites são de qualidade precária e 

desatualizados, com exceção do site da prefeitura de Queluz e suas redes sociais 

Instagram e Facebook, mantendo-as sempre atualizadas. Entretanto, não se encontra 

com facilidade informações de hospedagem, atrativos e turismo na cidade.  

Figura 86 - Pesquisa do termo “queluz sp” em site de busca da internet 

 
Fonte: Pesquisa Google (2018).  
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Com o objetivo de encontrar informações sobre a cidade, montou-se um compilado de 

todos os sites relevantes na Quadro 42, juntamente com seu respectivo alcance, seja ele 

por meio de produtos disponíveis, visualização ou seguidores da página, e avaliação. 
 

Quadro 42 - Presença de informações de Queluz na internet 
Compilado mídias onlines relacionadas a Queluz 

Categoria Website Alcance Avaliação 
Site de busca Google Não disponível Não disponível 

Site de compra 

Airbnb Inexistente Não disponível 

TripAdvisor 

Pousada da Estrela 4/5 

Pousada Águas da Marambaia 4,5/5 

Fazenda Santa Vitória 5/5 

Booking.com 
Graal Inn Hotéis 8,5/10 

Pousada Águas da Marambaia 7,1/10 

Expedia Inexistente 4,5/5 

Mídias online de Queluz 

Instagram 1,049 seguidores Não disponível 

Facebook 6.527 seguidores 4,2/5 

Youtube 17 seguidores - 583 
visualizações Não disponível 

Site do turismo Não disponível Não disponível 

Blogs e guias 
Guia do turismo 
Brasil Não disponível Não disponível 

Instituto estrada real 1,3 mil pessoas Não disponível 

 
Fonte: Autores (2018).  
 
Com as entrevistas com os gestores dos hotéis de Queluz, constatou-se que a maioria 

dos meios de hospedagens realizam divulgação apenas em seus próprios sites, não 

divulgando em sites de compra, com exceção do TripAdvisor, fator que explica a pouca 

quantidade de alcance dessas respectivas plataformas. Entretanto, mesmo com os 

produtos dos meios de hospedagens não estando presentes nos meios principais de 

compras, sua estratégia de venda é orgânica e eficaz.  

Os blogs, guias e associações que deveriam apresentar mais informações sobre a 

cidade não apresentam informações suficientes, informando apenas o básico ou até 

menos do que a cidade realmente oferece, como no caso do site Guia Vale do Paraíba.   
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A categoria mais relevante para o meio on-line é a de "Mídias online", sendo a mais 

indicada para se dar continuidade por ser uma divulgação e forma de comunicação 

barata, além de apresentarem uma interação dos moradores da cidade e região de 

maneira personalizada, constante e intensa. Sobre a plataforma Youtube, a prefeitura 

dispõe de uma página com quatro vídeos, todos sobre eventos do ano de 2017. 

Pelo fato do Facebook ser um dos meios mais significativos de comunicação de Queluz, 

foi realizado um estudo maior a respeito do envolvimento dele com os internautas a fim 

de viabilizar embasamento para a criação de ações a partir do entendimento do público 

que já acompanha a cidade.  

Apesar de não haver insignificante quantidade de curtidas em suas publicações, há a 

ocorrência de um grande alcance, principalmente em época de eventos na cidade, como 

é o caso do mês de Junho, com a Festa de São João. A partir da Figura 87 também é 

perceptível que as pessoas têm conhecimento sobre as publicações não pela página da 

secretaria, mas sim em perfis que compartilharam os posts da página.  

Figura 87 - Informações da página oficial do Facebook de Queluz 

 
Fonte: Departamento de Comunicação do Município de Queluz (2017).  

 
 

Analisando o perfil social das pessoas que são impactadas pelo conteúdo da página por 

região, é possível perceber que a maioria das cidades mais impactadas são Queluz, 

Cruzeiro e Resende, sendo que São Paulo Capital vem logo após e com mais pessoas 

alcançadas que Rio de Janeiro capital. Não há nenhuma cidade do estado de Minas 

Gerais presente na lista. Cidades pequenas da região do vale histórico do Paraíba como 

São José dos Campos, Areias, São José do Barreiro e Bananal, ironicamente 

apresentam baixo número de pessoas alcançadas.   
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Figura 88 - País e cidade de origem do público alcançado pela página do Facebook de 
Queluz 2017 

 
Fonte: Facebook (2017). 
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O país com maior alcance é o Brasil que figura em primeiro lugar e Portugal em segundo, 

por existir cidades de Queluz homônimas em ambos países. Dividindo os países que têm 

alcance em continentes, há majoritariamente países da América (8), seguido da Europa 

(6), Ásia (4), África (2), e somente um da Oceania. Esse número, relativamente alto de 

países da Europa, sofre influência da cidade de Queluz em Portugal.  

Com relação aos restaurantes da cidade, apenas o site TripAdvisor apresenta as opções 

de locais para alimentação, com um total de 30 estabelecimentos. Entretanto, a maioria 

dos locais estão desatualizados e com dados faltantes, como o caso do restaurante 

"Sabor da Terra" que apesar de ser um dos estabelecimentos mais populares da cidade, 

não aparece no site. Ademais, a grande maioria dos restaurantes estão em locais 

próximos à via Dutra.  

 

 
8.3. ESTUDO DA DEMANDA REAL DE QUELUZ: COMPARATIVO 2017-2018 

 

Este item apresenta, na forma de graficos com os números percentuais, os dados 

colhidos na pesquisa do PDTMQ de 2017 e os da amostra colhida em 2018, seguida de 

uma análise explicativa. O texto está dividido em três sub-itens, dados sócio-

demográficos, hábitos e necessidades e opiniões e sugestões. 

 

8.3.1. Dados sócio-demográficos 
 

Origem 

Uma das questões levantadas foi a origem do visitante. Investigada a cidade e o estado 

de residência para verificar se havia uma tendência de fluxo de visitantes.   
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Figura 89 - Origem dos visitantes, PDTMQ 2017 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Queluz (2017). 

 

De acordo com a pesquisa de 2017 (Figura 89),  a origem dos visitantes é caracterizada 

por ser majoritariamente das metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo, sendo que, os 

turistas da região representam apenas 17%. Já a Pesquisa Turismo 2018, mostra que 

quase metade dos visitantes/turistas são da cidade de Cruzeiro, e os demais, como as 

cidades da região e Rio de Janeiro São Paulo se apresentam de maneira igualitária 

(Figura 90). 

 

Figura 90 - Origem dos visitantes, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  

 

Entre as duas pesquisas existe um conflito, pois, na pesquisa de demanda do PDTMQ a 

visitação ocorre por parte de um público oriundo das principais capitais do país. Quanto, 

que, na pesquisa de 2018 esse público tem origem regional. É possível que o período 

de aplicação e abrangência das duas pesquisas sejam os responsáveis pela disparidade, 

já que a pesquisa de 2018 não ocorreu em épocas de festas ou eventos da cidade, 
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contudo, levanta-se também a questão de que na pesquisa de demanda de 2017 a 

visitação do público regional poderia ser mais representativa, uma vez que, nos dados 

coletados na vista de campo há relatos de que os eventos em Queluz atrai um grande 

público regional.  

Idade 

As faixas etárias dos respondentes das duas pesquisas têm características similares. 

 

Figura 91 - Faixa etária, PDTMQ 2017 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Queluz, 2017. 

 

Tem-se que na pesquisa de 2017 a  maior parte possui idade de 25 à 29 anos (Figura 

91). Já na pesquisa de 2018, a idade média dos visitantes/turistas é de 30 anos. Em 

ambas as pesquisas, observa-se que a maioria dos respondentes são de idade adulta, 

na faixa entre 25 à 30 anos (Figura 92). Fator esse interessante, confirmando os eventos 

festivos da cidade atraem públicos destas idades.  
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Figura 92 - Faixa etária, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018). 
 

Gênero 

Quanto ao gênero há um predominio dos vistantes masculinos. 

 

Figura 93 - Gênero, PDTMQ 2017 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Queluz (2017).  
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Com relação ao gênero desses visitantes, na pesquisa de 2017 a maioria é de gênero 

masculino (Figura 93), contudo, tem-se um certo equilíbrio entre eles. Na pesquisa 

Turismo 2018, o gênero masculino também é majoritário obtendo uma maior 

porcentagem que a outra pesquisa, ou seja, pode-se averiguar que a maioria dos 

respondentes que visitou a cidade é do gênero masculino (Figura 94).   

 

Figura 94 - Gênero, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  

 

Os dados a seguir foram investigados apenas na pesquisa de 2018, não permitindo a 

análise comparativa. 

 

Escolaridade 

Observa-se que a grande maioria dos visitantes possui a escolaridade no nível do 

fundamental I completo/ Fundamental II Incompleto e Ensino médio completo. As opções 

Analfabeto/Fundamental I Incompleto, Técnico e Superior Incompleto foram dadas, 

contudo,  não houve respondentes (Figura 95).  
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Figura 95 - Grau de Escolaridade 

 

Fonte: Autores (2018).  

 

Estado civil 

Sobre o estado civil, tem-se que a grande maioria dos visitantes são pessoas casadas e 

algumas solteiras. Não houve respondentes para os itens divorciado, viúvo e outros 

(Figura 96).  

 

Figura 96 - Estado Civil 

 

Fonte: Autores (2018).   
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Renda 

 

Sobre a renda familiar mensal dos visitantes ou turistas, tem-se que o público 

respondente possui, em sua maioria renda de 1 até 4 salários mínimos (Figura 97).  

 

Figura 97 - Renda familiar mensal 

 

Fonte: Autores (2018). 

 

Ainda sobre a renda familiar mensal, foi questionado sobre a quantidade de 

dependentes, obtendo uma média de 2 pessoas por renda. Contudo, calculando a moda 

tem-se que o número que mais aparece é o de 3 pessoas por renda.  

 

8.3.2 Hábitos e necessidades 
 

Tempo de permanência 

A permanência no destino predominante é de um a dois dias, característica de um final 

de semana. 
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Figura 98 - Duração da visita na cidade, PDTMQ 2017 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Queluz (2017).  
 

Dados do PDTMQ apontam que 75% dos visitantes passam até 3 dias (Figura 98), já a 

pesquisa de 2018 apresenta uma porcentagem de 91% para esse mesmo período 

(Figura 99). Por tanto, tem-se uma concordância quanto ao tempo de permanência dos 

turistas em Queluz. 

 

Figura 99 - Duração da vista na cidade, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).   
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Observa-se que com esse período de permanência, a quantidade de visitantes/turistas 

que vem para mais de 4 dias é menor, o que faz pensar que os turistas que vem à 

trabalho, para ficar durante a semana, é menor do que se esperava com base nas 

entrevistas realizadas nos hotéis da cidade, onde foi informado que boa parte do público 

que se hospeda vem com intuito de trabalho e retorna a suas cidades aos finais de 

semanas, ou, as pesquisas podem não ter abrangido com clareza este público.  

O fato da pesquisa de 2017 apresentar maior permanência em dois dias e a de  2018 

em períodos de menos de um dia pode ocorrer devido ao fato da primeira ter sido 

aplicada em hotéis, já a segunda ter sido aplicado nas ruas da cidade. 

A pesquisa de 2018, buscou além de analisar o tempo de permanência no destino, 

também a quantidade de vezes que os respondentes visitaram a cidade (Figura 100).  

 

Figura 100 - Quantidade de visitas a cidade 

 

Fonte: Autores (2018). 

 

Verifica-se que a quantidade de visitantes que retornam é alta, uma vez que, 70% dos 

respondentes já estiveram mais de 10 vezes no destino. Os itens: 1ª vez e Entre 6 a 10 

vezes não obtiveram respostas.  

Uma outra pergunta foi feita ao visitante que já esteve no destino mais de uma vez, a fim 

de ver a frequência que visita o destino (Figura 101).   
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Figura 101 - Frequência de visita ao destino 

 

Fonte: Autores (2018). 

 

Os visitantes/turistas que responderam as perguntas visitam, em sua maioria, o destino 

com uma frequência semanal ou semestral.  

 

Informação sobre o destino 

Outra categoria analisada foi os meios que os respondentes de ambas as pesquisas 

usaram para obter informações sobre o destino.  

 

Tabela 38 - Informações sobre o destino, PDTMQ 2017 
Meios de informação Quantidade 

Amigos 45 

Internet 12 

Jornal 3 

Não soube/Não opinou 40 

Total 100 
Fonte: Prefeitura Municipal de Queluz (2017).   
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A pesquisa de 2017 aponta que, entre os respondente, os amigos e a internet são os 

meios mais utilizado de divulgação da cidade para quem ainda não conhece. Quase 

metade dos respondentes optou pelo item “Não soube/Não opinou” (Tabela 38). 

Na pesquisa Turismo 2018, a indicação de pessoas de fora é o meio mais comum, 

ocorrendo também a indicação de moradores, o campo “outro” obteve o maior número 

de respondentes, tendo respostas como: “moro próximo da cidade”; “passo por Queluz”; 

“Festas”, através da divulgação das festas (Tabela 39).  

 

Tabela 39 - Informações sobre o destino, pesquisa 2018 
Meios de informação Quantidade 

Indicação de Moradores 1 

Indicação de pessoas de fora 4 

Outro 6 

Total 11 
Fonte: Autores (2018).  

 

Ao analisar a forma como ficaram sabendo do destino, percebe-se que a indicação de 

pessoas, seja elas, familiares, conhecidos, amigos entre outros é expressiva em ambas 

as pesquisas, sendo que na pesquisa de demanda do PDTMQ aparece também o uso 

da internet com uma ferramenta bastante utilizada. Ainda é considerável o número de 

pessoas que indica outras formas ou se abstém de responder, o que levanta a questão 

de que talvez não responda por não encontrar um item que expressa adequadamente o 

meio que ficou sabendo sobre o destino, ou ainda, porque há uma grande diversidade 

de meios que abrange essa questão.  
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Motivo da visita a Queluz 

 

O entendimento do motivo da viagem ajuda a compreender quais os atrativos e tipos de 

equipamentso que podem agradar oi interessar aos visitantes. 

 

Tabela 40 - Motivo da visita a Queluz, PDTMQ 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Queluz, 2017.  

 

A Pesquisa de 2017 aponta que a cultura, a gastronomia e os esportes são as principais 

razões que os respondentes visita Queluz. Aventura, clima, natureza, descanso, 

parentes, negócios e outros correspondem às razões de menos da metade dos 

visitantes/turistas que respondeu à pesquisa. A motivação por compra se mostra 

inexistente na pesquisa (Tabela 41).  

Razão da Viagem  Quantidade 

Cultura 39 

Gastronomia 20 

Esporte 10 

Aventura 8 

Clima  6 

Natureza 5 

Descanso 5 

Parentes 3 

Negócios  3 

Outros 1 

Total 100 
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Tabela 41 - Motivo da visita a Queluz, pesquisa 2018 
Motivo da Viagem Quantidade 

Negócios/Trabalho 4 

Visitar amigos e parentes 4 

Lazer/Turismo 2 

Eventos 1 

Total 11 

Fonte: Autores (2018). 

 

A pesquisa Turismo 2018, mostra que, negócios e vistar amigos e parentes são as duas 

principais razões para mais da metade dos respondentes, enquanto que lazer/turismo e 

eventos é a razão do restante (Tabela 41).  

Sobre esse dados existe expressivas diferenças, uma vez que, na pesquisa do PDTMQ 

a principal motivação é a cultura, e na pesquisa de 2018, o item Visitar amigos e parentes 

e Negócios/Trabalho estão entre as principais razões. Uma das explicações para esta 

diferença pode ser o período de aplicação da pesquisa, já que durante a pesquisa 

Turismo 2018 não estava acontecendo nenhum evento na cidade, enquanto que a 

pesquisa de 2017, por apresentar um maior período de duração contemplou períodos 

onde aconteceram eventos, e os visitantes que estavam na cidade para essas festas  

apontaram o item “Cultura” como motivação. Contudo, ainda é possível questionar, pois 

a quantidade dos itens Visitar amigos e parentes e Negócios/Trabalho foram altas na 

pesquisa Turismo 2018, mais são inexpressiva na pesquisa de 2017 e, através das 

entrevistas realizadas em campo, sabe-se que, essas são razões relevantes para o 

público que visita Queluz.  

A diferença também pode ser explicada a partir do fato de que os questionários foram 

aplicados em locais distintos, como no caso da pesquisa de 2017 que concentrou a 

abordagem em hotéis, dificilmente seriam pessoas que conhecem a moradores da 

cidade e essas mesmas dificilmente saem de suas acomodações para ir a conhecer a 

cidade. Razão pela qual se vê mais turistas que conhecem os moradores estando nas 

regiões da cidade, local onde a pesquisa de 2018 foi aplicada.  
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Meio de transporte de acesso 

Compreender o meio de transporte usado para chegar a Queluz permite subsidiar 

decisões sobre estradas, áreas de estacionamento, de embarque e desembarque, bem 

como outros elementos logados a planejamento urbano. 

 

Figura 102 - Meio de transporte para chegar em Queluz, PDTMQ 2017 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Queluz (2017).  
 

Na pesquisa de Demanda do PDTMQ o principal meio de transporte utilizado foi o carro, 

ônibus e outros representou menos da metade (Figura 102). Na pesquisa de Turismo 

2018 o carro também foi o meio mais utilizado, obtendo uma porcentagem maior que a 

outra pesquisa. Semelhantemente ônibus e outros representou menos da metade da 

amostra (Figura 103). 
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Figura 103 - Meio de transporte para chegar em Queluz, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  
 

Percebe-se que o carro é bastante utilizado como meio de acesso dos visitantes e a 

infraestrutura da cidade estando adequada a este tipo de meio de transporte passará 

uma sensação de hospitalidade aos turistas.  

 

Meio de transporte para circular em Queluz 

Considerando a restrita oferta de transporte público que circule entre os bairros de 

Queluz a pesquisa de 2018 resolveu indagar, especificamente, como os vistantes 

circulavam pela cidade. 

 
Figura 104 - Meio de transporte  para circular em Queluz, pesquisa turismo 2018 

 
Fonte: Autores (2018).   
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O resultado mostrado na Figura 104 indica que pouco mais da metade utiliza o veículo 

próprio, o restante realiza a locomoção a pé. A alta porcentagem de pessoas que desloca-

se com veículo próprio e a ausência do uso de ônibus, talvez se deva à deficiência do 

transporte público na cidade, além de que, o acesso a zona rural requer o uso de um 

veículo, em razão da longa distância e o acesso íngrime. A razão da  porcentagem de 

pessoas que desloca-se a pé, talvez seja, o fato da região central da cidade possuir  pouca 

distância entre os locais o que os leva a optar pelo deslocamento a pé.  

 

Acompanhante de viagem 

Conhecer como é comporto o grupo de turistas ajuda a adequar a oferta turística às 

características destes. Pois as necessidades de equipamentos e serviços de uma família 

com filhos é diferente de um casal em lua de mel. 

 

Figura 105 - Acompanhantes na viagem, PDTMQ 2017 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Queluz (2017).  

 

As Figuras 105 e 106 revela realidades didtintas referente ao perfil dos acompanhantes, 

sendo amigos, casal com filhos e família. Na pesquisa do PDTMQ 2017 o grupo de 

visitantes sozinho está com a menor porcentagem, já na pesquisa de 2018 apresenta 

estar sozinho como a segunda maior porcentagem. Algumas questões podem ser 

explicadas novamente por conta do local de aplicação ter sido os hotéis, como o fato da 

pesquisa de 2017 apresentar uma porcentagem significativa para casal, ao contrário do 

identificado na pesquisa de turismo 2018.  
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Figura 106 - Acompanhantes na viagem, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  
 

Mas em ambos os período pesquisados o grupo família ou casal com filhos tem 

significativa representatividade, com percentuais superiores a 36%. 

 

Gasto diário 

O gasto dos turistas ajudam a projetar a entrada de recursos para o município, 

proveninete do consumo que visitantes e turistas realizam e Qualuz. Na pesquisa do 

PDTMQ (2017), o valor mais apontado foi o de até R$50 e depois com significativa 

representatividade os respondentes que gastaram até R$ 100,00 (Figura 107).  

 

Figura 107 - Gasto médio diário no destino, PDTMQ 2017 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Queluz (2017).   
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Na pesquisa de 2018, foi utilizado uma metodologia diferente para a coleta de dados, foi 

questionado ao visitante/turista qual das categorias:  alimentação, hospedagem, lazer, 

compras e outros,  ele pretendia gastar mais por pessoa. Foi apresentado uma escala 

de 1 a 5, onde 1 é o menor valor gasto e 5 é o maior valor gasto. Para os respondentes 

que não souberam responder a alguma das categoria foi dado o valor “nulo”.   

 

Figura 108 - Gasto nas categorias de alimentação e hospedagem, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  
 

Logo, o maior gasto concentra-se no lazer, seguindo de alimentação, outros, 

hospedagem e compras. Nenhum participante considerou o lazer como a categoria que 

menos visaria gastar com na viagem e, os visitantes de maneira geral apresentaram um 

singelo interesse em compras, dando precedentes para desenvolver mais o comércio na 

cidade, principalmente o de produtos turísticos, como de souvenirs. 
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Figura 109 - Gasto nas categorias de lazer, compras e outros, pesquisa 2018 

 

 
Fonte: Autores (2018).  

 

O fato de não haver prioridade com o gasto de hospedagem é um indicativo que esse 

visitante não pernoita em Queluz ou hospeda-se na casa de conhecidos.  
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Hospedagem 

Com relação aos meios de hospedagem utilizado pelos respondentes da pesquisa do 

PDTMQ, a tabela 42  mostra que a maioria ficou em hotéis ou pousadas. 

 

Tabela 42 - Meios de hospedagem utilizado, PDTMQ 2017 
Meio de Hospedagem  Quantidade 

Hotel  55 

Pousada 23 

Outros equipamentos 17 

Casa de parentes 5 

Total  100 

Fonte: Plano Diretor de Turismo de Queluz (2017). 

 

Já na pesquisa Turismo 2018, apenas três visitantes informaram que estavam 

hospedados na casa de amigos e parentes e os demais não utilizaram meio de 

hospedagem.  

 

Atividades na região 

O questionário de 2018 abordou uma questão sobre a região, questionando ao 

visitante/turistas se na viagem atual ele pretendia visitar ou se já teria visitado uma cidade 

da região. As resposta apontam para as cidades de Itatiaia-RJ; Bananal-SP, Areias-SP 

e Cruzeiro-SP; Areias-SP e Resende-RJ; Silveiras-SP e Areias-SP.  Sete respondentes 

não visitaram nenhuma cidade próxima. Por sua vez, a resposta para cidades que ainda 

será visitadas foi Cachoeira Paulista-SP, sendo a opção de dois respondentes. Portanto, 

o destino próximo mais visitado foi Areias-SP. 

Com a finalidade de descobrir se o visitante utiliza algum serviço de agência de turismo 

para viajar ao destino, foi perguntado se eles usaram esse tipo de serviço na viagem, e, 

100% dos respondentes informaram que não utilizaram.  
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Frequência em eventos 

Sobre os eventos e festas da cidade, foi questionado quais os visitantes/turistas já havia 

frequentado, obtendo os dados que constam na Figura 110.   

 

Figura 110 - Tipos de eventos frequentados no destino 

 

Fonte: Autores (2018) 

 

O São João é o evento mais frequentado, conforme informado também nas entrevistas 

feitas durante a visita técnica.  

Ainda, sobre o questionamento anterior, foi perguntado aos respondentes que 

frequentaram eventos, a forma pela qual ficou sabendo sobre ele, e as respostas foram: 

é muito divulgado nas cidades vizinhas; facebook; três respondentes foi por indicação 

de familiares; cartaz, flyer e internet; redes sociais; por está passando na cidade. 

Sobre ter provado algum prato típico local, cinco respondentes apontaram a moranga; 

um apontou boi no rolete; seis informaram que não provou nenhum prato típico, sendo 

que destes, um respondeu que não existe prato típico de Queluz.  
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8.3.3 Opiniões e sugestões 
 

A pesquisa Turismo 2018 buscou saber quais atividades o visitante pretendia fazer no 

destino. Atividades relacionadas ao comércio, como compra e venda foram as mais 

citadas, aparecendo também opções como: beber e ficar com os amigos; aproveitar os 

ranchos e riachos; trabalhar; ir em fazendas, aproveitar a comida e lagos do destino.  

Pensando nas melhorias que podem ser realizadas no destino, foi acrescentado ao 

questionário uma pergunta sobre o que o visitante/turista percebe que falta de lazer no 

cidade. As respostas foram: bares e bailes da terceira idade; coisas na praça para quem 

vai nas festas; muita coisa; não falta nada; um shopping; faltam opções, porque o que 

tem atualmente são as águas da Marambaia; tudo, só tem um pouco de festas; 

informação, bondinho, parque, lojas, feiras; lugar de lazer para as crianças; dois 

respondentes não souberam responder. Foi perguntado sobre o tempo que o 

visitante/turista considera necessário para conhecer o destino.  

 
Figura 111 - Tempo necessário para conhecer Queluz 

 
Fonte: Autores (2018).   
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Sabe-se que a resposta para esse questionamento é subjetiva, contudo, válida para 

apontar a quantidade de tempo que a maioria considera o ideal para visitação ao destino. 

Com relação a infraestrutura, na pesquisa do PDTMQ, os itens avaliados foram: limpeza, 

sanitário, site, receptivo, restaurantes, atrativos, artesanatos, estacionamento, 

segurança, sinalização, posto de informação, hospedagem, bares, comércio, posto de 

gasolina e rodovia de acesso. O posto de gasolina, artesanato e receptivo foram 

avaliados como bom. Rodovia e hospedagem como excelente. Os demais itens como 

razoáveis (PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ, 2017) .  

As Figuras de 111 até 125 referem-se aos dados obtidos em 2018, sobre a avaliação da 

infraestrutura do município. Os itens relativos a infraestrutura avaliados foram: 

iluminação pública, áreas verdes e praças, lixeiras, sinal de celular e internet, áreas de 

lazer, limpeza pública, calçadas (acessibilidade), comércio, sinalização turística, 

sinalização das estradas, vias (ruas, avenidas, estradas), transporte público, 

hospedagem, acolhimento da pessoa, restaurantes e bares, segurança, saúde pública, 

custo-benefício, outro. Contudo, observa-se que a nota dada a cada item é muito 

subjetivo a cada respondente. 

No eixo vertical, estão as notas de 1 à 5 (sendo 1 muito ruim, 2 ruim, 3 regular, 4 bom, 5 

muito bom) na horizontal a quantidade de respondentes que apontou por cada nota, de 

cada item. 

 

Figura 112 - Avaliação da iluminação pública, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  
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A avaliação sobre a iluminação é dispersa com notas de muito ruim a muito boa, com 

concentração de três respondentes em boa. 

 

Figura 113 - Avaliação das áreas verdes e praças, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  

 

A avaliação sobre áreas verdes e praças concentra seis respostas em boa mas dois 

visitantes as consideram muito ruins e três a consideram regular. 

 

Figura 114 - Avaliação da quantidade e qualidade das lixeiras públicas, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  
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A avaliação sobre lixeiras públicas é dispersa com notas de muito ruim a muito boa, com 

concentração de três respondentes em ruim. 

 

Figura 115 - Avaliação do sinal de celular e internet, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018). 

 

A avaliação sobre sinal de celular e internet concentra cinco respostas em boa mas 

quatro visitantes o consideram ruim e uma muito bom. 

 

Figura 116 - Avaliação das áreas de lazer, pesquisa 2018 

 

Fonte: Autores (2018).  

 

A avaliação sobre áreas de lazer foi feita por apenas cinco respondentes e concentra 

duas respostas em boa, duas em ruins e uma em regular. 
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Figura 117 - Avaliação da limpeza pública, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  

 

A avaliação sobre limpeza pública é dispersa com notas de ruim a muito boa, com 

concentração de seis respondentes em boa. 

 

Figura 118 - Avaliação das calçadas e sua acessibilidade, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  

 

A avaliação sobre calcadas converge para uma avaliação regular, com cinco 

respondentes com esta avaliação. 
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Figura 119 - Avaliação do comércio local, pesquisa 2018 

 

Fonte: Autores (2018).  

 

A avaliação sobre o comércio local é dispersa com notas de ruim a muito boa, com 

concentração de quatro respondentes em muito boa, quatro em boa um em regular e 

dois em ruim. 

 
Figura 120 - Avaliação da sinalização das estradas, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  

 

A avaliação sobre sinalização das estradas converge para uma avaliação boa, com cinco 

respondentes com esta avaliação. 
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Figura 121 - Avaliação das vias públicas municipais, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  

 

A avaliação sobre vias públicas é dispersa com notas de ruim a muito boa, com de três 

respondentes atribuindo notas ruim, regular e bom e um para muito bom. 

 
Figura 122 - Avaliação do transporte público-privado, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  

 

A avaliação do transporte público-privado foi feita por apenas três respondentes, sendo 

que dois consideraram este item regular e um bom. 
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Figura 123 - Avaliação das hospedagens, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  
 

A avaliação sobre hospedagem foi feita por apenas quatro respondentes, e é favoravel 

com duas notas muito boa e duas boa. 

 

Figura 124 - Avaliação do acolhimento das pessoas, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores, 2018.  
 

A avaliação sobre o acolhimento em Queluz também tem uma tendência favorável, com 

cinco respostas muito boa, duas boa e duas regular. 
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Figura 125 - Avaliação da segurança, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  

 

A avaliação sobre segurança tem tendência favorável com cinco respostas muito boa, 

três boa e uma regular. Entretanto,  á uma avaliação de muito ruim. 

 

Figura 126 - Avaliação do custo-benefício, pesquisa 2018 

 
Fonte: Autores (2018).  

 

Com relação ao item transporte, a nota dada é referente ao transporte público-privado, 

pois a cidade de Queluz não possui uma frota municipal. A avaliação referente  ao 

comércio local, a hospedagem, ao acolhimento das pessoas e a segurança tiveram nota 

5, de melhor classificação. Já a avaliação atribuída ao custo-benefício, à sinalização das 

estradas, à limpeza pública,  às áreas de lazer,  ao sinal de celular e à internet, às áreas 

verdes e praças, à quantidade e qualidade das lixeiras públicas  e  à iluminação pública 

foram os que receberam majoritariamente nota 4. Avaliação atribuída às calçadas e sua 

acessibilidade e o transporte público-privado receberam nota 3. As notas abaixo de 3 

não foram majoritariamente escolhidas em nenhuma categoria.  
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 A do PDTMQ de 2017 avaliou também os atrativos da cidade, solicitando aos 

respondentes que informe notas para cada um. A pesquisa turismo 2018, optou por não 

avaliar os atrativos, por considerar que ainda não estão consolidados.  

Sobre o Centro de Informações Turísticas de Queluz, foi perguntado se os visitantes o 

conheciam e, 100% dos respondentes informou que não. Foi extraído do visitante até 

três palavras que os remetem a Queluz, aparecendo as seguintes palavras/frases: 

Turística, religião, acolhedora; festa; Graal(Dutra); Festas, fogos e tranquilidade; 

sossego, natureza e segurança; tranquila , acolhedora e segura; calma e contato com a 

natureza; compra de comida e rio; paz e calmaria; barata e calma; tranquila.  

Logo, os adjetivos mais atribuídos a cidade são aqueles que representam as 

características para tranquilidade, calmaria, sossego e  paz. E por fim, foi perguntado se 

o turista/visitante gostaria de acrescentar mais alguma informação a pesquisa. Apenas 

três dos onze respondentes fez colocações, sendo elas, referente ao transporte “gostaria 

que voltasse o meio de transporte como era antes, havia mais ônibus e os horários 

batiam com as integrações para outras cidades”. Outra informação apontada foi a data 

de ocasião da visita e a forma de recurso usado para a viagem “estava no feriado em 

Queluz, utilizou renda da pensão que recebe do pai”. A última informação foi de que não 

recomenda a visitação a cidade.  

Foi questionado também se há a intenção de retorno ao destino, dos onze respondentes, 

dez tem a intenção de retornar. Os motivos que o fazem querer isso são: dois 

respondentes disseram que gosta do destino; para passear e por negócios; por 

curiosidade; por conta das pessoas; três respondentes apontaram o fato de ser  tranquila; 

apenas pelos parentes; por ter festas animadas. O respondente que afirmou não ter 

intenção de voltar ao destino apontou o fato de não ter nada para fazer, apenas comidas. 

Observa-se que os principais motivos de intenção de retorno é a tranquilidade e por 

gostarem do destino. 
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8.4 SEGMENTOS POTENCIAIS DE TURISMO EM QUELUZ 
 

A segmentação do mercado na área do turismo pode ser feita tanto pela ótica da oferta 

quanto da demanda. Pela oferta, avalia-se o que o destino tem a oferecer aos visitantes, 

e pela demanda, observa-se elementos como hábitos, motivações e necessidades do 

grupo de consumidor (Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, 2006). 

Para este trabalho, foi utilizado a cartilha de segmentos Marcos Conceituais (Secretaria 

Nacional de Políticas de Turismo, 2006), um documento nacional elaborado com base 

nos conceitos de segmentos turísticos estabelecidos pela OMT. 

A partir das definições da cartilha e do material levantado e analisado sobre Queluz, das 

percepções dos estudantes sobre a cidade, e das pesquisas compiladas da pesquisa do 

PDTMQ 2017 e da pesquisa de 2018, foram identificados alguns segmentos de demanda 

real e potencial para o município, entre eles o turismo cultural e de negócios e eventos 

como segmentos já existentes. 

O turismo cultural apresenta-se na cidade de Queluz principalmente nos eventos festivos 

que atraem o público da região. A cartilha define o Turismo Cultural como, “atividades 

turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio 

histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais 

e imateriais da cultura.” (SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS DE TURISMO, 2006, 

p. 13) 

Os eventos festivos são os principais atrativos de Queluz, além de serem os 

responsáveis pelo aumento significativo de fluxo de visitantes no município. Essas 

informações foram confirmadas tanto pela pesquisa de gabinete, quando pelas 

anotações realizadas em campo. 

No entanto, vale ressaltar que Queluz não possui eventos culturais fortemente ligados 

ao patrimônio local, limitando-se atualmente a festas populares de gastronomia, como a 

Festa da Moranga ; entretenimento, como o Encontro de Jeeps ; e religião, como a Festa 

de São João. 

Para o turismo de negócios e eventos, percebeu-se que em alguns hotéis, principalmente 

nos de categoria simples, a maior parte da ocupação vem de hóspedes de negócios (em 

sua maioria, trabalhos operacionais), contudo, acredita-se que esse fluxo seja incipiente 
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e limitado, principalmente dentro do conceito do segmento, “conjunto de atividades 

turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, 

de caráter comercial, promocional, técnico, científico e social.” (SECRETARIA 

NACIONAL DE POLÍTICAS DE TURISMO, 2006, p. 46) 

Para que se desenvolva o turismo de negócios e eventos em Queluz, considerando a 

classificação da Secretaria Nacional de Políticas do Turismo, seriam necessários 

grandes investimento na infraestrutura turística, como espaços para eventos, rede 

hoteleira variada e em maior quantidade, e melhoria nos sinais de comunicação. Isso 

porque se considera turismo de negócios feiras comerciais, grandes centros estratégicos 

de mercado e centros urbanos. Entretanto, o que se vê em Queluz é a utilização 

estratégica da sua localização para trabalhadores que utilizam a estrada Dutra com 

frequência, abrindo precedentes para haver a criação de um evento para os 

caminhoneiros, ou um empreendimento temático de caminhão, por exemplo.  

O outro tipo de turismo corporativo que foi levado em consideração por já ocorrer é o que 

os funcionários e diretores de empresas passam em uma cidade para fazer treinamento 

de imersão, normalmente em hotéis de categoria de luxo, como no caso da Fazenda 

Santa Vitória.  Queluz se mostra uma cidade notável para esse tipo de evento já que fica 

em meio as duas capitais mais importantes do país, São Paulo e Rio de Janeiro, locais 

onde as empresas costumam se fixar ou colocar unidades. 

As observações realizadas durante a visita mostrou que em Queluz os turistas se 

concentram em atrativos particulares nas regiões rurais, principalmente os hotéis 

fazendas. A concentração maior em número de visitante são durante os eventos 

realizados ao longo do ano, como o da Festa de São João. Entretanto, a partir dos 

estudos é perceptível que Queluz tem potencial para ser reconhecido a partir de outros 

nichos, que não somente o de eventos, como sobre turismo de aventura e turismo 

cultural além das festas, por exemplo.  
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8.4.1 Turismo de Aventura 
 

Um dos segmentos potenciais de Queluz é o turismo de aventura. A cartilha define o 

Turismo de Aventura como "os movimentos turísticos decorrentes da prática de 

atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo." (SECRETARIA 

NACIONAL DE POLÍTICAS DE TURISMO, 2006, p. Para Queluz, notou-se o potencial 

para atividades de escalada e cicloturismo, devido a atrativos como o Bosque das 

Paredes Ocultas, e eventos de cicloturismo que passaram pelo município. Essas duas 

atividades são descritas pelo Ministério do Turismo como se vê no Quadro 43. 

 

Quadro 43 - Descrição de escalada e cicloturismo 

 
Fonte: Ministério do Turismo, 2010, p. 18-19 (adaptado) 
 

Apontar o perfil do turista de aventura é uma tarefa difícil, pois as motivações dele se 

confundem com outros segmentos, como o ecoturismo. Dito isso, para desenhar o perfil 

do turista de aventura, foram utilizados dados da pesquisa Perfil do Turista de Aventura 

e do Ecoturista no Brasil (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010, p. 22. A pesquisa teve como 

amostra 949 pessoas (homens e mulheres), entre 18 e 59 anos, residentes nas capitais 

dos maiores pólos emissores do país: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul, que viajaram dentro do Brasil nos últimos 12 meses. 

Neste aspecto, vale notar que Queluz está localizado em São Paulo, e próximo de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro (Figura 8.43), justamente os estados abordados nesta pesquisa 

de perfil. Pela proximidade e o relativo fácil acesso, esses estados (com exceção de Rio 

Grande do Sul) são os que têm maior potencial de serem os grandes pólos emissores 

para Queluz. 
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Figura 127 - Mapa da região próxima a Queluz 

 
Fonte: Mapas de São Paulo (adaptado) 
 

A pesquisa aposta então alguns dados relevantes para Queluz, sendo um deles o meio 

de transporte utilizado pelos entrevistados. O principal meio de transporte utilizado por 

eles para a viagem foi o carro proprio (59%), ou seja, são turistas provavelmente 

independentes e que planejam suas próprias viagens. Neste aspecto, dois pontos podem 

ser levantados para Queluz, o primeiro é o uso dispensável de agência de viagens para 

chegar até Queluz por parte dos turistas de natureza e aventura, e o segundo, a 

disponibilidade de viajar de carro por rodovias. 

Quanto a época que viajam,  quase todos os entrevistados disseram que viajam durante 

as férias (91%), mas também viajam durante os fins de semana prolongados (72%) e 

fins de semana normais (40%). Pela proximidade já citada, Queluz pode se tornar um 
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destino convidativo para essas viagens de fins de semana, como já acontece com 

municípios do litoral de São Paulo. 

Em relação aos prestadores de serviços relacionados a atividades na natureza, 73% dos 

entrevistados disseram que o certificado de atuação dentro das normas técnicas tem 

influência no momento de decisão da compra. Isso demonstra que Queluz deve se 

preocupar em regulamentar seus atrativos de natureza, e incentivar que os privados 

façam o mesmo, pois no momento o Bosque das Paredes Ocultas, por exemplo, não tem 

nenhum tipo de certificado ou regulamentação que possa lhe dar maior visibilidade ou 

passar mais segurança ao visitante. Esse certificado não é obrigatório (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2010, p. 35), mas atua como “selo de qualidade” e é reconhecido e valorizado 

pelos turistas de aventura. 

Acerca da principal fonte de informação para as viagens de natureza e aventura, as 

principais fontes citadas foram as mídias, a internet, a televisão e as revistas 

especializadas. Neste ponto, vale novamente citar a regulamentarização da atividade em 

Queluz, pois isso lhe dará mais credibilidade e assim oportunidades de divulgação. Fica 

evidente ainda a importância do destino e atrativo se divulgarem em páginas próprias na 

internet, mantendo-as atualizadas e oferecendo todas as informações necessárias para 

futuros visitantes. 

Também da pesquisa, as atividades de aventura mais praticadas pelos entrevistados 

foram passeios de bugues e cavalgadas (36%), e caminhadas (31%). Com mais de 10% 

aparece o cicloturismo, e com menos de 10% aparece escalada, as duas atividades de 

importância para Queluz. O número pequeno de praticantes dessas atividades pode não 

ser um problema neste caso, pois a capacidade de Queluz é pequena, e o município 

pode se aproveitar desse nicho que ainda parece estar em desenvolvimento na região 

pesquisada, estabelecendo-se possivelmente com um destino inicial de destaque. 

Com base nos dados da pesquisa, as principais motivações para a escolha do segmento 

do turismo de natureza e aventura foram: fuga do dia a dia, da correria, do trabalho, do 

estresse e da violência; busca de descanso; resgate da vida e do prazer; retorno às 

origens; e vivências e experiências memoráveis. Queluz pode oferecer vários desses 

aspectos, pois a própria população identifica o município como calmo e seguro, como 

revelado em pesquisa com a comunidade. 
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Sobre o perfil do turista de natureza e aventura, detectou-se as características: entre 18 

a 29 anos; maioria do sexo masculino; solteiros; ensino superior incompleto; classe social 

B; hábitos de viajar em grupos; contribui para o planejamento da sua viagem; demonstra 

respeito pelo ambiente natural e social; exige qualidade, segurança, acessibilidade e 

informação. Pelo fato de Queluz não ser um destino presente nas agências de viagens, 

o perfil de turista independente aqui apresentado é de grande relevância ao destino. No 

entanto, o município deve se preocupar em atender à legislação turística do turismo de 

aventura, com o intuito de promover a qualidade dos serviços, equipamentos e produtos 

oferecidos aos visitantes. 

Os envolvidos do trade de Queluz se apresentam abertos a divulgar a cidade para seus 

hóspedes e clientes, contanto que se tenha atividades e locais de relevância para 

poderem indicar. Isso mostra que Queluz ainda pode ser melhor estruturada para os 

turistas, e necessita de um diferencial para se destacar da região. Por apresentar um 

bom engajamento on-line, pode ser mais fácil conseguir conquistar pessoas para ir visitar 

a cidade.  

Analisando o porte da cidade, se espera ver e manter turistas de perfil regional e de 

entorno, como já ocorre, entretanto em maior escala e não só periodicamente. Ademais, 

há a necessidade de sensibilização e se discutir a importância de mensurar a visitação 

em Queluz, para construir e consolidar, em conjunto, um mecanismo efetivo para isso.   
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APÊNDICE 1 - CARGO, NOME, TELEFONE E E-MAIL - (PREFEITO, SECRETARIAS 
E DIRETORIAS) QUELUZ 2018 

 

PREFEITO Laurindo Joaquim da Silva Garcez 

(12) 3147-9020 gabinete@queluz.sp.gov.br 

1 - Sec. de Plan. de Obras e de Serv. Osiel Ferreira Soares 

(12) 3147-2143 adm.financa@queluz.sp.gov.br 

2 - Secretaria das Finanças Érika Aparecida Teixeira dos Santos 

(12) 3147-9020 financeiro@queluz.sp.gov.br 

3 - Secretaria de Assistência Social Marli Aparecida Cotrin Monteiro 

(12) 3147-2043  social@queluz.sp.gov.br 

4 - Secretaria de Assuntos Jurídicos João Batista Guimarães Câmara Neto 

(12) 3147-9020 juridico@queluza.sp.gov.br 

5 - Secretaria da Educação Eliane Gonçalves Reis Bueno 

(12) 3147-1396 educacao@queluz.sp.gov.br 

6 - Sec. do Meio Amb. e Agronegócio Elizângela Cristina C. Bernardes Souza 

(12) 3147-2129 meioambiente.agro@queluz.sp.gov.br 

7 - Secretaria da Saúde Marilda Uchôas Ferreira 

(12) 3147-1118 saude@queluz.sp.gov.br 

8 - Secretaria da Administração Ana Paula da Silva Rodrigues 

(12) 3147-9020 adm.financa@queluz.sp.gov.br 

A - Diretoria de Comunicações Luiz Felipe do Amaral 

(12) 3147-9020 comunicacoes@queluz.sp.gov.br 

B - Dir. de Cul., Turismo e Com. Social Thomaz Cardoso Lucas Barbosa 

(12) 3147-2096 cultura.turismo@queluz.sp.gov.br 
  Fonte: http://transparencia.queluz.sp.gov.br/ e http://queluz.sp.gov.br/ 
 

  



 253 

APÊNDICE 2 - NOME, PARTIDO E QUANTIDADE DE VOTOS DOS VEREADORES 
DE QUELUZ 

 

Nomes Partidos  Votos 

Carlos Mateus Gomes Garcez  PSDB 11.14 % - 661 Votos 

Luis Gustavo Silva Ribeiro  PSD 3.94% - 234 Votos 

Silvio José Bueno  DEM 3.62% - 215 Votos 

Luis Fernando Paulino  PV 3.52% - 209 Votos 

Paula Elias da Silva  PSDB 3.05% - 181 Votos 

João Batista Ribeiro Filho  PSC 2.73% - 162 Votos 

Kácia Maria Nemetala Macedo  PV 2.33% - 138 Votos 

Paulo Roberto Da Silva PSDB 1.96% - 116 Votos 

Adalberto Rodrigues Da Silva  PSDB  1.77% - 105 Votos 

Fonte: https://www.eleicoes2016.com.br/candidatos-vereador-queluz-sp/ 
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APÊNDICE 3 - FICHAS TÉCNICAS SOBRE OS PATRIMÔNIOS CULTURAIS 
MATERIAIS DE QUELUZ 

 

 
A.3.1– Ficha Técnica da Estação Ferroviária 

Nome Estação Ferroviária  

Serviços oferecidos Atualmente, funciona como a sede do CRAS. 

Endereço R. Ten. Manoel França, 134-158, Queluz 

Telefone 0800 726 0101 (número do CRAS) 

Horário de funcionamento 08-17h (Segunda a Sexta-Feira) 

Nº de funcionários Nenhum 

Meios de divulgação Site Prefeitura de Queluz 

Fonte: autores deste relatório (2018). 
 

 
A.3.2 – Ficha Técnica da Casa de Maria – Canção Nova 

Nome Casa de Maria – Canção Nova 

Serviços oferecidos Palestras, missas e casa de retiro para a comunidade. Às segundas-feiras 
à noite há grupo de oração para a comunidade. 

Endereço Av. José Messias de Paula França, 67 

Telefone (12) 3147-2208 

Horário de funcionamento Ininterrupto 

Nº de funcionários 7 pessoas da equipe de formação 

Meios de divulgação Nenhum 

Fonte: autores deste relatório (2018). 
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A.3.3 – Ficha Técnica da Igreja Matriz de São João Batista 
Nome Igreja Matriz de São João Batista 

Serviços oferecidos Missa, casamento, batismo, catequização, loja de artigos católicos, entre 
outras atividades católicas. 

Endereço Ladeira Joaquim Carvalho, 73 

Telefone (12) 3147-1765, (12) 3547-1539 

Horário de funcionamento Ininterrupto 

Nº de funcionários Uma funcionária da loja mais toda a equipe paroquial 

Meios de divulgação Site Prefeitura de Queluz 

Fonte: autores deste relatório (2018). 
 

 
A.3.4 – Ficha Técnica dos Destroços da Antiga Ponte 

Nome Destroços da Antiga Ponte 

Serviços oferecidos Nenhum 

Endereço Dentro do Rio Paraíba do Sul, próximos à Ponte Governador Mário 
Covas 

Telefone Não há 

Horário de funcionamento - 

Nº de funcionários Nenhum 

Meios de divulgação Nenhum 

Fonte: autores deste relatório (2018). 
 

  



 256 

A.3.5 – Ficha Técnica da Ponte Governador Mário Covas 
Nome Ponte Governador Mário Covas 

Serviços oferecidos Passagem de carros e pedestres 

Endereço Rua Prudente de Moraes s/n 

Telefone (12) 3147-2096 - Secretária de Cultura e Turismo  

Horário de funcionamento Ininterrupto 

Nº de funcionários Nenhum 

Meios de divulgação Nenhum 

Fonte: autores deste relatório (2018). 
 

 
A.3.6 – Ficha Técnica do Centro Cultural Malba Tahan 

Nome Centro Cultural Malba Tahan 

Serviços oferecidos Museu, Secretaria de Esportes e Secretaria de Cultura, Eventos e 
Turismo 

Endereço Praça Francisco das Chagas Lima, 272 

Telefone (12) 3147-1200 

Horário de funcionamento Das 8h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira 

Nº de funcionários Três 

Meios de divulgação Site da Prefeitura de Queluz e Redes Sociais 

Fonte: autores deste relatório (2018). 
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A.3.7 – Ficha Técnica da Casa do Artesão 
Nome Casa do Artesão 

Serviços oferecidos Produção e venda de artesanatos Taboa. 

Endereço Rua Dr. Oscar de Almeida, 44 

Telefone (12) 3147-1479  

Horário de funcionamento Das 8h às 18h, podendo variar. 

Nº de funcionários Três artesãos 

Meios de divulgação Nenhum 

Fonte: autores deste relatório (2018). 
 

 
A.3.8 – Ficha Técnica do Mirante do Cristo 

Nome Mirante do Cristo 

Serviços oferecidos Mirante com vista para a cidade de Queluz. 

Endereço Acesso pela Ac. Dep. Nesrala Rubéns 

Telefone Não há 

Horário de funcionamento - 

Nº de funcionários Nenhum 

Meios de divulgação Nenhum 

Fonte: autores deste relatório (2018). 
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APÊNDICES 4 - QUESTIONÁRIO APLICADO NA ETAPA 1 DE INVESTIGAÇÃO DA 
COMUNIDADE DE QUELUZ – 1º SEMESTRE DE 2018 

 
1. Mora em Queluz? 
2. Há quanto tempo? 
3. Sexo 
4. Faixa Etária 
5. Você trabalha? 

a. Se sim, qual sua ocupação? 
6. Em qual cidade trabalha? 
7. Quais são suas principais atividades de lazer na cidade? 

a. Especifique as mais relevantes 
8. Em quais ambientes essas atividades acontecem? 
9. Que atividades ou espaços você acha que faltam? 
10. Você costuma interagir ou receber turistas? 
11. Você se sente confortável com a presença de turistas? 
12. Você tem interesse em trabalhar com turismo? 
13. Qual é o período de maior fluxo de turistas? 
14. Os turistas costumam visitar Queluz procurando o que? 

a.  Especifique os mais relevantes 
15. Que lugares você recomendaria que um turista visitasse em Queluz? 
16. Que atividades você sugeriria que um turista fizesse na cidade? 
17. Que aspectos da cultura da cidade você destacaria como mais relevantes? 
18. Como se informa sobre o que está acontecendo na cidade? 
19. Teria interesse em participar ativamente de discussões sobre turismo? 
20. Por favor indique sua opnião para cada afirmativa, 1 para discordo completamente, 4 para concordo 

completamente e 5 caso não tenha opinião/não deseja responder: 
a. O turismo estimula investimentos em nossa economia local 
b. O turismo propicia muitas oportunidades de emprego 
c. Os impactos do turismo ao meio ambiente são relativamente baixos 
d. Os turistas contribuem bastante para os problemas de tráfego na área 
e. O turismo aumentam o problema de criminalidade no local 
f. Os turistas são uma carga para os serviços da cidade 
g. A qualidade de vida no local pode melhor com o turismo 
h. Nós deveríamos tomar medidas para restringir o desenvolvimento turístico 
i. É importante que os residentes estejam envolvidos nas discussões sobre o turismo 
j. O turismo traz trocas culturais positivas para a comunidade 
k. O turismo é uma atividade econômica relevante para a cidade 
l. As opções de lazer acessível na cidade são suficientes 
m. Os investimentos em lazer na cidade deveriam ser maiores 
n. O patrimônio cultural da cidade é valorizado pela população 
o. A população participa das atividade culturais da cidade 
p. A estrutura para eventos culturais é adequada 
q. As atividade culturais são divulgadas adequadamente 
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APÊNDICES 5 - QUESTIONÁRIO APLICADO  NA 2º ETAPA DA INVESTIGAÇÃO DA 
COMUNIDADE DE QUELUZ – 2º SEMESTRE DE 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: autores deste relatório (2018). 
 

 


