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RESUMO 
 
 
 

 A região da Baixada Fluminense, localizada na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, é composta por 13 municípios, dentre eles Nilópolis, Nova Iguaçu e 

Duque de Caxias, selecionados para este trabalho.  Também procurou-se 

analisar a percepção dos gestores públicos responsáveis pelas pastas de 

turismo desses municípios em relação ao potencial turístico de cada um(isto é, 

se perceberam as belezas e as riquezas do patrimônio natural e cultural do 

município por qual é responsável). Para isso, foi realizada uma pesquisa de tipo 

descritiva e analítica, com o uso do método qualitativo e a aplicação de 

questionários aos gestores turísticos locais, além de pesquisa bibliográfica e da 

realização de entrevistas com historiadores da região. Como resultado, apurou-

se que os municípios de fato possuem grande potencial turístico e que algumas 

iniciativas significativas. Objetiva-se neste breve estudo apontar o potencial 

turístico da Baixada Fluminense, em particular desses municípios, 

demonstrando, por meio da apresentação dos principais patrimônios culturais e 

ambientais que cada um possui, a capacidade desses municípios em atender 

diferentes segmentos da atividade turística. Iniciativas estão sendo tomadas, 

mas ainda muito tímidas em relação à importância dos mesmos para o turismo 

e o desenvolvimento local. 

 

Palavras - Chave: Baixada Fluminense. Potencial Turístico. Nilópolis. Nova 

Iguaçu. Duque de Caxias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

The region of Baixada Fluminense, located in the metropolitan area of Rio de 
Janeiro, is composed of 13 cities, including Nilópolis, Nova Iguaçu and Duque de 
Caxias, selected for this research. The objective of this study point to the tourism 
potential of the Baixada Fluminense, in particular those cities, demonstrating, 
through the presentation of the main cultural and environmental heritage that 
each possesses the capacity of municipalities to meet different segments of 
tourism. It also sought to analyze the perception of public officials responsible for 
tourism folders of these municipalities of the touristic potential of each. For this, 
a descriptive and analytical type research was conducted with the use of 
qualitative methods and the application of questionnaires to local tourism 
managers, as well as bibliographic research and interviews with historians of the 
region. As a result, it was found that the fact that cities have great tourism 
potential and that some significant initiatives are being taken, but still very shy 
about the importance of them for tourism and local development. 
 
Keywords: Baixada Fluminense. Touristic Potential. Nilópolis. Nova Iguaçu.  
Duque de Caxias. 
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                                                 INTRODUÇÂO 
 
A Baixada Fluminense está localizada na região Metropolitana do Rio de Janeiro 

e é composta pelos seguintes municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, 

Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, 

Queimados, São João de Meriti e Seropédica, ocupando uma área total de 

aproximadamente 3.800 km².de extensão. Tratar do tema Turismo na região da 

Baixada Fluminense parece ser um desafio, pois no imaginário nacional ela é 

lembrada como uma região de diversos problemas de infraestrutura, pobreza e 

violência, temas mais recorrentes no noticiário sobre a região 

 
   O presente trabalho tem por objetivo apresentar o potencial turístico dos 

municípios de Nilópolis, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, três importantes e 

populosos municípios da região. O recorte se faz necessário dada a grande 

extensão territorial da região e à dispersão das poucas informações relativas ao 

turismo, o que poderia resultar num trabalho excessivamente descritivo e 

superficial. 

Identificando o potencial desses municípios, busca-se discutir a 

viabilização das práticas turísticas nos mesmos, avaliando inclusive, as políticas 

públicas e privadas para promover a atividade nesta região. Ao final do trabalho 

serão sugeridas estratégias para promover tais municípios como novos destinos 

turísticos. 

      Como objetivos específicos, pretende-se realizar um levantamento dos 

possíveis pontos turísticos dos municípios escolhidos; analisar as principais 

razões de a região não ser reconhecida como destino turístico; Identificar por 

meio de contato online e presencial com as prefeituras e autoridades 

responsáveis por cada um dos municípios a existência de iniciativas e projetos 

para a que os mesmos se tornem mais turísticos. 

    A escolha do tema se deve ao fato de a autora ter nascido na cidade 

de Nilópolis, e, embora seja moradora da Urca, elegeu os municípios de Nova 

Iguaçu   e Duque de Caxias por gostar de fazer passeios pelos sítios e 

Cachoeiras destes dois municípios com sua família e por acreditar que os 
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mesmos têm muito potencial a oferecer, podendo, inclusive, ser considerados 

como novos destinos turísticos. Há, no olhar da nilopolitana e futura turismóloga, 

um grande incômodo com a falta de valorização dos bens culturais e naturais 

destas localidades e com a ausência quase completa de atividade turística que 

possa promover esses bens e valorizar as cidades envolvidas e seus cidadãos.  

Além de a autora ter admiração por estes municípios, outros motivos a 

fizeram optar por eles e pela exclusão de outros. Nova Iguaçu foi escolhido por 

sua importância política na Baixada Fluminense e devido ao seu potencial de 

belezas naturais, como o Vulcão de Nova Iguaçu, o Parque Natural Municipal de 

Nova Iguaçu e, principalmente, pelas belezas do distrito de Tinguá, que possui 

uma rica reserva de Mata Atlântica e diversos sítios, cachoeiras e trilhas. E, além 

disso, no Município de Nova Iguaçu nota-se um potencial de patrimônio cultural, 

como por exemplo, a antiga Fazenda de São Bernardino que é uma herança da 

história da época colonial. Embora não esteja nas melhores condições (pois hoje 

só restam ruínas), ainda é possível reconhecer a fachada. E nota-se também 

que em Nova Iguaçu se faz diversas festas regionais, como por exemplo, a Festa 

do Aipim, que acontece no Tinguá, ou a festa da Banana, em Jaceruba, e 

também a de aniversário da cidade, além das festas religiosas, sendo a mais 

famosa delas a de Santo Antônio, padroeiro da cidade, a 13 de junho. 

O município de Duque de Caxias foi escolhido não somente pela 

proximidade, mas também por sua história fazer parte do Município de Nova 

Iguaçu. Assim como este município, Duque de Caxias também tem um potencial 

para o turismo ecológico, pois possui lindas cachoeiras no Parque Natural 

Municipal da Taquara, e também para o turismo cultural, pois possui importantes 

museus, como o Museu Ciência e Vida e o Museu Histórico de Duque de Caxias. 

O município possui ainda um forte potencial para o turismo de negócios, sendo 

um dos principais polos de negócios do Estado do Rio de Janeiro, por conta de 

suas fábricas, de sua malha viária e pelo comércio.  

Quanto à escolha do município de Nilópolis como um dos protagonistas 

deste trabalho, temos que, embora seja um município pequeno, o mesmo 

apresenta o maior IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) da 

Baixada Fluminense, que é o valor que define a qualidade de vida de um 
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município e a capacidade das pessoas de se desenvolver economicamente. 

Esse município possui um bom serviço de transportes, com linhas de ônibus 

para diversos municípios, além de uma estação de trem do ramal de Japeri, 

garantindo uma boa mobilidade aos seus moradores e visitantes. Com relação 

ao potencial turístico, supomos que Nilópolis tem condições de oferecer bons 

atrativos para a prática do turismo cultural, devido à importância do patrimônio 

remanescente de sua história, com destaque para a Capela de são Matheus, 

que data do século XVII, e que foi tombada como Patrimônio Histórico Nacional 

em 1991.  

No decorrer do trabalho, também buscamos demonstrar que Nilópolis 

possui um potencial para o turismo de eventos, já que lá se localiza a quadra da 

escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, que projetou o nome do município pelos 

quatro cantos do Brasil e do mundo e todos os anos atrai diversos turistas 

internacionais e nacionais. Ainda nesse segmento, a cidade dispõe de um 

Parque de Eventos, que aponta para o potencial de eventos de lazer e de 

negócios.   

Além disso, ressalta-se que o turismo na Baixada Fluminense é um tema 

pouco presente no meio acadêmico, havendo, no nosso entender, a clara 

necessidade de se discutir o assunto na universidade, por razões tanto 

acadêmicas quanto sociais que estão implicadas na atividade turística e na 

própria história do desenvolvimento na região. 

Quanto aos procedimentos metodológicos adotados no presente 

trabalho, optou-se por realizar uma pesquisa descritiva, com base em estudo 

bibliográfico, além da realização de entrevistas presenciais com historiadores e 

estudiosos da região, e a aplicação de questionários via internet às autoridades 

dos municípios envolvidos responsáveis pelas pastas onde o turismo é alocado. 

O questionário, que encontra-se em anexo, contou com perguntas abertas e 

uma questão semi-estruturada sobre o ranking dos atrativos que os 

respondentes consideram que mais atrai visitantes para o município. 

 O presente trabalho foi dividido em 4 capítulos. O primeiro versará sobre 

as definições sobre a regionalização do turismo e sua importância para um 

planejamento estratégico adequado a fim de viabilizar as práticas de turismo na 
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região da Baixada Fluminense. Neste capítulo não é pretendido mostrar como 

se faz o planejamento, mas será apresentado o que deve ser pensado para 

realizar o planejamento ideal. O segundo capítulo apresenta os dados gerais da 

região da Baixada Fluminense e dos municípios de Nilópolis, Nova Iguaçu e 

Duque de Caxias, além de uma breve contextualização da história de cada um 

deles para que se tenha um melhor conhecimento sobre a realidade de cada 

um. O terceiro capítulo faz uma apresentação dos recursos e atrativos turísticos 

de cada município a fim de que se reflita sobre o potencial turístico dos mesmos. 

No quarto capítulo será feita uma análise sobre as respostas dos gestores das 

secretarias de turismo dos municípios escolhidos, a fim de analisar a percepção 

dos mesmos em relação à potencialidade turística do município pelo qual são 

responsáveis. E ao final deste capítulo, nas considerações finais, serão 

apresentadas sugestões de estratégias para viabilizar e promover estes 

municípios a fim de torná-los novos destinos turísticos para o Estado do Rio de 

Janeiro.  
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1. A REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E SEUS ASPECTOS 

GERAIS 

 

                 Desde a pré-história o ser humano se desloca e realiza viagens, a 

motivação das viagens era a caça, a busca por alimentos, a busca por territórios 

seguros para morar temporariamente, a proteção. Devido a sua necessidade de 

sobrevivência (REJOWISKI, 2005). Posteriormente o homem passou a ter prazer 

em conquistar a riqueza de outros povos e fez uso das viagens para domínio de 

outros territórios. Com o tempo, as viagens passaram a ser para fins de 

comércio, tratamentos de saúde, participação em eventos esportivos, estudos e 

conhecer outros povos e outras culturas. 

                    Embora os autores ainda não considerem as viagens motivadas por 

lazer na Antiguidade como sendo turísticas, na concepção atual do termo, os 

gregos já apresentavam diversas características parecidas com o turismo de 

hoje. Na Grécia Antiga já havia hospedagens simples, sistemas de troca de 

moedas e pessoas para resolver problemas dos viajantes, os quais eram 

chamados de proxenos (REJOWISKI,2005). Sobre a troca de moedas, segundo 

Mill e Morrison (1992) citado por Miriam Rejowiski (2005 p.23), considera-se que: 

 

Antes de sua adoção, os viajantes pagavam seus gastos carregando 

vários bens que eram vendidos ou trocados nos seus destinos. O 

dinheiro das cidades – Estado da Grécia era aceito como moeda 

corrente, eliminando a necessidade de se viajar com uma grande carga 

de produtos de troca.                                                                         (MILL 

e MORRISON, 1992, apud REJOWSKI, 2005, p.23) 

 

          O turismo mais parecido com o que é hoje, racionalmente planejado, se 

iniciou no século XIX. Após ocorrer a Revolução Industrial (século XVIII), 

surgiram as primeiras viagens organizadas pelos primeiros agentes de viagens. 

Em 1841 ocorreu a primeira viagem organizada como as de hoje. Foi organizado 

pelo vendedor de bíblias Thomas Cook, na Inglaterra. Ele organizou uma viagem 

de trem com a finalidade de transportar outros colegas até um encontro sobre o 

alcoolismo em Leicester, fazendo uso de guias de turismo. Esta se caracteriza 
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como a primeira excursão organizada similar às viagens que temos nos dias de 

hoje. (BARRETO, 2006) 

         Da Antiguidade até a idade moderna, as pessoas já tinham interesse em 

conhecer regiões diferentes das suas. Seja por motivo de lazer, seja por saúde, 

comércio, ou viagens culturais a fim de que o visitante estude ou conheça algum 

monumento importante, dentre os quais estão incluídas as Maravilhas da 

Antiguidade: 

 

Os viajantes da antiguidade, principalmente os gregos, faziam questão 

de cumprir “roteiro turístico, representado pelas atrações conhecidas 

como Sete Maravilhas. (...) Menciona as seguinte maravilhas: a 

Estátua de Zeus, em Olímpia; o Colosso de Rodes; o Templo de 

Artêmis, em Éfeso; o Mausoléu em Halicarnassus; o Farol de 

Alexandria ; as Pirâmides de Gizé , os Jardins Suspensos , na 

Babilônia.(ANTIPATER DE SIDON, apud REJOWSKI, 2005, p. 23). 

 

                   Segundo a Academia Brasileira de Letras (2008, p.1094) o conceito de 

regionalizar é: dividir em regiões (um país), para dar–lhes maior autonomia 

política, econômica e administrativa em relação ao poder central. 

                No âmbito do turismo, e pensando nos aspectos da estrutura 

organizacional de governança, Fratucci (2008) analisa a articulação de territórios 

turísticos em redes regionais (com a participação de mais e diversificados 

agentes sociais envolvidos no turismo), como novas estruturas e estratégias de 

gestão para o desenvolvimento turístico. Na sua visão, a consolidação de novas 

instâncias público-privadas microrregionais de gestão e planejamento, tomando 

como exemplo o caso da região das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, 

converte-se em formas mais democráticas e participativas de gestão do turismo.  

Essas reflexões podem trazer algumas luzes (e grandes desafios) para se 

pensar o turismo na Baixada Fluminense.    
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1.1   A REGIONALIZAÇÃO DA BAIXADA FLUMINENSE 

 

         Com a finalidade de se fazer um melhor planejamento do Turismo no Brasil, 

o Ministério do Turismo (MTur) criou o programa de Regionalização Destinos do 

Brasil, baseado no Plano Nacional de Turismo, lançado em 2007. No primeiro, 

há a preocupação governamental de fomentar o turismo tanto em cidades onde 

o turismo já está bastante consolidado, a fim de dar-lhes um padrão de turismo 

internacional, quanto nas cidades menos desenvolvidas turisticamente, 

incentivando a participação no turismo regional. Sobre o programa de 

regionalização do Brasil, o Ministério do Turismo(MTur) apresenta a seguinte 

caracterização: 

 

Propõe a estruturação, o ordenamento e a diversificação da oferta 

turística no país e se constitui no referencial da base territorial do Plano 

Nacional de Turismo. É dessa forma, um modelo de gestão de política 

pública descentralizada, coordenada e integrada, com base nos 

princípios de flexibilidade, mobilização, cooperação intersetorial, e 

interinstitucional e na sinergia de decisões como estratégia orientadora 

dos demais macroprogramas, programas e ações do PNT.(Ministério 

do Turismo , 2015) 

 

 

         Valemo-nos desse programa governamental para pensar a base da 

regionalização turística da Baixada Fluminense e refletir sobre a sua 

potencialidade para o turismo, iniciando pelas reflexões sobre a regionalização, 

vistas a seguir. 

              O programa do governo Regionalização Destinos do Brasil pretende 

desenvolver em nível de padrão internacional 65 destinos, localizados tanto nas 

capitais dos estados quanto nas cidades metropolitanas. As regiões que fazem 

parte do Programa de Regionalização no estado do Rio de Janeiro são: Rio de 

Janeiro - região metropolitana, principalmente em Niterói e nos bairros da cidade 

do Rio de Janeiro; região das Agulhas Negras; Baixada Fluminense; Caminhos 

da Mata; Costa Doce; Costa do Sol; Costa Verde; Noroeste das águas; Serra 

Norte; Serra Verde Imperial;Vale do Café. Sobre a Baixada Fluminense, a 
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Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) faz as seguintes 

considerações: 

 

Municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, 
Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e Seropédica. 
A Região é constituída basicamente pelos municípios periféricos à 

capital, possuindo 1.599,4 km² e 3.172.289 habitantes.  
 Não obstante as suas limitações como pólo turístico, a Região registra 
na parte norte do seu território, onde se iniciam áreas de altitude mais 
elevada, a presença de remanescentes de cobertura vegetal de Mata 
Atlântica de grande expressão. Essas áreas representam grande 
potencialidade para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao 
excursionismo, objetivando principalmente atender ao grande 
contingente de demanda reprimida localizada nas áreas urbanas de 
grande densidade populacional da Região Metropolitana. O segmento 
excursionista merece ser incentivado na Região, através da 
implantação de áreas de lazer junto aos locais de expressiva paisagem 
natural, onde a presença da água constitui um fator fundamental de 
sucesso. 
 Pela sua localização geográfica, a Região teve importante papel no 
processo de interiorização da ocupação do país, o que proporcionou a 
ocorrência de um importante patrimônio cultural, representado por um 
acervo de elementos da arquitetura civil, religiosa e rural, testemunhos 
dos diversos ciclos da economia nas vizinhanças da capital.(TurisRio, 
2004) 

    

Observa-se, pela citação anterior, a constatação do potencial da região 

para a prática do turismo, onde foram apontadas em especial as características 

geográficas e ambientais e sugerida com mais ênfase a prática do excursionismo 

em áreas naturais. Nota-se o quanto são incipientes os estudos e conhecimento 

da região no que se refere ao turismo, mesmo por parte dos órgãos fluminenses 

competentes, revelando a necessidade de se intensificar sistematicamente os 

estudos e projetos para o desenvolvimento de um turismo planejado na região. 

 

1.2   A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A 

PROMOÇÃO DO TURISMO REGIONAL 

 

            Para que um destino turístico possa prosperar e se tornar mais atraente, 

além da política adequada de investimento em infraestrutura, é necessário que 

seja feito um bom planejamento. É preciso incentivar a participação da 

população local sensibilizando-a; também é importante que haja pessoas com 

interesse em se capacitar para serem bons profissionais para trabalhar no setor; 

é necessário ainda que os empresários e o governo tenham interesse em investir 
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nesta determinada região, além do desenvolvimento de um bom planejamento 

estratégico e um bom plano de marketing.  

           Para que o planejamento estratégico seja realizado de uma forma 

adequada, deverá haver a participação do poder público, da iniciativa privada, e 

da população residente. Para que o turismo seja sustentável e tenha a aprovação 

dos moradores, é necessário que sejam respeitadas as particularidades do local, 

a preservação do ambiente, dos costumes, da história, dos saberes e fazeres do 

povo que vive nesta localidade. Deverão ser preservadas as habilidades 

tradicionais e principalmente deverão ser valorizados os produtos ofertados 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2004). Além destas, o MTur faz a seguinte 

recomendação:  

 

1º: Orientar o desenvolvimento compartilhado do turismo regional; 2º: 

Aperfeiçoar o uso dos recursos materiais e financeiros, e empregar 

bem os recursos humanos nas distintas áreas do setor turístico;3º: 

Evitar que ações desarticuladas ou ações paralelas ocorram dentro de 

uma mesma região turística; 4º: Fornecer dados, informações e 

elementos aos órgãos públicos e demais segmentos envolvidos (como 

a iniciativa privada), para que favoreçam a integração e a coordenação 

de ações entre eles, a fim de reduzir ou eliminar entraves e barreiras à 

atividade turística da região; 5º: Estimular e favorecer outras atividades 

complementares àquelas da cadeia produtiva do turismo, a fim de 

possibilitar a inclusão social e econômica, com o consequente 

desenvolvimento sustentável desejado. 

          

         Há, pois, grandes desafios para a estruturação da Baixada Fluminense e 

de seus municípios como uma região turística, dados os profundos problemas 

estruturais decorrentes de seu processo histórico e da sua conformação sócio-

político-espacial, que serão melhor explicitados no capítulo a seguir. 
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2.  DADOS GERAIS SOBRE A BAIXADA FLUMINENSE 

                  

 A Baixada Fluminense é uma região formada por treze municípios, saber: 

Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, 

Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e 

Seropédica, compreendendo uma área Total de aproximadamente 3.800 km² e 

uma população estimada em 4 milhões de habitantes, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), baseados no Censo de 

2012. É formada por uma extensa bacia hidrográfica, com os rios Rio Meriti-

Pavuna com 450 km²; Iguaçu com 650 km²; Estrela-Inhomirim, com 450 km²; 

Suruí, com 150 km²; Magé, com 150 km²; Macacú, com 1.750 km² e o 

Guaxindiba, com 20 km. 

 

         A seguir, na Figura 1, apresentamos o mapa com os municípios da Baixada 

Fluminense e seus respectivos anos de criação: 

 

 

 

Figura 1: Mapa da Região da Baixada Fluminense com sua divisão política e ano 

de fundação 

Fonte: Site Overmundo 
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          Conforme Guimarães (2010), a formação histórica e social da Baixada 

Fluminense corresponde a um microcosmo da história do Brasil, com um povo 

marcado por uma formação multiétnica e multicultural, no acúmulo de camadas 

históricas, caracterizadas pela ocupação indígena, pela chegada dos colonos 

europeus, incluindo-se judeus convertidos em cristãos-novos, asiáticos (que 

para aqui vieram com o objetivo de trabalhar na construção da ferrovia, no século 

XIX), e pelos movimentos migratórios mais recentes, com a chegada de árabes, 

de judeus, de nordestinos e de asiáticos ao longo do século XX e até o presente.  

         Isso nos dá uma ligeira ideia da riqueza da diversidade cultural local, como 

será visto ao longo do trabalho, com um patrimônio formado pelos saberes, 

fazeres e religiosidade desses diferentes povos, além do patrimônio ambiental, 

que também será estudado. Para Guimarães (2010, p.220), 

  

Sambaquis (montes artificiais feitos de conchas, ossos e artefatos e 
outros materiais pelos indígenas) e outros tipos de sítios arqueológicos, 
fazendas coloniais, engenhos, senzalas, igrejas barrocas, 
comunidades descendentes de quilombos, caminhos do ouro e a 
formação de prósperas vilas,as primeiras ferrovias e estações 
brasileiras (ativas ou desativadas), cemitérios de escravos, ruínas de 
engenhos, de prédios públicos, dos portos desativados e instituições 
que se ocupam da proteção e valorização dos bens culturais da região, 
como museus e institutos históricos, são indícios da pujança de uma 
Baixada Fluminense cuja memória foi sendo substituída pelo discurso 
uníssono da violência e da exclusão social. Esse legado histórico-
cultural pode ser transformado em diversos atrativos turísticos, 
enfatizando a recuperação dessa memória, a valorização e a 
preservação desse riquíssimo patrimônio, que atualmente se encontra, 
salvo algumas exceções, em terrível estado de abandono. 

 

          Nas próximas seções destacamos as características gerais dos 

municípios da Baixada que compõem o recorte geográfico deste trabalho. 

  

2.1  NILÓPOLIS: DADOS GERAIS 

              A cidade de Nilópolis tem uma área de aproximadamente 19.393 km² e 

possui uma população com cerca de 158 mil habitantes, segundo o Censo de 

2012 do IBGE. Sua densidade demográfica é de aproximadamente 8.177 

habitantes por km².Ao que é apresentado em números, verifica-se que é uma 

cidade de uma área pequena, porém com uma grande concentração 

populacional. O gentílico do município de Nilópolis é nilopolitano. 
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         O IDHM (dado que mede a qualidade de vida da população) da cidade de 

Nilópolis, segundo o site Atlas Brasil, do Programas das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), é de 0,753, ocupando a 9ª posição relativa a  este 

índice no Estado do Rio de Janeiro, ao lado do município de Mangaratiba1. 

A cidade de Nilópolis possui 15 bairros que estão divididos em 2 distritos. 

A divisão dos distritos de Nilópolis ficou da seguinte maneira: 1º distrito: Bairro 

Centro ,Bairro Frigorífico ,Bairro Nova Cidade ,Bairro Novo Horizonte ,Bairro 

Cabuís I, Bairro Tropical ,Bairro Santos Dumont ,Bairro Manoel Reis e Bairro 

Nossa Senhora de Fátima(conhecido como Chatuba) .O 2º Distrito é composto 

pelos seguintes bairros :Bairro Centro de Olinda ,Bairro da Mina(Nova 

Olinda),Bairro Paiol, Bairro Cabral ,Bairro Cabuís II e Bairro Manoel Reis II, 

conforme se vê no mapa da cidade (Figura 2):  

Figura 2: Divisão política do Município de Nilópolis com seus bairros. 

Fonte: Prefeitura de Nilópolis 

                                                 
1 A cidade de Nilópolis no IDHM fica atrás da cidade de Niterói que ocupa o primeiro lugar com 
um IDHM de 0,83, seguida da  cidade do Rio de Janeiro, que ocupa o segundo lugar com o 
IDHM de 0,799 e das seguintes cidades: Rio das Ostras(0,773), Volta Redonda(0,771) , 
Resende(0,768) , Maricá(0,765) , Macaé (0,764), Iguaba Grande (0,761) , e empata no nono 
lugar com a cidade de Mangaratiba com o mesmo IDHM(0,753). 
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2.1.1   A COLONIZAÇÃO E A FORMAÇÃO DA CIDADE DE 

NILÓPOLIS 

 

        No século XVI os primeiros habitantes destas terras antes da chegada dos 

portugueses foram os índios Tupinambás do grupo Tamoio, que na língua tupi 

significa os avós, ou os mais antigos, de acordo com Monteiro (2012). A respeito 

do que era o espaço de terra antes de ser a cidade de Nilópolis, Monteiro (2012, 

p.57) afirma que: 

 
Na região onde se situa a cidade de Nilópolis se desenvolveram quatro 
grandes propriedades rurais, as fazendas São Matheus, Gericinó, 
Bananal e Cabral, sendo que apenas parte da área da fazenda São 
Matheus foi ocupada pela cidade. O restante, relativo às fazendas 
Gericinó, Bananal e Cabral, apesar de pertencerem ao município de 
Nilópolis, nunca foi urbanizado, compondo parte do Campo de 
instrução do Gericinó, organismo destinado a treinamento militar do 
Exército Brasileiro. (Monteiro,2012,p.57) 

 

Nilópolis, em 1531, foi parte integrante da Capitania Hereditária de São 

Vicente, composta pelas terras que hoje são os estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo. Essas terras pertenceram ao donatário Martim Afonso de Souza, que as 

recebeu em troca de serviços prestados à Coroa portuguesa. O Rei Dom João 

III deixou que ele escolhesse o quinhão de terra que mais lhe agradasse. A 

concessão das terras foi feita em 1532 e incluía também as terras situadas entre 

as atuais cidades de Cabo Frio e Angra dos Reis. São Vicente no período 

colonial progrediu devido à produção de cana de açúcar. Essa capitania foi 

criada por Dom João III com o intuito de ser um espaço para a defesa territorial 

contra as invasões francesas lideradas por Vilegaignon, no projeto de construção 

da França Antártica. Monteiro. (2012 p.52) 

Derrotados pelos portugueses sob o comando de Mem de Sá, em 1560, 

muitos franceses, refugiaram-se nas matas do Recôncavo da Baía de 

Guanabara, ocupando terras por toda a Baixada Fluminense, onde passaram a 

viver junto com os índios tamoios, seus aliados e inimigos dos portugueses, 

organizando constantes investidas contra os súditos da Coroa portuguesa. 

             Em 1637 João Alves Pereira mandou construir a capela de São Matheus, 

no alto da colina de Nilópolis, feita em barro batido (adobe) pelos escravos e 
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índios que lá habitavam2. Anos mais tarde, em 1779, a Fazenda de São Matheus, 

em poder do alferes Ambrósio de Souza Coutinho, atinge seu apogeu com uma 

produção de 30 caixas de açúcar e 14 pipas de aguardente, com 50 escravos, e 

se torna a mais importante fazenda da região.  

Sobre o início da formação da cidade de Nilópolis, segundo o site da 

Prefeitura do município: 

 
Da escrita consta que além das terras negociadas havia dois imóveis, 
a Capela e a sede da fazenda. João Alves Mirandela e seu irmão 
Manuel Alves Mirandela, grandes criadores de animais para o Exército, 
cercaram uma área, junto à cerca da fazenda do Gericinó, até que seu 
enteado Vitor Ribeiro de Faria Braga, convenceu-os a desmatar a 
fazenda para um possível loteamento. [...] Poucos anos após a compra, 
a fazenda foi dividida, e no ano de 1914, teve início a venda dos lotes. 
Para isso João Alves Mirandela, chamou o então engenheiro da 
Central do Brasil, Theodomiro Gonçalves Ferreira, para executar a 
planta da futura cidade que iria surgir das matas da fazenda. [...] Nessa 
época a I Guerra Mundial chegava ao fim, e deixava como saldo 
inúmeras dificuldades, inclusive financeiras. Com a facilidade da venda 
dos lotes, importantes homens de negócios não pensaram duas vezes 
em adquiri-los, e aqui foram construindo e se fixando.(PREFEITURA 
DE NILÓPOLIS, 2015) 

 
Com a aquisição de lotes de terra pelas classes menos favorecidas, 

devido ao crescimento da população, a cidade passou por um intenso processo 

de urbanização, com a construção de novos prédios, lojas, escolas e 

investimentos em saneamento básico. Em 1921, deixou de ser chamada de 

Engenheiro Neiva e foi denominada cidade de Nilópolis, em homenagem a Nilo 

Peçanha, que trabalhou na urbanização da cidade. 

 Com o seu desenvolvimento e urbanização, Nilópolis, que era um distrito 

de Nova Iguaçu, emancipou-se em 1947, tornando-se um novo município 

compreendendo dois distritos: Centro e Olinda. 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
2 No terceiro capítulo serão apresentadas mais informações a respeito da Capela de São 

Matheus, que é um dos mais antigos patrimônios da cidade. 
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2.2 DADOS GERAIS DE NOVA IGUAÇU 

 

 

O município de Nova Iguaçu é o maior município da Baixada Fluminense 

em termos de extensão. Segundo os dados do IBGE (2012), o município possui 

uma área de aproximadamente 521.249 km², com uma população estimada em 

806.177 habitantes e uma densidade demográfica de 1527,60 habitantes por 

km². De acordo com o Atlas Brasil (2010), o município de Nova Iguaçu é o 

segundo município mais populoso da Baixada Fluminense, ficando atrás apenas 

de Duque de Caxias. O gentílico do município é iguaçuano. Seu IDHM é de 

0.713, ocupando o 41º lugar no ranking que mede esse índice. 

O Município de Nova Iguaçu, por ser grande em extensão, é dividido 

atualmente em 8 Unidades Regionais de Governo (URGs), que foram 

determinadas pelo Decreto Municipal de Nova Iguaçu, de número 6.629, de 17 

de Fevereiro de 2003. Nova Iguaçu possui 69 bairros oficiais, divididos entre as 

Unidades Regionais de Governo, URGs3 e alguns bairros não oficiais. 

    O município de Nova Iguaçu possui 8 Unidades Regionais de 

Governo(URGs). As URGs dividem-se em Centro, Posse, Comendador Soares 

, Cabuçu , Austin , Vila de Cava , Miguel Couto e  Tinguá, esta última Unidade 

Regional de Governo, será melhor apresentada no capítulo 3. 

  A Divisão de bairros das Unidades Regionais de Governo ficou da 

seguinte maneira: Unidade Regional do Centro (composta pelos bairros: Centro, 

Califórnia ,Vila Nova , Caonze, Bairro da Luz ,Santa Eugênia , Jardim Iguaçu 

,Chacrinha ,Moquetá ,Viga ,Rancho Novo, Vila Operária ,Engenho Pequeno 

,Jardim Tropical e Prata); Unidade Regional da Posse (composta pelos bairros 

                                                 
3 As Unidades Regionais de Governo (URGs) segundo a Lei Complementar de 006 de 12 de 

Dezembro de 1997, correspondem às frações dos Setores de Planejamento Integrado que 
expressam homogeneidade em seus aspectos e dinâmicas urbana, econômica, social e 
ambiental, caracterizando-se como contigüidades espaciais de vínculos locais, relativas a: 

  
I.  - predominância das formas de parcelamento e usos do solo que caracterizam no 

tempo e no espaço determinada identidade espacial; 
II.  - presença de atividades comuns que geram práticas sociais coletivas cotidianas; 
III.  - identificação e delimitação do raio de polaridade de determinado centro local; 

IV.  - correspondência representativa, através de organizações comunitárias e civis de 
caráter local. 
  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_(Nova_Igua%C3%A7u)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia_(Nova_Igua%C3%A7u)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_(Nova_Igua%C3%A7u)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caonze
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro_da_Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Eug%C3%AAnia_(Nova_Igua%C3%A7u)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Igua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chacrinha_(Nova_Igua%C3%A7u)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moquet%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viga_(Nova_Igua%C3%A7u)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rancho_Novo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Oper%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenho_Pequeno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Tropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prata_(Nova_Igua%C3%A7u)
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:Posse, Cerâmica, Ponto Chic ,Ambaí ,Nova América ,Carmary ,Três Corações 

,Kennedy, Parque Flora e Bairro Botafogo); Unidade Regional de Comendador 

Soares (composta pelos bairros: Comendador Soares ,Ouro Verde ,Jardim 

Alvorada, Danon, Jardim Palmares, Rosa dos Ventos, Jardim Pernambuco e 

Jardim Nova Era.) Unidade Regional de Cabuçu (composta pelos 

bairros:Cabuçu ,Palhada ,Valverde , Marapicu ,Lagoinha ,Campo Alegre e 

Ipiranga); Unidade Regional do Km 32 (composta pelos bairros: Km 32, Paraíso 

,Jardim Guandu e Prados Verdes); Unidade Regional de Austin (composta pelos 

bairros :Austin ,Riachão ,Inconfidência ,Carlos Sampaio ,Tinguazinho, Cacuia, 

Rodilândia e Guimarães); Unidade Regional de Vila de Cava ( composta pelos 

bairros: Vila de Cava ,Santa Rita ,Rancho Fundo ,Figueira ,Iguaçu Velho, Jardim 

Corumbá e Jardim Mato Grosso); Unidade Regional de Miguel Couto ( composta 

pelos bairros :Miguel Couto ,Boa Esperança ,Parque Ambaí , Grama e 

Geneciano); Unidade Regional do Tinguá4 (composta pelos bairros:Tinguá, 

Montevidéu ,Adrianópolis ,Rio d'Ouro e Jaceruba). 

 
 .  
2.2.1   DO PERÍODO COLONIAL ATÉ A CRIAÇÃO DO ATUAL MUNICÍPIO DE 

NOVA IGUAÇU 

 

As primeiras ocupações nas terras onde hoje é o município de Nova 

Iguaçu se deram em 1566, com o registro de sesmarias em volta principalmente 

do rio Iguaçu. Estas terras eram bastante férteis devido à proximidade com os 

rios locais, que, além de fertilizar as terras, tiveram muita importância no 

escoamento da produção e também como um canal de comunicação com o Rio 

de Janeiro. 

Em 15 de janeiro de 1833 essas terras passaram a ser chamar Vila de 

Iguaçu.  A Vila de Iguaçu era composta por 6 distritos: Jacutinga, Queimados, 

Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu, Meriti, Palmeiras e Pilar. 

                                                 
4 Nesta região está localizada a Reserva Biológica Federal do Tinguá (REBIO Tinguá), unidade 
de proteção integral instituída pelo Governo Federal, com uma área de 26 000 hectares. 
Margeando a REBIO do Tinguá, encontramos as Áreas de Proteção Ambiental de Jaceruba, Rio 
d'Ouro e Tinguá, todas instituídas por leis municipais.(Câmara de nova Iguaçu , 2015) 

 

 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Posse_(Nova_Igua%C3%A7u)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A2mica_(Nova_Igua%C3%A7u)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_Chic_(Nova_Igua%C3%A7u)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amba%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Am%C3%A9rica_(Nova_Igua%C3%A7u)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carmary
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Cora%C3%A7%C3%B5es_(Nova_Igua%C3%A7u)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Nova_Igua%C3%A7u)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Flora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Botafogo_(Nova_Igua%C3%A7u)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comendador_Soares
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Nessa época, a Vila teve grande importância comercial para o Rio de 

Janeiro. Porém, com a criação da Central do Brasil e a criação da estação 

ferroviária da Maxambomba, em meados do século XIX, o transporte fluvial 

perdeu sua importância e a Vila entrou em decadência. E assim o distrito sede 

deixou de ser a Vila de Iguaçu e passou a ser Maxambomba. 

Em 1916 o nome Maxambomba foi substituído por Nova Iguaçu, em 

homenagem ao rio Iguaçu. E na década de 30 as terras voltaram a prosperar 

devido à grande produção de laranja, que entrou em decadência poucas 

décadas depois, dando origem a loteamentos populacionais e a um grande 

crescimento demográfico, dados os baixos preços a que eram ofertados os lotes 

das terras estagnadas. Sobre a decadência de Nova Iguaçu, sabe-se que: 

 

 Coincidentemente à destruição dos laranjais, acontece um forte 
incremento das atividades industriais na vizinha capital, atraindo levas 
de imigrantes. Terra barata, sistema de trens eletrificados encurtando 
distâncias, demanda crescente por moradia provocada pela expansiva 
taxa de crescimento demográfico, gestaram o quarto ciclo econômico 
de Nova Iguaçu: o dos loteamentos. Ela expande-se horizontalmente 
em sucessivos loteamentos e, ao mesmo tempo, assiste ao 
adensamento e a verticalização da sua área central(CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, 2015) 
 

   Faziam parte do município de Nova Iguaçu os seguintes distritos que 

posteriormente se tornaram municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, 

São João de Meriti, Imbariê (que se chamava Estrela), Xerém (que antes se 

chamava Pilar), Nilópolis (que se chamava São Matheus), Vila de Cava, 

Mesquita, Queimados e Japeri. Porém, houve diversas modificações no território 

ao longo dos anos em termos de nomes dos distritos e de posse destas terras, 

as quais aos poucos foram se emancipando. Sobre a perda de territórios do 

município de Nova Iguaçu, segundo a Prefeitura da cidade: 

 

Foi a partir da década de 40 que surgiu o processo de emancipação do 
Município. Nova Iguaçu perdeu Duque de Caxias (1943), Nilópolis e 
São João de Meriti (1947). Nos anos 90, foi a vez de Belford Roxo e 
Queimados (1990), Japeri (1991) e Mesquita (1999). Vale lembrar que 
em 1952, com a inauguração da Rodovia Presidente Dutra e a 
recuperação da malha ferroviária, a cidade passou por um aumento 
populacional e assumiu outras funções, entre elas, a de cidade 
dormitório e de corredor de acesso à capital (PREFEITURA DE NOVA 
IGUAÇU ,2015) 
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 Passemos, então, ao município de Duque de Caxias, desmembrado de 

Nova Iguaçu no ano de 1943, como visto acima.   

 

 

2.3  DADOS GERAIS DE DUQUE DE CAXIAS 

 

Segundo o IBGE (2014), o município de Duque de Caxias possui uma 

área de aproximadamente 467.620 km² de extensão. É, portanto, um dos mais 

extensos municípios da Baixada Fluminense.  Segundo o Atlas Brasil (2010), 

com base nos dados do IBGE, Duque de Caxias é o município mais populoso da 

Baixada Fluminense, com uma população estimada em 878.402 habitantes. A 

densidade demográfica da cidade é de cerca de 1.828,51 habitantes por km². 

Seu IDHM é de 0.711 e no ranking do Estado do Rio de Janeiro o município 

ocupa a 49ª posição. O gentílico do município de Duque de Caxias é caxiense. 

Caxias, como é mais conhecido, possui 41 bairros, divididos entre 4 

distritos: 1º Duque de Caxias (composto pelos bairros: Centro, Jardim 25 de 

Agosto, Parque Duque, Periquitos, Vila São Luiz, Gramacho, Sarapuí, 

Centenário, Doutor Laureano, Olavo Bilac, Bar dos Cavaleiros, Jardim 

Gramacho, Parque Centenário, Mangueirinha de Caxias e Corte Oito); 2º 

Campos Elíseos (composto pelos bairros: Jardim Primavera, Saracuruna, Vila 

São José, Parque Fluminense, Campos Elíseos, Pilar, Cangulo, Cidade dos 

Meninos, Figueira, Chácaras Rio-Petrópolis, Chácara Arcampo, Eldorado); 3º 

Imbariê (composto pelos bairros: Santa Lúcia, Santa Cruz da Serra, Imbariê, 

Parada Angélica, Jardim Anhangá, Santa Cruz, Parada Morabi, Taquara, Parque 

Paulista, Parque Equitativa, Alto da Serra, Santo Antônio da Serra); 4º Xerém 

(composto pelos bairros: Xerém, Parque Capivari, Mantiqueira, Jardim Olimpo, 

Lamarão, Amapá). 

O mapa a seguir (figura 3) apresenta o município de Duque de Caxias e 

a localização de seus distritos: 
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 Figura 3: Distritos de Duque de Caxias  

             Fonte: Agencia Rio 

 

 

 A seguir serão apresentados alguns aspectos relevantes para a 

compreensão da formação histórica do município de Duque de Caxias para que 

seja discutida sua importância para o turismo. 
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2.3.1   DA FAZENDA IGUAÇU AO MUNICÍPIO DE CAXIAS 

 

O povoamento das áreas de onde hoje é o município de Caxias data do 

século XVI (Câmara Municipal de Duque de Caxias, 2015).Esse território fez 

parte das sesmarias doadas como recompensa após a expulsão dos franceses 

que invadiram o país e recebeu o nome de Fazenda Iguaçu. Os principais 

produtos ali cultivados eram feijão, café, mandioca, arroz e cana de açúcar. 

Destaca-se também que a região foi uma grande produtora de lenha. 

A história de Duque de Caxias se confunde com a história de Nilópolis e 

São João de Meriti porque ambos fizeram parte do território de onde hoje é o 

município de Nova Iguaçu. Assim como Nova Iguaçu, Duque de Caxias quando 

ainda tinha o nome de Fazenda Iguaçu foi uma importante região que 

comercializava com o Rio de Janeiro e, além disso, um canal de passagem 

estratégico para a região das minas gerais. Segundo a Câmara Municipal de 

Duque de Caxias: 

 

Já no século XVIII, a relação da cidade carioca com a região da 
Baixada se estreitou ainda mais, através dos caminhos que ligavam a 
região das Minas Gerais, quando o eixo econômico do Brasil em sua 
relação com Portugal voltou-se para o ouro do planalto mineiro. Com a 
necessidade do escoamento do ouro e o abastecimento da província 
mineira, a região da Baixada da Guanabara passou a ter importância 
estratégica, pois se tornou área obrigatória de passagem, por conta de 
seus rios, bem como pelas estradas que foram abertas através das 
serras para que o trânsito de mercadorias se desenvolvesse. O 
Caminho Novo do Pilar, aberto devido às necessidades oriundas da 
mineração, entre elas a de se abrir um caminho rápido, econômico e 
seguro, que ligasse o Rio de Janeiro à região das Minas Gerais, 
intensificou as relações daquela cidade com os portos da Estrela, Pilar 
e Iguaçu.(CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS , 2015) 

 

 

Quando a mineração entrou em decadência, essas terras continuaram 

sendo ponto de parada para tropeiros e local de passagem para transporte de 

mercadorias. Porém, com o tempo, devido aos transbordamentos dos rios, a 

região ficou inabitável, pois houve diversos surtos de epidemias como malária e 

cólera e muitas pessoas deixaram a região. (CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE 

DE CAXIAS , 2015) 
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  O nome da cidade foi dado em homenagem ao Marechal Luiz Alves de 

Lima e Silva5, o Duque de Caxias. No início do século XX as terras que hoje 

formam o município de Duque de Caxias, que antes não eram tão populosas, 

receberam um contingente de pessoas de baixa renda que não tinham condição 

de viver fora dos cortiços no Rio de Janeiro e migraram de lá devido ao 

movimento conhecido como Bota Abaixo, durante a reforma do Prefeito Pereira 

Passos, que destruiu os cortiços a pretexto da modernização da cidade e da 

erradicação de doenças como a febre amarela e a varíola. 

A cidade de Caxias começou a ganhar as proporções que tem hoje na 

década de 40 quando se emancipou de Nova Iguaçu. Nesta época a região já 

atingia 100.000 habitantes (CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, 

2015), a maioria formada por migrantes vindos do Nordeste do país para tentar 

a vida no Rio de Janeiro, mas que não tinham condições de morar na capital 

devido ao alto custo de vida. Esse motivo também fez com que muitos moradores 

da capital federal passassem a residir no novo município fluminense, propiciando 

uma mistura de povos de diferentes regiões e hábitos culturais que é hoje, sem 

dúvida, uma forte marca do município caxiense.  

Pensando na sua história, seus recursos naturais e formação cultural, no 

próximo capítulo refletiremos sobre o potencial turístico apresentado por cada 

um dos municípios da Baixada que compõem o recorte deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Marechal Luiz Alves de Lima e Silva foi um militar que ingressou ainda criança no 

Exército Brasileiro no posto de Cadete de Primeira Classe. Ele era nascido na região, mais 

precisamente no bairro da Taquara. Lutou com bravura representando o Brasil na Guerra 

do Paraguai. 
 



32 

 

3. O POTENCIAL TURÍSTICO DOS MUNICÍPIOS DE NILÓPOLIS, NOVA 

IGUAÇU E DUQUE DE CAXIAS 

 

 

Cada um dos municípios em destaque tem sua beleza e suas 

particularidades, muitas delas ofuscadas pelo desconhecimento. Uns são ricos 

em patrimônio natural, com diversas cachoeiras, trilhas e morros, outros com 

potencial para o turismo cultural e de negócios. A grandeza do patrimônio não é 

encontrada apenas na beleza do lugar, mas no povo que habita a localidade e 

que constrói uma identidade para aquele local, valorizando e tendo orgulho de 

fazer parte do mesmo. Sobre o patrimônio natural a UNESCO considera que 

“Património Natural designa algo com características físicas, biológicas e 

geológicas extraordinárias, habitat de espécies animais ou vegetais em risco e 

áreas de grande valor do ponto de vista estético e científico”. (UNESCO, 2015) 

Quanto ao patrimônio cultural, este pode ser tipificado como material 

(referente às coisas físicas, como as construções, objetos, artefatos, entre 

outros), ou imaterial (que refere-se aos costumes, crenças, festas de celebração, 

rituais, saberes e fazeres, estando relacionado às características particulares de 

um povo ou de um lugar). A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu 

artigo nº 216, assim dispõe:  

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem: 

        I -  as formas de expressão; 

         II -  os modos de criar, fazer e viver; 

       III -  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

         IV -  as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços   

                                     destinados às manifestações artístico-culturais; 

         V -  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico,  

                                      arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
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Considerando as definições de patrimônio natural e cultural, neste 

capítulo apresentaremos a diversidade e riqueza do patrimônio disponível nos 

municípios de Nova Iguaçu, Nilópolis e Duque de Caxias, destacando os 

principais patrimônios locais, tanto os naturais, como cachoeiras, trilhas de 

caminhada, parques naturais, quanto os patrimônios culturais, como as igrejas, 

museus, ruínas de edificações históricas, entre outros.  

 

3.1   O PATRIMÔNIO TURÍSTICO DE NILÓPOLIS 

 

O município de Nilópolis apresenta alguns patrimônios culturais e naturais 

interessantes ao uso turístico. O mais conhecido deles, motivo de orgulho da 

população, é a quadra da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, várias vezes 

campeã do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. 

Outros locais possíveis à prática do turismo, alguns deles desconhecidos até do 

próprio nilopolitano, são o Campo de Gericinó, o Parque de Eventos, a Igreja de 

São Matheus, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja de São 

Sebastião e a Sinagoga Israelita Tiferet Israel, sobre os quais discorreremos a 

seguir.  

O Grêmio Recreativo Beija-Flor de Nilópolis foi fundado em 25 de 

Dezembro de 1948. O endereço é Rua Pracinha Wallace Paes Leme, s/n, 

Centro. A Beija-Flor de Nilópolis nasceu nas comemorações do Natal de 1948, 

quando um grupo formado por Milton de Oliveira (Negão da Cuíca), Edson Vieira 

Rodrigues (Edinho do Ferro Velho), Helles Ferreira da Silva, Mário Silva, Walter 

da Silva, Hamilton Floriano e José Fernandes da Silva resolveu formar um bloco 

que, depois de várias discussões, por sugestão de D. Eulália de Oliveira, mãe 

de Milton, recebeu o nome de Beija-Flor (inspirado no Rancho Beija-Flor, que 

existia em Marquês de Valença). Dona Eulália foi admitida como fundadora 

(BEIJA-FLOR, 2015). 

 A Escola de Samba todos os anos atrai diversos turistas internacionais e 

nacionais que viajam tanto para desfilar na escola de samba quanto para assistir 

ao desfile. A quadra da escola (figura 4), cuja capacidade oficial é de 15.000 

pessoas, além de servir como local de ensaios técnicos, também é palco para 

diversos eventos na cidade, realizados ao longo do ano.  
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Figura 4: Quadra da Beija-Flor 

Fonte: Nilópolis Online 

 

Além da Quadra da Beija-Flor, Nilópolis possui outro importante 

equipamento cultural ideal para o turismo de eventos, o Parque de Eventos 

(figura 5). Antes de sua construção, no local funcionava por muitas décadas um 

matadouro. Segundo Monteiro (2012 p.123), o matadouro era um complexo que 

ocupava uma área de 35.000 metros quadrados, no bairro de Nova Cidade.  

Este complexo foi desativado em 1990 e demolido em 1999 e ficou 

durante um tempo abandonado, servindo como vazadouro de lixo. No governo 

de Leonel de Moura Brizola, parte da área do complexo foi cedida pela Prefeitura 

para a construção de um CIEP. (MONTEIRO, 2012) 
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Figura 5: Parque de Eventos 

Fonte: Nilópolis RJ 

 

   No dia 7 de dezembro de 2006, a Câmara Municipal de Nilópolis aprovou 

a lei ordinária nº 6175 que autorizava a utilização deste espaço para fins de 

incentivo e difusão de manifestações esportivas, turísticas e culturais. Porém, 

somente em 2011 o prefeito Sérgio Sessim inaugurou oficialmente o Centro 

Municipal de Eventos, o qual é mais conhecido como Parque de Eventos 

(MONTEIRO, 2012). Sobre a estrutura do Centro Municipal de Eventos Monteiro 

afirma que: 

 

O Centro Municipal de Eventos é composto por concha acústica, pátio 
com capacidade para 18.000 pessoas confortavelmente, salão de 
exposições que comporta 400 pessoas, seis camarins utilizados por 
artistas e técnicos. Conta ainda com um ginásio poliesportivo, utilizado 
tanto para atividades esportivas, como para eventos que necessitem 
abrigar até 3.000 pessoas sentadas, 1.500 nas arquibancadas e 1.500 
em cadeira na quadra. O ginásio possui vestiários, banheiros e 
camarim. O complexo também conta com estacionamento, 
lanchonetes e muitos banheiros de pista.(MONTEIRO, 2012 p.124) 

 

 

É no Parque de eventos que são realizados os principais eventos da 

cidade, como o aniversário de Nilópolis, que se comemora no dia 21 de agosto 

e conta com uma agenda de shows e atrações diversas durante vários dias, 
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atraindo um grande número de participantes, festas juninas, festa da santa 

padroeira de Nilópolis, Nossa Senhora da Conceição, celebrada a cada 8 de 

dezembro, entre outros. 

Além do potencial para o turismo de eventos, talvez o segmento mais 

conhecido em função da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis e das grandes 

festas no Parque de Eventos, que costumam contar com artistas de grande apelo 

popular, Nilópolis, pela sua formação histórica e cultural, apresenta relevantes 

patrimônios históricos, alguns deles remanescentes do período colonial, 

inclusive, como é o caso da Igreja de São Matheus.  

A antiga Capela de São Matheus, localizada à rua Antonio Cardoso Leal, 

número 241, no Centro de Nilópolis, data do século XVII e é considerada um 

patrimônio de grande importância para a cidade, visto que foi a primeira igreja 

construída nas terras onde hoje se encontra o município de Nilópolis, em 1637. 

A Igreja fazia parte da antiga Fazenda São Matheus, tendo sido primeiramente 

construída em barro por índios e escravos. Após a construção da Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição, em 1920, a capela de São Matheus foi deixada por 

muitos fiéis e permaneceu por muitos anos em estado de abandono. Somente 

nos anos 80 a edificação, quase em ruínas, foi restaurada pelo Centro de 

Memória e Dados de Nilópolis e seu tombamento só se deu no ano de 1999, por 

meio do Decreto Municipal 2440, de 19 de agosto daquele ano. A partir de então, 

a Capela de São Matheus (figura 6) passou a ser oficialmente considerada 

Patrimônio Histórico Municipal. (MONTEIRO, 2012) 
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 Figura 6: Capela de São Matheus 

 Fonte: Prefeitura de Nilópolis 

 

Outra construção religiosa de grande importância para a cidade de 

Nilópolis é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, 

conforme mencionado na página anterior. Construída em granito, foi inaugurada 

na década de 1920 pelas principais famílias da então próspera localidade. A 

igreja localiza-se na Estrada Roberto Silveira, em frente à estação ferroviária de 

Nilópolis, no Centro do município. Também no ano de 1999, pelo mesmo decreto 

municipal que estabeleceu o tombamento da Capela São Matheus, Decreto de 

número 2440, a Igreja se tornou Patrimônio Histórico 

Municipal.(MONTEIRO,2012) 
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Na figura 7, vê-se a fachada da Igreja Matriz de Nossa Senhora da 

Conceição, com destaque para a sua bela arquitetura com traços retilíneos e um 

arco frontal onde está situada uma escultura de Jesus Cristo de braços abertos: 

 

 

 

 

Figura 7: Igreja de Nossa Senhora da Conceição.  

Fonte: Nilópolis Online 
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No distrito de Olinda, à Rua Joaquim Máximo Soares, localiza-se outra 

importante igreja católica, que destaca-se também pela sua arquitetura e pela 

beleza de seus vitrais, a Igreja de São Sebastião (figura 8).  Sabe-se que a igreja 

foi um projeto do arquiteto italiano Contardo Bonicelli, da Universidade do Brasil, 

e construída por Marinho Gonçalves Viana (MONTEIRO, 2012). Inaugurada em 

1959, a Igreja de São Sebastião foi igualmente tombada pelo Decreto 2440, de 

19 de agosto de 1999.  

 

Figura 8: Igreja de São Sebastião 
Fonte: Prefeitura Municipal de Nilópolis, RJ  
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Além das igrejas de matriz católica, Nilópolis também possui outros 

importantes templos religiosos interessantes ao segmento do turismo histórico-

cultural, como a Sinagoga Israelita Tiferet Israel e a Loja Maçônica    

Pouco conhecida dentro e fora da cidade, a Sinagoga Tiferet Israel (em 

português, Glória de Israel) é um marco da presença judaica em Nilópolis. 

Construída na década de 1930  por judeus fugidos do Holocausto, a sinagoga 

teve importante papel para os judeus refugiados na cidade, os quais ajudaram 

no desenvolvimento do município. O salão, que ocupa uma área de 64 metros 

quadrados, foi abandonado na década de 1990. Em 19 de agosto de 1999, pelo 

mesmo Decreto que instituiu o tombamento dos demais bens aqui citados, o 

Decreto  Municipal 2440, a Sinagoga Tiferet Israel foi tombada como Patrimônio 

Municipal. Na década de 2000, houve uma tentativa de restauração a fim de 

tornar a Sinagoga em um museu de memória Judaica, porém até hoje a 

Sinagoga, localizada à Rua Mena Barreto, 196, fundos, permanece abandonada, 

como se vê na figura 9: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Figura 9: Sinagoga Israelita Tiferet Israe 

Fonte: Bneianussimbrasil 
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A Loja Maçônica União de Iguassu, situada à Rua Lucio Tavares, 12, 
Centro, é mais um outro patrimônio local interessante ao turismo, oferecendo 
uma visão sobre a história e a diversidade cultural e de crenças num mesmo 
município da Baixada Fluminense. Construída em 1930, trata-se da mais antiga 
instituição maçônica da Baixada Fluminense, tendo dado origem a várias outras 
lojas maçônicas. O patrimônio também foi tombado pelo município, pelo mesmo 
instrumento legal dos demais aqui citados, o Decreto 2440, de 19 de agosto de 
1999. Na figura 10 vê-se a fachada da mais antiga Loja Maçônica da Baixada, 
dos tempos em que Nilópolis ainda pertencia a Nova Iguaçu (grafada com ss): 

 
 
           

            
            

        
            
 Figura 10: Fachada da Loja Maçônica União de Iguassu 

Fonte: ARLS União de Iguassu 

 

A cidade de Nilópolis dispõe ainda de um significativo patrimônio natural, que 

possibilita práticas de ecoturismo e de turismo de aventura, dois segmentos 

também muito pouco desenvolvidos no município, a exemplo do que ocorre com 

o turismo histórico-cultural. O Parque Natural do Gericinó, localizado na Área de 

Proteção Ambiental (APA) do Mendanha-Gericinó, foi cedido pelo Exército 

Brasileiro à Prefeitura de Nilópolis em 2009. 

Caracteriza-se como unidade de conservação de proteção integral, criada 

pelo Governo Municipal de Nilópolis, e foi implantado inicialmente através do 

Protocolo de Intenções nº 08037-00 EME assinado pela prefeitura e o Exército, 
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visando a impedir o avanço de construções irregulares e propiciar a preservação, 

conservação e valorização da flora e da fauna do município, além de estimular 

práticas esportivas e de lazer relacionadas à questão ambiental. “A superfície 

total do parque é de 1.003.458,602 (um milhão,três mil, quatrocentos e cinquenta 

e oito metros e sessenta decímetros quadrados)e seu perímetro é de 6.552,85 

metros”. (MONTEIRO, 2012, p.115)  

 
 A figura 11 apresenta uma tomada da bela paisagem do Parque Natural 

do Gericinó: 

 

 

    Figura 11: Parque Natural do Gericinó 

     Fonte: Flickr de Carol Alvarenga 

 

Como se pode constatar no recorte exposto, o pequeno município de 

Nilópolis possui um potencial considerável, dada a importância de seus bens 

culturais e naturais, para a prática do turismo e do excursionismo (que 

compreende passeios de 1 dia), em diferentes segmentos da atividade turística.  

Na seção a seguir, apresentaremos o patrimônio turístico do município de 

Nova Iguaçu. 
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        3.2 O PATRIMÔNIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU 
 
   
       O município de Nova Iguaçu é muito rico em belezas naturais. Possui 

diversos sítios, fazendas, parques e cachoeiras interessantes para se realizar 

passeios em família, além de diversos patrimônios culturais, muitos deles 

remanescentes da época colonial.  

Optamos aqui por apresentar os patrimônios naturais e culturais de maior 

relevância e que apresentam aparentemente maior potencial turístico. São eles: 

Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, as cachoeiras no entorno da Reserva 

Biológica do Tinguá, as cachoeiras de Jaceruba e a Fazenda São Bernardino. 

 A cidade de Nova Iguaçu possui uma considerável cobertura preservada 

remanescente de Mata Atlântica, possibilitando a criação do Parque Natural 

Municipal de Nova Iguaçu e de uma importante Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica, a REBIO do Tinguá, título concedido pela UNESCO em 1991, que 

também lhe outorgou em 1997 o título de Patrimônio da Humanidade. 

    O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (PNMNI) foi fundado no ano 

de 1998. Ele está localizado na Serra de Madureira, em sua parte iguaçuana e 

faz parte da APA Gericinó, ou seja é uma área de proteção ambiental que é 

reserva da Biosfera desde 1996. O Parque, que tem aproximadamente 1100 

hectares e sua altitude chega a 956 metros, a sudeste. Possui um remanescente 

de Mata Altântica e uma enorme variedade na fauna e na flora, além de diversas 

cachoeiras e vistas deslumbrantes. 

 Embora seja um parque com vigilância 24 horas por Guarda Municipal é 

aberto à visitação. Porém para entrar é obrigatório um documento de 

identificação com foto e menores de idade só entram se estiverem devidamente 

acompanhados com responsável. Muitas pessoas fazem trilhas, caminhadas, 

praticam rapel na Pedreira de São José e se banham nos diversos poços de 

cachoeira como: o Poço da hidromassagem, o Poço da paixão, o Poço das 

cobras, o Poço da Sede, entre muitos outros. Ao todo, o parque possui 12 poços 

de cachoeira (G1, 2014) 

 
As figuras 12 a 14 apresentam algumas das atrações do PNMNI e toda a 

sua beleza: 
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Figura 12: Pedreira de São José, ideal para a prática de rapel 
Fonte: Flickr de Carol Alvarenga 
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     Figura 13: Mirante do Alto 
      Fonte: Flickr de Carol Alvarenga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 14: Poço das Cobras  
           Fonte: Flickr de Carol Alvarenga 
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Ainda dentro do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, há um dos 
mais importantes patrimônios do município. Localizado na Serra de Madureira, 
conhecida popularmente como Serra do Vulcão, encontra-se o Vulcão de Nova 
Iguaçu. Descoberto em 1979 por geólogos da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ), o vulcão, extinto há milhões de anos, mede cerca de 1,5 
km de diâmetro e possui 443 metros de altitude. O vulcão que antes tinha intacta 
sua cratera e seu formato de cone nítidos, foi sendo gradativamente destruído, 
devido à ação de uma pedreira na região, como é perceptível na figura 16:   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Figura 15: Serra do Vulcão 
     Fonte: Fgel Uerj 

 

 
Apesar de estar perdendo a sua forma, o local tem grande importância 

histórica e possui uma paisagem de grande beleza cênica. Embora seja uma 

trilha cansativa, sem sinalização e sem conservação, vale a pena percorrê-la, 

mas é aconselhável que se esteja acompanhado de algum profissional, pois, 

devido à extensão do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, há risco de o 

visitante perder-se na mata (TRILHAS RJ, 2015). 

Além do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (PNMNI), o município 

conta com uma área rural com muito potencial turístico, especialmente na 

Unidade Regional de Governo (URG) do Tinguá. Esta área, como já referido, 

possui uma grande reserva rica em Mata Atlântica, flora e fauna, a Reserva 

Biológica do Tinguá (Rebio Tinguá). Por ter o status de reserva, a área não é 
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aberta à visitação (o acesso é permitido apenas a pesquisadores acadêmicos, 

estudiosos da biodiversidade, mediante autorização), pois é dedicada à 

preservação da Mata Atlântica e à proteção à flora e aos animais.  

Embora seja proibido o acesso às cachoeiras da Rebio Tinguá (Reserva 

Biológica do Tinguá), em seus arredores há pequenos rios e pequenas 

cachoeiras que são acessíveis à população. Além das cachoeiras, como a 

Cachoeira do Tinguá (figura 16), há diversos sítios privados, nos quais é possível 

passar um dia aproveitando para nadar em piscinas de água natural, jogar 

futebol nos campos disponíveis e utilizar as churrasqueiras existentes. Em geral, 

essas cachoeiras, sítios e fazendas recebem excursionistas da própria região. 

 Nas cachoeiras do entorno da Reserva, acessíveis pela Rua da 

Administração, só não é permitido levar comida e bebida não só por conta da 

preservação ambiental mas também para que se preserve e valorize o comércio 

local.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Cachoeira do Tinguá 
Fonte: Overmundo 

 

 

Outro patrimônio importante e possível atrativo turístico localizado na 

URG do Tinguá são as cachoeiras do bairro Jaceruba (figura 17). Embora não 
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seja um local muito conhecido e não divulgado, as chamadas piscinas de São 

Pedro encantam com sua beleza os visitantes. Para chegar a este local, é 

preciso fazer uma árdua caminhada que vale a pena dada a sua grande beleza.  

 

 

 

  
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
   Figura 17: Piscinas de São Pedro – Cachoeira de Jaceruba 
   Fonte: Panorama Rio 
 
 
 

 Ainda na região do Tinguá, próximo à Rebio, encontram-se as ruínas da 

Fazenda São Bernardino, uma dos últimos remanescentes dos tempos áureos 

da antiga Vila de Iguassu.  A sede da fazenda foi construída em 1875, estilo 

neoclássico. No local produzia-se café, açúcar, aguardente e farinha de 

mandioca, além da extração da madeira e produção do carvão. Embora este 

patrimônio tenha sido tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Artístico 

Nacional) em 1951,o local se encontra em completo abandono e em ruínas, 

conforme se vê na figura 18, devido a um incêndio na década de 1980 e à falta 

de políticas de preservação desse importante patrimônio local. A fazenda é muito 

procurada para a prática do turismo pedagógico pelas escolas da região. 
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Figura 18: Ruínas da Fazenda de São Bernardino 
Fonte: Flickr de Daniel Mello 
 
 

A seguir, faremos um levantamento do patrimônio com possível interesse 

turístico do último município selecionado para este trabalho, Duque de Caxias. 

 
 
 

 3.3  O PATRIMÔNIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
 
 

 
O município de Duque de Caxias possui belas cachoeiras nos bairros da 

Taquara e em Xerém. O município também possui diversos museus e casas de 

cultura, alguns deles com grande potencial turístico. 

O principal patrimônio natural do município de Duque de Caxias é o 

Parque Natural da Taquara (figura 19) o qual possui diversos poços de 

cachoeiras, dentre elas a do Véu da Noiva (figura 20).  
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Figura 19: Entrada do Parque Natural da Taquara 
Fonte: Cidinha.Org 
 

O Parque Natural Municipal da Taquara é uma das importantes porções 

de Mata Atlântica preservadas na Baixada Fluminense. Está localizado entre a 

APA de Petrópolis e a Reserva do Tinguá, no meio da Serra dos Órgãos, e 

compreende uma área de aproximadamente 20 hectares, na antiga fazenda da 

Taquara, no 3º distrito. A Lei 1.157, de 11 de dezembro de 1992, tornou oficial o 

Parque Municipal Natural da Taquara.  

  O parque é uma área muito conhecida e recebe no verão um grande 

número de frequentadores, geralmente moradores do próprio município e de 

outros municípios próximos da Baixada Fluminense. O parque possui muita 

diversidade em sua fauna e flora e várias cachoeiras, sendo as mais conhecidas 

a Cachoeira das Dores e a Cachoeira Véu da Noiva (figura 20).  

 

 
 

              Figura 20: Diversão na Cachoeira Véu da Noiva 
                Fonte: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 
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Outra bela atração muito procurada no Parque Municipal da Taquara é o 

Poço da Baleia, que vê-se a seguir (figura 21): 

 

 
 

 
 
Figura 21: Poço da Baleia 
Fonte: Panorama Rio 
 

Além de ter um belo patrimônio natural, o município de Caxias possui 

interessantes museus. Optamos neste trabalho por tratar de dois dos museus 

caxienses, destacando aqueles que acreditamos ter maior potencial turístico.  O 

primeiro deles é o Museu Histórico Duque de Caxias, localizado no bairro da 

Taquara, e que tem a chancela da Prefeitura Municipal desde 1994. O museu foi 

criado em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nascido 

na região que mais tarde levaria o seu nome, que foi o Patrono do Exército 

Brasileiro. No museu há expostas peças e armas contemporâneas do Duque de 

Caxias, sendo algumas delas de uso pessoal do próprio Duque de Caxias. 

(MAPA DE CULTURA , 2015). Na figura 22 é possível ver a foto da entrada do 

museu: 
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Figura 22: Entrada do Museu Histórico Duque de Caxias 
Fonte: Extra 
 

  
Outro importante museu caxiense é o Museu Ciência e Vida, que está 

localizado no Centro de Duque de Caxias (figura 23).  
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Figura 23: Museu Ciência e Vida 
Fonte: Olhares de Sula  
 
 

 

O Museu funciona desde 2010 e é um empreendimento da Fundação 

CECIERJ (Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do 

Rio de Janeiro) com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de 

Janeiro e apoio da FAPERJ(Fundação de Amparo a Pesquisa do Rio de Janeiro). 

O Museu possui em tamanho 5.000 m². Este museu é o mais interativo de 

Duque de Caxias, dispondo de visitas guiadas,  um planetário com uma cápsula 

de 8 metros de diâmetro e capacidade de 68 lugares,  exposições temporárias, 

oficinas gratuitas para professores, oficinas gratuitas de robótica, atividades 

lúdicas e um cineclube. 

No capítulo seguinte, trataremos da apreciação da potencialidade turística 

dos municípios aqui enfocados sob a ótica de seus próprios gestores turísticos. 
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4. A POTENCIALIDADE TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS SOB A ÓTICA DE 

SEUS GESTORES 

 
Neste capítulo buscamos analisar as respostas dadas aos questionários 

aplicados aos gestores turísticos dos municípios em tela. Não se pretende neste 

estudo quantificar o número de respostas e também não se pretende medir ou 

julgar a qualidade delas, mas analisá-las com a preocupação de compreender 

as distâncias entre o potencial turístico dos municípios estudados e as atuais 

condições de oferta turística dos mesmos. 

 Como estratégia de pesquisa, dividimos esta etapa do trabalho em duas 

partes, a primeira tem a finalidade de verificar como as autoridades percebem o 

potencial turístico do município sobre o qual é responsável e também para 

verificar para qual segmento do turismo eles consideram que o município tenha 

maior potencial. A segunda parte são sugestões feitas pela pesquisadora de 

estratégias para promover os municípios como destinos a fim de que os mesmos 

sejam mais valorizados, tanto pelas autoridades quanto pela população.  

 

Como instrumento para este trabalho foi utilizado um questionário com 

perguntas abertas e uma pergunta semi- estruturada, esta feita de acordo com 

as peculiaridades de cada município e seus atrativos, na qual os respondentes 

deveriam enumerar em ordem de importância qual atrativo acreditam que atraia 

mais visitantes. As perguntas (disponíveis ao final deste trabalho nos anexos) 

versaram sobre a atratividade turística da cidade, as iniciativas de sua promoção 

como um destino turístico e os projetos em andamento. E também foi 

questionado para qual segmento do turismo o responsável acreditava que a 

cidade tinha maior potencial. 

As respostas de cada questionário serão analisadas isoladamente por 

municípios. Apenas nas considerações finais, quando forem apresentadas 

sugestões de estratégias para promover os destinos turísticos, é que eles não 

serão tratados isoladamente. 
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4.1   A PERCEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE 
NILÓPOLIS SOBRE A POTENCIALIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO 

 
 

 
Para obter as respostas da secretaria municipal de Turismo de Nilópolis 

foi enviado por meio de email um questionário contendo 7 perguntas. O objetivo 

da aplicação do questionário foi analisar a percepção sobre a potencialidade 

turística do município. Isto é, sobre o que ela considera de melhor que a cidade 

tenha para oferecer ao seu visitante, sobre quais atrativos a secretaria de 

Nilópolis considera que mais atraia visitantes para a cidade e, além dessas 

questões, perguntou-se  sobre o que está sendo feito para promover o município 

e se há a existência de projetos para esta promoção. 

 A pesquisadora havia feito seu primeiro contato por email com a secretaria 

municipal de turismo de Nilópolis no dia 12 de maio de 2015. A secretária de 

Turismo, Sra. Márcia Cristina Ferreira D’ Anunciação, se mostrou muito 

prestativa, dizendo que seria um prazer atender a pesquisadora e informou no 

email o telefone para agendar com sua assessora administrativa uma data para 

que a pesquisadora pudesse comparecer à secretaria, e pessoalmente fazer 

uma entrevista com ela.  

A primeira pergunta do questionário era sobre o que na opinião da 

responsável o município tinha para oferecer de melhor a quem visitava. Esta 

pergunta tem o objetivo de verificar como o responsável enxerga sua cidade, o 

que ele vê de atraente no município e o que ele acredita que seja um ponto forte 

da cidade para atrair mais visitantes ou até mesmo turistas para que estes 

passem mais tempo conhecendo o município. Rafaella Santos respondeu que a 

cidade de Nilópolis é uma cidade que tem história e cultura e que é uma cidade 

viva. Ou seja, ela acredita que a cidade tem potencial turístico.  

O segundo questionamento feito à assessora foi sobre a opinião dela a 

respeito de a cidade se tornar famosa internacionalmente: “Seria ótimo para o 

comércio e artesanato local, ajudaria a cidade a se desenvolver como um todo, 

principalmente para os moradores que vivem e desfrutam da cidade”, Rafaella 

Santos respondeu. 

Outro questionamento foi a respeito do que ela acha que precisa ser feito 

para o município atrair mais turistas. Esta pergunta foi feita para verificar o que 
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o respondente pensa sobre o que é preciso para que a cidade melhore seu 

potencial. Ela respondeu da seguinte maneira:  

 

Falta infraestrutura turística, pessoas qualificadas para trabalhar no 
receptivo, a cidade de Nilópolis não possui hotel, o que dificulta a vinda 
de turistas para a cidade, é sabido que com a sazonalidade do carnaval 
recebemos muitos visitantes que procuram a quadra da Beija-flor, mas 
se houvesse hotéis mesmo de pequeno porte, três estrelas, já atenderia 
e esses visitantes que poderiam conhecer o comércio e artesanato que 
é muito intenso na cidade. 

 
  
A quarta pergunta do questionário foi sobre o que ela acha que deve ser 

mais valorizado na cidade. A pergunta foi feita a fim de observar sobre como o 

respondente valoriza o patrimônio da cidade.  Segundo Rafaella Santos:  

 

Todas as cidades têm sua história, que é muito rica quando se tem algo palpável 
para mostrar, Nilópolis não é só carnaval ela é uma cidade que possui 
diversidade religiosa, prédios históricos, e um centro de eventos. Somos a 
primeira cidade a ter uma escola pública de capoeira e o curso gratuito de 
Parapente, temos escola de música e de dança, teremos em breve um novo 
Teatro municipal e a casa do artesão, e ainda temos o Mercado popular que 
agrega artesanato e os micros empreendedores, então é uma cidade muito rica 
para se mostrar ao mundo. 

 

A quinta pergunta do questionário foi diferente para cada município pois 

era para o respondente fazer um ranking enumerando por grau de importância, 

qual atrativo ele considera que atraia mais turistas para a cidade. Esta pergunta 

foi feita para verificar quais atrativos ele considera que sejam os de maior 

potencial para a cidade. Os atrativos do Ranking do questionário de Nilópolis 

são: Quadra da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, Campo de Gericinó, 

Parque de Eventos, Capela de São Matheus, Igreja de São Sebastião, Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição, Sinagoga Israelita Tiferet Israel. A assessora 

administrativa Rafaella Santos enumerou da seguinte forma: 1º a Quadra da 

Beija-Flor, 2º Campo de Gericinó, 3º Igreja de São Sebastião, 4ª Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição, 5º Capela São Matheus, 6º Parque de Eventos. O último 

item do Ranking é a Sinagoga, porém ela respondeu que não pode receber 

visitas. O que é lamentável, pois é um rico patrimônio sobre a ocupação judia na 

cidade.  

A penúltima pergunta do questionário foi sobre a percepção do 

respondente em relação aos pontos fortes da cidade. Para qual tipo de 
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modalidade turística ele acredita que a cidade tenha mais potencial. Ou seja, se 

é para o turismo cultural, turismo de eventos, turismo de natureza ou turismo de 

negócios. A sra. Rafaella Santos respondeu: “A cidade hoje é potencial de 

Turismo de Eventos, porém se for feito um trabalho de infraestrutura e 

qualificação profissional, poderá atender aos três perfis de modalidades 

turísticas, sendo na minha concepção o de Eventos mais forte e viável no 

momento.” 

O último questionamento versou a respeito do que está sendo feito para 

promover o turismo local. A sra. Rafaella Santos respondeu da seguinte maneira:  

 
Com a gestão da Secretária Marcia Ferreira D’Anunciação, a cidade 
nunca foi tão bem divulgada, pois a mesma tem a preocupação de estar 
em eventos de Turismo para divulgar a cidade e aprendizado, as 
parcerias realizadas ao longo de sua Gestão fizeram com que fôssemos 
o palco da Baixada Fluminense na JMJ ,com mais de 5000 pessoas no 
Parque de Eventos. No Salão de Turismo em Niterói a cidade foi 
divulgada; realizamos o primeiro folder da cidade divulgando os atrativos 
locais; seremos palco de um evento católico este ano, a DNJ, que visa 
a receber uma média de 5000 pessoas. Realizamos o Primeiro Fórum 
da Baixada Fluminense em Turismo, a formação do primeiro Conselho 
Municipal de Turismo, agora iremos lançar o calendário turístico, o 
primeiro da Baixada e a Agenda cultural. Serão publicados nosso 
inventário e planejamento turístico. Para 2 anos e meio, a Secretaria 
realizou muitas coisas, mas sabemos que somente isso não é suficiente 
para transformar em 4 anos uma cidade em um destino turístico, mas 
acreditamos que se forem deixados esses legados, futuramente outras 
pessoas serão cobradas para dar continuidade nesse trabalho e aí quem 
sabe iremos ver Nilópolis como roteiro alternativo para os turistas que 
vistam a cidade do Rio de janeiro. 

 
A seguir apresentaremos as opiniões dos gestores públicos de turismo do 

município de Nova Iguaçu. 
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4.2   A PERCEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE NOVA 
IGUAÇU SOBRE A POTENCIALIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO 

 
 
Como foi dito anteriormente, o presente estudo é uma pesquisa descritiva 

e qualitativa a qual objetiva -se a analisar as respostas dadas ao questionário 

por cada autoridade responsável pela secretaria de turismo de cada município. 

Não se pretende neste estudo quantificar o número de respostas e também não 

se pretende medir a qualidade delas, somente analisar. Para o município de 

Nova Iguaçu foi aplicado o mesmo questionário utilizado na cidade de Nilópolis, 

porém na quinta pergunta foram feitas adaptações, pois os atrativos, 

obviamente, são diferentes. 

O contato com a Secretaria Municipal de Nova Iguaçu a qual se chama 

SEMDAT - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e 

Turismo de Nova Iguaçu foi um pouco mais difícil. A secretaria tem esse nome 

porque são 3 secretarias em uma. No site da prefeitura não divulga os e-mails 

das secretarias. Para que a pesquisadora tivesse acesso ao email da secretaria 

responsável pelo turismo foi preciso entrar em contato com a secretaria por 

telefone e solicitar o email.  

No primeiro contato a pesquisadora não tinha enviado corretamente o 

email para a secretaria. Retornou o contato, até que um funcionário muito gentil 

o qual a pesquisadora não se recorda o nome, encaminhou a ligação diretamente 

para a coordenadora de turismo Bruna Tavares, a qual respondeu o questionário. 

Após o contato telefônico diretamente com a coordenadora, o email foi logo 

respondido. 

O questionário possui a mesma estrutura do questionário para Nilópolis, 

o qual contém 7 questões, sendo 6 perguntas abertas e uma questão semi – 

estruturada, onde é pedido ao respondente que faça um ranking enumerando 

quais atrativos considera que atraia mais visitantes ao município. Esta questão 

é a única que é diferente em todos os questionários, pois trata-se de atrativos 

turísticos singulares.  

Foi questionado à coordenadora de turismo sobre o que a cidade de Nova 

Iguaçu tem de melhor para oferecer a quem a visita. Isto foi questionado para 

verificar o que a respondente considera de importante na cidade e obteve-se a 

seguinte resposta: “Nova Iguaçu tem vários pontos turísticos, históricos e 
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culturais, ainda conta com as belezas naturais de Tinguá, entorno da Rebio, com 

inúmeros atrativos de lazer”. 

Sobre a opinião da coordenadora sobre o que ela acharia se a cidade um 

dia se tornasse famosa internacionalmente, Bruna Tavares respondeu: “Com 

certeza teríamos muito mais parceiros que nos ajudariam a fomentar mais e mais 

o turismo na cidade, recebendo assim mais turistas para conhecer as belezas 

dessa terra linda e encantadora” 

Quando foi questionado sobre o que faltava para a cidade atrair mais 

visitantes, pergunta feita para verificar sobre a percepção da respondente sobre 

os problemas que ela enxerga no município, a resposta foi: “Maior divulgação na 

imprensa local, atividades programadas junto às agências de turismo e agentes 

sociais de fomento turístico, além de visitas guiadas de estudantes da rede 

pública e privada”. 

A quarta pergunta foi sobre o que a respondente pensa que deveria ser 

mais valorizado no município. Pergunta realizada para verificar o que ela enxerga 

de mais atrativo na cidade. A coordenadora Bruna Tavares respondeu da 

seguinte maneira: “Suas belezas naturais, como: Serra de Madureira, mais 

conhecida como Serra do Vulcão, e a Reserva Biológica de Tinguá, conhecida 

em todo o país”. 

A quinta pergunta é a mais específica sobre potencialidade, pois o 

respondente precisa enumerar por ordem de importância qual atrativo ele 

considera que seja o que atrai mais visitantes. Os atrativos do questionário de 

Nova Iguaçu são: Vulcão de Nova Iguaçu, Sítios do Tinguá, Cachoeiras do 

Tinguá, Cachoeiras de Jaceruba, Parque Municipal de Nova Iguaçu, Fazenda de 

São Bernardino, Serra da Maxambomba, Capela da Posse, Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição de Marapicu. O questionário ficou enumerado da 

seguinte maneira. O primeiro atrativo que é considerado como o mais importante 

são as cachoeiras do Tinguá. O 2º Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, o 

3º Fazenda de São Bernardino, o 4º a cachoeira de Jaceruba.O 5º o Vulcão de 

Nova Iguaçu, o 6º foi os sítios do Tinguá. O 7º mais atraente foi considerado a 

Serra da Maxambomba, o 8º a Capela da Posse e o 9º e último dentre os 

atrativos do questionário, a Igreja da Nossa Senhora de Marapicu. 

A penúltima pergunta é sobre a percepção da respondente em relação 

aos pontos fortes da cidade. Para qual tipo de modalidade turística ela acredita 
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que a cidade tenha mais potencial. Isto é, se para o turismo de natureza, turismo 

de negócio, turismo de eventos e etc. Ela respondeu: “Ecoturismo e turismo 

histórico”. 

E sobre as últimas medidas tomadas para divulgar os atrativos da cidade, 

a  coordenadora informou:  

 
 
Além da criação do conselho de turismo na cidade em 2013, a cidade 
conta também com um calendário turístico riquíssimo de eventos para 

toda a população local e turistas, tais como: Festa de Santo Antônio, 

Festa do Aipim (que está no calendário turístico do estado do Rio de 

Janeiro), Festa da Banana, em Jaceruba. Exposições sobre 

potencialidades durante todos os anos por conta da Secretaria de 
Turismo, da Secretaria de Cultura e secretaria de Meio Ambiente de 
Nova Iguaçu. 

 

 

 A seguir apresentaremos os resultados obtidos com a pesquisa realizada 

junto aos gestores públicos do turismo no município de Duque de Caxias. 

 

 
4.3   A PERCEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE DUQUE 

DE CAXIAS SOBRE A POTENCIALIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO 

 
 
Para o município de Duque de Caxias foi aplicado um questionário com a 

mesma estrutura dos anteriores. A única pergunta que tem algumas diferenças 

é a questão sobre os rankings de atrativos que mais atraem turistas na 

percepção do respondente, pois por serem três municípios diferentes, logo os 

atrativos também o são. 

Sobre o contato com a secretaria de Turismo de Duque de Caxias, a qual 

se chama Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), o funcionário 

responsável pela secretaria o senhor Jorge Luiz Chagas, em todos os e-mails se 

mostrou muito atencioso, respondendo-os prontamente. E ele encaminhou o 

termo de autorização ao secretário de Turismo da secretaria o senhor Jesus 

Chediak 

Foi questionado ao senhor Jorge Luiz se ele acredita que a cidade tenha 

potencial turístico e por quê. A resposta dada foi:  
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Sim, devido a sua importância histórica que vem desde tempos do Brasil 
colônia, mantendo até hoje um grande patrimônio histórico; sua grande 
riqueza artística, que passa pelo desenvolvimento de grupos de 
capoeira, afro, folias de reis, hip hop e os equipamentos públicos de 
cultura; a criação de parques naturais, reservas biológicas, que vem 
ajudando na preservação da fauna e da flora local, como também a 
implementação do turismo rural, que vem ganhando força nos últimos 
dois anos. Outro ponto muito importante para o desenvolvimento do 
turismo na cidade de Duque de Caxias é a sua localização estratégica, 
pois está próximo da Rodovia Washington Luis, Rio Bahia, Rodovia 
Presidente Dutra, Linha Vermelha, Avenida Brasil e o Arco 
Metropolitano, que são importantes vias de acesso aos grandes centros 
geográficos do país. Nesse sentido, essa localização geográfica de 
Duque de Caxias permite o desenvolvimento de novas modalidades 
turísticas, como o turismo de negócios. 

 
 

O segundo questionamento feito foi a opinião dele a respeito da 

possibilidade de um dia a cidade se tornar famosa internacionalmente. Ele 

respondeu que seria o reconhecimento da sua importância histórica, cultural e 

econômica. 

Com relação ao questionamento sobre o que falta para o município atrair 

mais turistas ela disse: “melhorias na infraestrutura, aumento da divulgação 

(campanhas, entre outros), recursos humanos (formação de mão de obra 

qualificada)”. 

Foi questionado ao senhor Chagas, sobre o que ele acha que deve ser 

mais valorizado no município. Ele respondeu que cada item tem sua importância 

específica. 

A quinta pergunta foi a questão a respeito do atrativo que o respondente 

considera que atraia mais visitantes para o município. Dentre eles estão: Parque 

Natural Municipal da Taquara, Museu Histórico Duque de Caxias da Taquara, 

Sítios Arqueológicos, Museu Vivo do São Bento, Museu Ciência e Vida, Feirão 

das Malhas. Quanto a esta questão, o respondente considerou todos como 

atrativos turístico,s porém não enumerou por ordem de importância quais ele 

considera que atraia mais turistas. 

A penúltima questão foi a respeito sobre qual segmento do turismo o 

respondente considera que o município tenha maior potencial. Isto é, se é para 

o turismo de natureza, turismo de negócios, turismo de eventos e etc. Ele 

respondeu que o município tem maior potencial para o turismo rural e para o 

turismo de negócios. 



62 

 

A última pergunta do questionário foi sobre o que está sendo feito para 

promover o turismo na região. O respondente informou que foi a criação da 

Comissão de Turismo Rural, a formulação de um guia de turismo e negócios da 

cidade e a formatação de outros projetos. 

 

 

4.4  ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS GESTORES PÚBLICOS DE 

TURISMO LOCAIS 

A respeito da questão – problema do trabalho sobre a percepção do 

potencial turístico dos municípios de Nilópolis, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, 

foi possível notar nas respostas dos questionários feitos aos responsáveis pelas 

secretarias que todos reconhecem que seu município correspondente tem 

potencial turístico (capacidade de atrair turistas e beleza tanto em patrimônio 

natural quanto em patrimônio cultural).  

Entretanto, cada um reconhece as limitações que o município possui para 

o turismo e todos reconhecem os pontos fortes de seu município no que se diz 

respeito ao melhor segmento que ele tenha melhor potencial para atrair turistas.  

Nota–se também que cada um tem uma maneira diferente de se 

promover. Por exemplo, a secretaria de turismo de Nilópolis já participa de 

eventos de turismo para divulgar o município e por meio de parcerias foi palco 

da JMJ (Jornada Mundial da Juventude)em 2013, utilizando seu Parque de 

Eventos e assim divulgou o município se apropriando de um evento significativo 

internacional que antes o foco era apenas a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, 

Nilópolis não se vende apenas por meio do carnaval com a Quadra da Beija-Flor 

mas utiliza ao máximo todos os que são possíveis para se divulgar.  

O que falta nos municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias é esta 

capacidade de aproveitar as oportunidades de também participarem de eventos 

grandes para se promoverem e se mostrarem ao mundo.  

Os questionários aplicados revelam que quando foi respondida a questão 

sobre a opinião dos responsáveis se o município se tornasse conhecido 

internacionalmente todos responderam positivamente sobre esta possibilidade. 

Todos gostavam da ideia. Porém, com exceção do município de Nilópolis, 

nenhum dos respondentes apresentou estratégias ou participação em eventos 
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passados, ou projetos que visam a promoção internacional de seu município 

fazendo assim, a pesquisadora acreditar que nem todos tem interesse em se 

tornar turístico de maneira internacional, o município e que a maioria tem 

interesse em se promover apenas com o turismo regional. Isto é se promovendo 

apenas em seu próprio município para a população local e para os municípios 

próximos.  

A respeito da pergunta sobre o que falta para atrair mais visitantes ou 

turistas, todos os municípios concordaram em relação à questão da 

infraestrutura. Ou seja, para todos, a principal prioridade é melhorar a 

infraestrutura local para viabilizar o desenvolvimento do turismo. 

E com relação às perguntas sobre projetos e maneira de se promover o 

turismo municipal, o questionário mostrou que a maioria o faz realizando 

eventos, na criação de calendários para os mesmos e criação de comissão para 

tratar do turismo de seu município. Por exemplo, o município de Duque de Caxias 

criou a Comissão de Turismo Rural, pois é o segmento que mais está crescendo 

no município. E outro exemplo é o município de Nilópolis, que criou seu Conselho 

Municipal de Turismo. Já o município de Nova Iguaçu se promove por meio de 

festas regionais, como a festa do Aipim no Tinguá, a festa da Banana, no bairro 

de Jaceruba, que também é localizado no Tinguá, e com festas religiosas como 

a de Santo Antônio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
O presente trabalho teve como principal finalidade estudar o potencial 

turístico dos municípios de Nilópolis, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. O estudo 

teve como base o levantamento dos dados gerais de cada município e dos 

principais atrativos turísticos de cada um, considerando também a percepção 

dos responsáveis por cada secretaria de turismo quanto à importância do 

patrimônio turístico do município pelo qual é responsável. 

Para a pesquisadora, este trabalho teve valor sentimental devido à 

mesma ter nascido na cidade de Nilópolis, tendo muito amor e orgulho de ser 

nilopolitana. E quanto à escolha por também falar de Nova Iguaçu e Duque de 

Caxias justificou-se  pelo fato de a autora conhecer alguns lugares destes 

municípios por passear com a sua família, quanto também por achar interessante 

a história e por admirar o patrimônio natural e cultural destes municípios.  

Na primeira parte do trabalho buscamos brevemente apontar algumas 

ideias sobre a regionalização turística, ressaltando as políticas governamentais 

de turismo nessa direção e falar sobre a importância de um bom planejamento 

estratégico para viabilizar as práticas turísticas de um determinado local. 

Em seguida, foram mapeados os dados gerais de cada município da 

Baixada Fluminense escolhido para esta pesquisa para que se tenha uma melhor 

visão  sobre essa região do Rio de Janeiro. 

Encadeando o pensamento, procurou-se levantar os principais atrativos 

de cada município selecionado, ressaltando o seu patrimônio natural e cultural, 

com forte capacidade de converter-se em patrimônio turístico. O material 

disponível na internet, feito e divulgado por pessoas que admiram o patrimônio 

local, foi a principal fonte de referência especialmente nessa parte do trabalho, 

o que evidencia a falta de estudos acadêmicos e de uma bibliografia 

especializada no assunto, dificultando a realização do mesmo e revelando a 

necessidade de mais trabalhos que ponham o turismo na Baixada Fluminense 

em enfoque. 

Por fim, foram apresentadas as percepções dos gestores públicos 

responsáveis pela pasta de turismo nos municípios enfocados no trabalho, 
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seguida de algumas considerações da autora a respeito do que fora apontado 

pelas respondentes do questionário aplicado. 

Diante do que foi exposto ao longo do trabalho, a pesquisadora acredita 

que ainda são muito tímidas as iniciativas de desenvolvimento turístico local. 

Verificou-se que falta uma maior interação entre os municípios estudados, os 

quais poderiam se unir em estratégias de regionalização, e criar projetos juntos 

para valorizar o patrimônio desses municípios, dotando-os de infraestrutura 

adequada não só à prática turística, mas também à melhoria da qualidade de 

vida da população local. A população poderia ser envolvida com trabalhos de 

sensibilização e capacitação para o turismo, podendo este tornar-se uma 

interessante atividade econômica, geradora de muitos empregos para os locais.  

O desenvolvimento do turismo regional na Baixada Fluminense, acredita-

se pelo potencial mostrado neste trabalho, poderia trazer melhorarias 

significativas para a vida dos moradores também no que se refere a não 

precisarem se deslocar para o Rio de Janeiro em longas viagens para trabalhar, 

podendo ter mais tempo livre para as suas famílias e também para usufruir do 

patrimônio local, o que resultaria em melhoria da qualidade de vida.  

Todos os municípios escolhidos neste trabalho têm potencial turístico, 

cada um com suas particularidades. Nilópolis por exemplo, tanto pelo 

questionário, quanto por ser reconhecida como a cidade da escola de Samba 

Beija-Flor de Nilópolis, tem um excelente potencial para os eventos, e deve 

continuar investindo em sua promoção para este segmento, tanto se apropriando 

dos eventos da cidade do Rio de Janeiro, como ocorreu na JMJ, quanto talvez 

deveria produzir mais eventos seus e divulgar país afora. 

Poderia ser criado, por exemplo, um carnaval fora de época, a exemplo 

das festas que se fazem na Bahia, a cargo da Beija-Flor. Além de carnaval fora 

de época, já que o município é fortemente lembrado por causa da Beija-Flor, e 

aproveitando que pretende-se construir um novo Teatro Municipal (citado no 

questionário pela assessora administrativa da secretária de turismo) para a 

cidade, poderia-se investir mais fortemente no turismo cultural, criando-se 

também um museu da Beija–Flor. 

 Outra medida que se faz necessária na cidade de Nilópolis, pelo que se 

pode deduzir no trabalho, é a criação de um hotel três estrelas para atender uma 

possível demanda reprimida e incentivar o aumento do tempo de permanência 
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na cidade das pessoas que vem para conhecer a Beija-Flor. Ou mesmo a criação 

de um hostel, que além de incentivar o turismo, poderia ser benéfico para 

estudantes de cidades distantes e até de outros estados, que vem para cursar 

as universidades localizadas na Baixada, como a Universidade Iguaçu e 

Universidade Federal Rural, campus Nova Iguaçu.  

A pesquisadora pensa que em Nilópolis poderia ser restaurada a 

Sinagoga Israelita e deveriam construir um museu e fazer um programa de 

marketing adequado para atrair judeus de outros municípios, pois os judeus 

representam um capítulo importante da história de Nilópolis, tendo, inclusive, 

grande participação na construção do município. 

E quanto aos municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, poderiam 

criar mais projetos para incentivar as visitas às suas áreas naturais, porém de 

maneira adequada, para minimizar os impactos causados pela atividade 

turística. Poderia ser organizado controlando-se, por exemplo, o número de 

visitantes nas cachoeiras, para que as mesmas fiquem preservadas através de 

um programa de controle da capacidade de carga, e com ações de educação 

ambiental aliadas ao lazer. 

Em ambos os municípios, poderia ser feito nas praças principais um 

festival de música e cinema, além de apresentações teatrais regularmente. Uma 

parceria entre os três municípios para a realização de um grande evento de 

música com concursos de bandas de rock, entre outros estilos, seria uma 

sugestão para valorizar os artistas locais e divulgar as cidades envolvidas.   

Conclui-se, então, que os municípios de Nilópolis, Nova Iguaçu e Duque 

de Caxias têm um excelente potencial turístico a ser explorado e cabe às suas 

autoridades responsáveis, juntamente com a sociedade civil e a iniciativa 

privada, buscar a melhor maneira de promovê-los. Além de buscarem a 

cooperação entre si, cabe buscar parcerias com os outros municípios e com os 

órgãos gestores estaduais e federais do turismo, objetivando a um melhor 

aproveitamento da atividade turística na Baixada, promovendo e valorizando 

assim, a sua gente e os encantos de sua terra. 
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                                                       APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE O POTECIAL TURÍSTICO DE NOVA IGUAÇU: 

  

1)O que você acha que a cidade de  Nova Iguaçu tem para oferecer de melhor 
a quem a visita? 

R: 

  

2)O que você acharia se ela se tornasse famosa internacionalmente? 

R: 

  

3)O que você acha que falta para  que ela atraia mais turistas? 

R: 

  

4)O que você acha que deve ser mais valorizado na cidade? 

R: 

  

5) Faça um Ranking de qual destes atrativos você considera mais importante 
na cidade: 

. 

(   )Vulcão de Nova Iguaçu 

(   )Sítios do Tinguá 

(   )Cachoeiras do Tinguá 

(   )Cachoeiras de Jaceruba 

(   )Parque Municipal de Nova Iguaçu 

(   )Fazenda de São Bernardino 

(   )Serra da Maxambomba 

(   )Capela da Posse 

(   ) Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu 

(   )Outros: 

6) Sobre sua percepção em relação aos pontos fortes da cidade. Para qual tipo 
de modalidade turística você acredita que a cidade tenha mais potencial ?Para 
turismo cultural(divulgação dos artistas locais em gera como artesãos, músicos, 
exposições ao ar livre e museus)?Turismo de Eventos(feiras, festas religiosas, 
festivais,)?Turismo de Natureza? Turismo de negócios(feiras, convenções e 
atividades voltadas ao comércio em geral)? 

 

R: 

7)Quais foram as últimas medidas tomadas para divulgar os atrativos da 
cidade?(Podem ser eventos, exposições, projetos) 

 

R: 
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APÊNDICE B           
 
QUESTIONÁRIO SOBRE O POTECIAL TURÍSTICO DE NILÓPOLIS: 
 
 
1)O que você acredita que a cidade tem de melhor para oferecer ao visitante? 
Por quê? 
R: 
 
2)O que você acharia se ela se tornasse famosa internacionalmente? 
R: 
 
 
3)O que você acha que falta para  que ela atraia mais turistas? 
R: 
 
4)O que você acha que deve ser mais valorizado na cidade? 
R: 
 
5)Faça um ranking por grau de importância de qual destes atrativos você 
acredita que mais atrai pessoas a cidade. 
 
(   )Quadra da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis 
(   )Campo de Gericinó 
(   )Parque de Eventos 
(   )Capela de São Matheus 
(   )Igreja de São Sebastião 
(   )Igreja de Nossa Senhora da Conceição. 
(   )Sinagoga Israelita Tiferet Israel 
(   )Outros 
 

6) Sobre sua percepção em relação aos pontos fortes da cidade, para qual tipo 
de modalidade turística você acredita que a cidade tenha mais potencial? Para 
turismo cultural (divulgação dos artistas locais em geral, como artesãos 
,músicos, exposições ao ar livre e museus)?Turismo de Eventos(feiras, festas 
religiosas, festivais,)?Turismo de Natureza? Turismo de negócios(feiras, 
convenções e atividades voltadas ao comércio em geral)? 

 
R: 
 
7) Quais foram as últimas medidas tomadas para divulgar os atrativos da 
cidade?(Podem ser eventos, exposições, projetos)?E se existem projetos para 
essa promoção, quais são? 
R: 
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APÊNDICE C 
 
 
QUESTIONÁRIO SOBRE O POTECIAL TURÍSTICO DE DUQUE DE CAXIAS 
 
  
1)O que você acredita que a cidade tem de melhor para oferecer a pessoa que 
a visita? Por quê? 
R: 
 
2)O que você acharia se o município se  se tornasse famoso 
internacionalmente? 
R: 
 
3)O que você acha que falta para  que ela atraia mais turistas? 
R: 
 
 
4)O que você acha que deve ser mais valorizado na cidade? 
R: 
 
 
5) Faça um Ranking enumerando entre parênteses de acordo com o grau de 
importância qual destes atrativos você acha que mais atrai pessoas a visitarem 
o município. 
 
(   )Cachoeira do Véu das Noivas 
(   )Parque Natural Municipal da Taquara 
(   )Museu Histórico Duque de Caxias 
(   )Sítios de Duque de Caxias 
(   )Museu Vivo do São Bento 
(   )Museu Ciência e Vida 
(   )Feirão das Malhas 
(   )Cachoeira Rio D’ Ouro  
(   )Outros: 
 

6) Sobre sua percepção em relação aos pontos fortes da cidade. Para qual tipo 
de modalidade turística você acredita que a cidade tenha mais potencial? Para 
turismo cultural(divulgação dos artistas locais em gera como artesãos, músicos, 
exposições ao ar livre e museus)?Turismo de Eventos(feiras, festas religiosas, 
festivais,)?Turismo de Natureza? Turismo de negócios(feiras, convenções e 
atividades voltadas ao comércio em geral)? 

 
R: 
 
7) Quais foram as últimas medidas tomadas para divulgar os atrativos da 
cidade?(Podem ser eventos, exposições, projetos)?E se existe projetos para 
essa promoção quais são? 
R: 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 
 
Termo de autorização assinado pela Secretária de Turismo de Nilópolis 
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ANEXO 2 
 
Termo de autorização assinado pela Coordenadora de Turismo da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e 
Turismo de Nova Iguaçu  
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ANEXO 3 
 
Termo de autorização assinado pelo Assessor de Estudos e Pesquisa da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias. 
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