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RESUMO 
 
 

O trabalho objetiva discutir o tema da hospitalidade sob a ótica do espaço público 
urbano, abordando o tema em sua vertente da organização do espaço para o ato de 
acolher populações perenes e flutuantes. Para tanto, formulou-se uma discussão 
sobre a hospitalidade à luz do planejamento e da organização urbana. O cerne 
temático desse trabalho abrange o ambiente, a atmosfera, a paisagem dos lugares e 
a base física do ato da hospitalidade urbana – onde ela realmente acontece. 
Tomando como objeto de estudo o Centro da cidade de Niterói, foi realizada uma 
avaliação dos reflexos das políticas públicas da Prefeitura Municipal aplicadas a 
área de turismo, assim como a área de ordenação urbana. Foi montada uma matriz 
de indicadores com características que formam uma cidade hospitaleira para ser 
aplicada a área de estudo. Através do uso de fichas de avaliação analisou-se a 
realidade o Centro, sendo elaborada uma apreciação da área delimitada, a partir dos 
seus elementos mais importantes e seus atrativos turísticos. Conclui-se o estudo, 
indicando que o Centro de Niterói apresenta-se com grande potencial turístico, 
contudo deve-se atentar para questões-chave como transporte, segurança pública e 
uso do solo. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hospitalidade urbana. Espaço público. Infraestrutura urbana. 
Niterói – RJ. 
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ABSTRACT 
 
 

This paper aims to discuss the hospitality theme from the perspective of the urban 
public space, approaching the subject in its urban public space organization way to 
accommodate perennial and floating populations. For that reason, it was made a 
discussion about the hospitality subject in the light of urban planning and 
organization. Its central subject is the environment, the atmosphere, the landscape 
and the physical basis where urban hospitality act takes place. Taking Niterói´s 
downtown as study object, an evaluation was conducted regarding the 
consequences of public policies of Niterói’s town hall applied to the area of tourism 
and the area of urban regulation. A set of indicators with characteristical features that 
make a city hospitable was casted and then applied to the study area. Using 
evaluation sheets in order to analyse Niterói´s downtown situation, it was elaborated 
an evaluation of the bounded area, its elements and its most important touristic 
attractions. The study is concluded stating that Niterói´s downtown presents great 
tourism potencial, however it must pay attention to key issues such as transportation, 
public security and urban land use. 
 
 
KEY-WORDS: Urban hospitality. Public space. Urban infrastructure. Niterói – RJ. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Neste trabalho discute-se o tema da hospitalidade pública apresentado por 

Camargo (2004) e tratado por autores como Grinover (2007), Matheus (2002), Cruz 

(2002), dentre outros, sob a ótica do espaço urbano com foco na cidade de Niterói. 

Foi realizada uma avaliação dos reflexos das políticas públicas da Prefeitura 

Municipal de Niterói (PMN) aplicadas à área de turismo, que são orientadas pelo 

Plano Niterói Turismo (2005 a 2008) da Niterói Empresa de Lazer e Turismo 

(NELTUR), assim como à área de ordenamento urbano, pautadas no Plano Diretor 

da Cidade, no Plano Urbanístico e no Estatuto da Cidade, responsabilidades da 

Secretaria Municipal de Urbanismo. 

Esse estudo toma como ponto de partida o empreendimento de Grinover 

(2007), que aborda a hospitalidade, dentre outras formas, em sua vertente da 

organização do espaço urbano público para o ato de receber populações perenes ou 

flutuantes. Para operacionalizar a pesquisa de campo, foi montada uma matriz de 

indicadores com características que formam um sitio hospitaleiro, aplicada ao Centro 

da cidade de Niterói. Procurou-se avaliar a hospitalidade do local em questão, bem 

como apresentar indicadores para essa avaliação, onde a organização do espaço 

urbano e sua infraestrutura fossem a questão capital da hospitalidade. 

Preza-se aqui por utilizar uma abordagem principalmente espacial e 

urbanística do tema da hospitalidade, observando sempre a base física onde ela 

ocorre. E, embora seja impossível dissociar esse tema da sociologia – conforme a 

corrente de pensamento Francesa, balizada, segundo Bezzera (2007), no 

pensamento de Mauss – e da hotelaria – segundo corrente norte-americana 

fundamentada nas trocas monetárias, de acordo com Camargo (2004), citando Chon 
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e Sparrowe (2003) – este estudo formula uma discussão sobre a hospitalidade à luz 

do planejamento e organização urbana. 

Analisando e refletindo a paisagem e a atmosfera dos lugares, deseja-se que 

o ambiente construído e transformado pelo homem seja seu cerne temático 

balizador no tocante ao recebimento e acolhimento de turistas, observando-se para 

isso, a forma como a cidade se prepara para acolher os visitantes e sua população 

residente. 

Optou-se por não excluir ou menosprezar, a corrente norte-americana do 

consumismo, partindo-se do pressuposto de que o consumo do espaço público deve 

ser de caráter gratuito e irrestrito. Tampouco se quis eliminar a matriz francesa de 

pensamento, uma vez que o espaço físico é a base de acontecimentos das relações 

interpessoais que regem a vida humana. Contudo, o presente trabalho faz uma 

abordagem onde o tema da hospitalidade é tratado em função da organização do 

espaço público, considerando a existência, diversidade e complexidade da 

infraestrutura local acumulada com o tempo e a forma como ela se distribui para 

melhor servir à sociedade e ao turista. 

O ambiente citadino foi escolhido uma vez que o turismo, assim como grande 

parte das atividades econômicas do setor terciário, se caracteriza por ser uma 

atividade eminentemente urbana, em que seus maiores centros emissores e 

receptores são cidades, logo são nos centros urbanos onde se encontram as 

melhores condições para seu desenvolvimento. 

No caso brasileiro, ao observar e sobrepor a origem e o destino dos fluxos 

das viagens domésticas por região no ano de 2005 (tabela 1), e a taxa de 

urbanização da população residente por região (tabela 2), nota-se a relação 

proporcional entre a taxa de urbanização e o fluxo turístico. Observa-se ainda a 

marcante diferença entre a Região Sudeste e as demais regiões com relação a 

esses dois itens. 

Embora o ano de apresentação das tabelas seja díspar - a tabela 1 refere-se 

somente a 2005, enquanto a tabela 2 abrange os anos de 1940 a 2000 - estas 

tabelas são representativas, pois a última apresenta uma sólida tendência de 

urbanização dessas regiões para o século XXI. Com isso, pode-se projetar, a 
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continuidade do crescimento desse fenômeno ou pelo menos a conservação da alta 

taxa de urbanização para o século XXI. 

Presumindo-se a manutenção dessa tendência para a taxa de urbanização 

brasileira, pode-se fazer a sobreposição entre as duas tabelas e confrontá-las entre 

si, formando um quadro comparativo entre as regiões brasileiras enfocando o fluxo 

turístico emissivo e receptivo e a taxa de urbanização. 

 
Tabela 1 - Origem e destino dos fluxos das viagens domésticas, por região, 2005 

 
Fonte: Ministério de Turismo, 2009 

 

Observando a tabela 1, ressalta-se que, enquanto a região Sudeste 

representa quase 60% do turismo emissivo doméstico e 50% do turismo receptivo, 

as regiões Nordeste e Sul detêm 12,5% e 19,5%, respectivamente, do fluxo emissivo 

e abarcam cada uma aproximadamente 20% do total do turismo receptivo 

doméstico. Nota-se também, que as regiões Norte e Centro-Oeste detêm níveis 

inexpressivos tanto para o turismo emissivo quanto para o receptivo. Dessa forma, o 

mercado brasileiro se configura numa polaridade, onde o grande fluxo de viagens 

domésticas se concentra na região Sudeste, sendo que a Sul e a Nordeste possuem 

níveis consideráveis de viagens e as outras duas regiões apenas coadjuvam no 

cenário nacional. 

Com relação à tabela 2, percebe-se, numa perspectiva histórica, a taxa de 

urbanização das regiões brasileiras durante século XX. A urbanização brasileira tem 

suas raízes históricas fincadas neste século, sendo importante destacar o período 

desenvolvimentista do presidente Juscelino Kubitschek (1956 a 1961) e o período da 

ditadura militar, com o “milagre econômico”, em especial na gestão de Garrastazu 
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Médici (1969 a 1974), como os de maior representatividade para o atual cenário da 

urbanização brasileira. 

 

Tabela 2 - Taxa de urbanização da população residente por Região 
Taxa de urbanização da população residente por Região (%) 

Ano Sudeste Sul Nordeste Norte Centro-Oeste 
1940 39,42 27,73 23,42 27,75 21,52 

1950 47,55 29,50 26,40 31,49 24,38 

1960 57,00 37,10 33,89 37,38 34,22 

1970 72,68 44,27 41,81 45,13 48,04 

1980 82,81 62,41 50,46 51,65 67,79 

1991 88,02 74,12 60,65 59,05 81,28 

2000 90,52 80,94 69,07 69,87 86,73 
Fonte: IBGE, 2009 

 

A razão para tal foi que durante o século XX foram implantadas as políticas de 

substituição das importações e a instalação da indústria de base no Brasil, o que foi 

determinante para contribuir com o aumento da migração da população do campo 

para a cidade, fazendo crescer a taxa de urbanização no país. Nessa época assistiu-

se a um grande êxodo rural e, consequentemente, ao inchaço das cidades. Não 

existiam políticas de fixação do homem no campo e as cidades demandavam grande 

contingente de mão-de-obra, logo a população das cidades aumentou 

vertiginosamente. 

Observando a tabela 2, nota-se também que, enquanto a região Sudeste 

apresenta crescimento acentuado na taxa de urbanização durante todo o século (em 

especial durante os anos 50 e 70), desacelerando apenas em sua última década, as 

outras regiões atingiram seu ápice na aceleração da taxa de urbanização a partir da 

década de 70 e 80. É importante salientar que a região Sudeste alcança já na 

década de 1950 o patamar de 50% de sua população total residindo em cidades, 

enquanto, as outras regiões atingem esse mesmo nível de urbanização apenas da 

década de 70. Considerando então a taxa de urbanização do último ano registrado, 

distingue-se o panorama de desenvolvimento aplicado a cada região e percebe-se a 

discrepância do perfil da população de cada uma delas. 

Apenas duas considerações devem ser feitas: a primeira relaciona-se à região 

Nordeste, pois uma vez que ela possui um perfil de população onde a agricultura de 
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subsistência ainda é o modo de vida mais marcante (agricultura familiar) e o 

modesto desenvolvimento do mercado regional limitou a atração exercida pelos 

centros urbanos, sua taxa de urbanização é a mais baixa dentre as macrorregiões. A 

segunda relaciona-se à região Centro-Oeste, visto que essa região tem como 

baluarte da urbanização a construção de Brasília em 1960, o que fomentou a vinda 

de migrantes para o local; outra razão para a alta taxa de urbanização foi o 

desenvolvimento do agronegócio, uma vez que a partir de 1970 as cidades dessa 

região apresentaram atividades econômicas de caráter essencialmente 

agroindustrial, sendo assim, o Centro-Oeste é a segunda região mais urbanizada do 

Brasil, tendo como principal atividade econômica a agricultura. 

Sobrepondo então a tabela 1 à tabela 2, nota-se a correlação entre a 

urbanização de cada região e o fluxo turístico doméstico de cada uma delas. A 

região Sudeste, por deter maior taxa de urbanização de sua população, maior 

população e o maior PIB (Produto Interno Bruto) (tabela 3), também detém o maior 

fluxo emissivo e receptivo do turismo doméstico. Por sua vez, a região Nordeste, 

considerando sua moderada taxa de urbanização e seu posicionamento no PIB, está 

em terceiro lugar tanto com relação ao fluxo emissivo quanto ao fluxo receptivo no 

cenário turístico nacional. Já a região Centro-Oeste, apesar da alta taxa de 

urbanização, possui baixa participação no cenário turístico nacional e figura nele de 

forma quase inexpressiva. Isso ocorre pela baixa população dessa região, ao PIB 

relativamente pequeno (tabela 3) e devido ao modelo agroindustrial favorecido nela. 

 
Tabela 3 - População e participação no PIB nacional por Região (2007) 

População e Participação no PIB Nacional por Região (2007) 

 Sudeste Sul Nordeste Norte Centro-Oeste 

População (%) 42,33 14.55 28.00 7,96 7,16 

Participação PIB 

Nacional (%) 
56,41 16,64 13,07 5,02 8,86 

Fonte: IGBE, 2009 

 

Portanto, observando cada caso e suas especificidades, pôde-se notar a 

relação de proporcionalidade entre a atividade turística, a taxa de urbanização, o 

modelo de produção (agrário, industrial ou de serviços) e o PIB de um determinado 

lugar. Quanto maior for a taxa de urbanização de uma região, sua população total e 
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sua participação no PIB maior será seu fluxo turístico emissivo e receptivo, 

implicando ainda numa maior rede de atividades correlatas a esse setor e um maior 

fluxo de pessoas. 

Diversos são os fatores para essa característica urbana do setor turístico e de 

comércio e serviços. Em entrevista para o jornal Folha de São Paulo, Burdett (2006) 

afirma que isso ocorre uma vez que a maior parte da população reside em cidades e 

os conglomerados urbanos estão presentes em todo o mundo, sendo assim toda e 

qualquer atividade humana será praticada nas cidades. “Pela primeira vez, mais de 

50% da população mundial mora em cidades. Estima-se que em 2050, serão 75%. 

Foi uma mudança em massa, pois há cem anos, eram apenas 10%” (BURDETT, 

2006, P. 1). 

Conhecendo-se a hospitalidade do espaço urbano, a adequada existência e 

disposição de equipamentos, facilidades e infraestrutura local, pode-se assegurar 

que o turista, o visitante, o imigrante ou qualquer outro ator que chegue à cidade 

seja bem recebido e acolhido no ambiente desse espaço. 

O acolhimento in loco desses atores acontece primeiro pelo vislumbramento 

da paisagem que se forma frente a eles (por meio de signos reconhecidos, 

selecionados, codificados, organizados e interpretados) e depois por outros fatores, 

como o uso da infraestrutura e a cordialidade do povo local. Foram os elementos 

relativos a esse primeiro contato dentro do destino (paisagem, ambiente e 

equipamentos) que se almejou estudar, observando o conjunto de artifícios que 

compõe a hospitalidade local. 

O tema da hospitalidade urbana, notadamente na acepção turística, contudo 

ainda é extremamente pouco explorado na academia, principalmente no Estado do 

Rio de Janeiro. E, embora já existam debates, estudos e aplicações do tema dentro 

e fora do Brasil, pesquisas desse cunho são praticamente inexistentes para a cidade 

de Niterói. Ademais, existe o grande equívoco que se faz entre hotelaria (estudo 

operacional, gerencial e estratégico de empreendimentos hoteleiros e afins) e 

hospitalidade (estudo abrangente das relações humanas que se desenrolam como 

campo de estudo para diversas áreas do conhecimento como antropologia, 

sociologia, geografia, arquitetura e turismo) (CAMARGO, 2004). 
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Pouquíssimas são as faculdades que debatem o tema da hospitalidade ou a 

tenham como disciplina curricular. Além disso, há o fato de, no Brasil, existir apenas 

a Universidade Anhembi Morumbi – em São Paulo – oferecendo o curso de pós-

graduação stricto sensu em hospitalidade; curso esse recomendado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o que lhe 

afere credibilidade frente a seu ineditismo. 

Aqui não se pretendeu um esgotamento temático da hospitalidade urbana. A 

questão foi devidamente explorada, mas reconhecidamente ainda existem infinitas 

possibilidades de adentrar mais profundamente no assunto e esmiuçar o cerne 

dessa matéria para descobrir novas vertentes temáticas. A análise se preocupou 

com o diagnóstico pontual do espaço urbano sob a ótica da hospitalidade para 

turistas em uma cidade que pretende tornar-se um destino turístico consolidado e 

competitivo. Galgou-se também iniciar uma metodologia de avaliação da base física 

da hospitalidade no ambiente urbano aplicável universalmente e então obter 

instrumentos capazes de mensurar de forma específica a hospitalidade perceptível 

ao turista/visitante com relação ao local físico de sua chegada/estada. Essa 

metodologia foi aplicada ao Centro da cidade de Niterói para avaliação de seu 

espaço e para teste dos indicadores selecionados. 

A cidade de Niterói pretende se tornar um consolidado destino turístico do 

Estado do Rio de Janeiro (NELTUR, 2006), contudo, para tal, necessita preparar-se 

e transformar-se num lugar onde os turistas sejam bem recebidos a partir do 

momento que chegam à cidade. Baseando-se no estudo dos planos de turismo e de 

urbanismo da cidade, assim como por observação in loco e de fontes primárias 

como matérias e artigos de jornais e revistas bem como de sites oficiais, procurou-se 

notar se o poder público está promovendo políticas concernentes à hospitalidade 

pública na área do Centro da cidade. Do ponto de vista da hospitalidade urbana, 

procurou-se a resposta de quais são os principais pontos que devem ser atentados 

no Centro da cidade de Niterói para receber o turista de forma a melhor atender 

suas necessidades de acolhimento com relação ao aproveitamento do espaço 

urbano. 

A metodologia para o trabalho foi baseada em pesquisa bibliográfica em 

fontes primárias e secundárias, pesquisa exploratória, assim como pesquisa de 

campo com coleta de dados por meio de observação, bricolagem e aplicação de 
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fichas de avaliação dos itens mais relevantes. Após a coleta de dados, pretendeu-se 

analisá-los sob a ótica das políticas de turismo e urbanismo da cidade de Niterói e 

sob a perspectiva da hospitalidade e suas implicações. 

Dessa forma objetivou-se analisar o Centro da cidade de Niterói com relação 

à hospitalidade urbana local propondo um conjunto de indicadores para avaliação 

das características que tornam uma cidade hospitaleira. Foram discutidos quais 

elementos fazem com que um turista seja bem-recebido num lugar, além de 

levantados os principais pontos positivos e negativos sobre a hospitalidade do sítio, 

analisando as prováveis causas desses pontos negativos levantados e apontando 

possíveis mudanças para as políticas urbanas e turísticas da área de estudo. 

No próximo capítulo será feita uma exposição da conceituação utilizada. 

Destacam-se as conceituações de hospitalidade turística, hospitalidade do espaço 

urbano e indicadores, conceitos utilizados para o balizamento teórico deste trabalho. 

Já o terceiro capítulo se refere à avaliação da hospitalidade do espaço do Centro de 

Niterói, sendo apresentada a metodologia escolhida para a realização da pesquisa, 

bem como os indicadores selecionados para avaliar a área. Ainda no terceiro 

capítulo faz-se a descrição do Centro de Niterói e são descritos os resultados da 

pesquisa realizada. A última parte desse capítulo é dedicada a analise crítica dos 

resultados. No último capítulo são feitas as considerações finais sobre o trabalho, 

englobando os conceitos tratados no segundo capítulo e os resultados encontrados 

no terceiro. 
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2 ESPAÇO E HOSPITALIDADE 

 

 

A hospitalidade turística de localidades urbanas é um tema de grande 

importância para o planejamento urbano e turístico das cidades, sendo 

especialmente relevante quando a hospitalidade é pensada em aspecto amplo e 

holístico, não levando em consideração apenas o sentido de hospedar e alimentar, 

mas também o sentido de receber e acolher o turista e o visitante nas áreas urbanas 

públicas, “considerando que parte da hospitalidade é fruto da organização 

socioespacial dos lugares” (CRUZ, 2002, p. 40). 

A matriz francesa da hospitalidade, fundamentada nos conceitos de Mauss 

(1974, apud CAMARGO, 2004; 2002) em seu Ensaio Sobre a Dádiva e o Dom, 

expõe o tema como um ato social completo em seus três deveres (dar-receber-

retribuir), que podem resumir toda a relação humana interpessoal. Nesse contexto, o 

papel do espaço, e, por conseguinte da cidade, seria o de propiciar um ambiente 

que estimule o contato e a relação entre as pessoas, que faça com que essas 

pessoas (moradores permanentes, ou momentâneos) sintam-se protegidas e 

seguras. Provendo a sensação de como se elas estivessem em casa, permitindo 

então sua livre circulação, tranqüila apreciação e usufruto da arquitetura, do 

ambiente e dos equipamentos ofertados pelo espaço, ademais de estimular um 

maior contato interpessoal entre elas. 

Assim sendo, é função dos atores públicos e privados responsáveis pela 

organização e ordenamento do espaço urbano, prover um ambiente favorável para 

desenvolver a integração e inclusão sociais dentro das cidades, aproveitando e 

fomentando a diversificação e incremento de equipamentos e infra-estrutura locais. 

Com isso, o ambiente urbano torna-se suficientemente atrativo para as pessoas 
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quererem passar mais tempo nos espaços públicos (SUDJIC, 2008), saindo da 

comodidade de suas casas (lugar de proteção e refúgio) e se relacionando com o 

desconhecido, as outras pessoas e o próprio espaço e seus equipamentos. 

Contudo, deve-se também respeitar a vontade daqueles atores não interessados na 

inclusão social ou espacial. Essas pessoas que não querem receber a influência das 

ações de inclusão devem também ter a oportunidade de serem acolhidas na 

hospitalidade urbana. Deve-se pensar a inclusão não como algo obrigatório, mas 

como algo que está disponível. 

A hospitalidade local é percebida pelo turista antes mesmo de chegar ao 

destino, seja através de pesquisas empreendidas anteriormente ao ato de se 

deslocar, ou por meio de programas televisionados, de artigos e matérias de revista 

ou jornal ou sites da internet e por informações recebidas de agentes de viagem ou 

pessoas próximas. Outra modalidade de informação que também colabora para que 

o turista comece a perceber a hospitalidade do local antes de chegar ao destino, é 

aquela que ele adquire com relatos, dicas e novidades contadas por amigos e 

conhecidos na vida real ou virtual – no ambiente virtual especialmente por meio de 

sites de relacionamento e programas de mensagem instantânea – que já 

vivenciaram, experimentaram ou possuem informações relevantes sobre o local que 

ele pretende visitar. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) 

de 1998 “indica porcentagens elevadas de influências das informações de amigos e 

parentes sobre a escolha de viagens” (PETROCCHI, 2004, p. 72). 

Petrocchi (2004) destaca que a informação adquirida através de conhecidos e 

amigos detém grande poder persuasivo, podendo modificar de forma veemente a 

opinião e, por conseguinte, a decisão do potencial turista para qual localidade ele irá 

visitar. Esse fenômeno contemporâneo, apesar de recente, já é campo de estudo 

para o marketing e se consolida como uma das maiores ferramentas para as 

empresas atraírem e fidelizarem novos consumidores. 

Ainda no bojo do processo decisório sobre qual destino eleger, não se pode 

deixar de considerar o relevante papel que a atmosfera e a ambiência das cidades 

possuem nas motivações de quem vai decidir o destino e os roteiros que se irá 

escolher. A atmosfera, segundo conceitos de marketing definidos por Kotler (1973) e 

Mowen e Minor (1998) (apud REGO; SILVA, 2003, p 121), refere-se aos esforços de 

manipulação do ambiente com finalidade de projetar construções, espaços 
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interiores, cheiros, sons dentre outros componentes sensíveis aos sentidos 

humanos, com o objetivo de produzir efeitos no consumidor que o induzam a 

comprar mais. 

Assim sendo, a organização espacial da cidade, que contribui decisoriamente 

para a composição e harmonização do espaço e sua atmosfera, constitui-se, mesmo 

antes da chegada do turista ao destino, como um importante objeto de avaliação 

decisória sobre o deslocamento do visitante. Dependendo da atmosfera e ambiência 

que um lugar em particular possua, ou que seja percebida pelo turista em potencial, 

ele tomará a derradeira decisão sobre qual lugar visitará e quanto tempo passará em 

cada lugar. 

Essa questão se torna necessária, pois o viajante deve administrar sua 

viagem de forma a eleger os destinos que deseja visitar. Visto isso, e levando em 

consideração que administrar se trata de gerir recursos escassos, o turista não pode 

ou não consegue visitar todos os destinos que ele almeja. Tal problema se dá por 

diversas razões, desde falta de dinheiro e tempo até cansaço físico-mental ou 

saudade da rotina, família e amigos. 

Conjugada com a hospitalidade urbana, a ambiência se relaciona com a 

percepção que o turista adquire de um determinado espaço urbano a partir da 

imagem que lhe é formada nos momentos em que ele está presente neste espaço e 

vivencia essa realidade. No âmbito do turismo, o estudo da ambiência tenta 

desvendar, entender e manipular a atmosfera de um determinado local visando 

transformá-lo em um ambiente mais familiar, fazendo o visitante sentir-se confortável 

mesmo estando longe de sua casa. Esse objetivo deve ser alcançado à medida que 

se torna o espaço urbano suficientemente organizado a ponto dos turistas 

conseguirem se localizar mesmo em meio a um turbilhão de pessoas passando 

apressadas e de informações lançadas ao ar – que se tornou o modelo ao qual os 

conglomerados urbanos contemporâneos tendem a seguir. 

Uma das principais questões relacionadas a hospitalidade urbana concerne 

em prover ao estrangeiro/turista (aquele que não pertence ao lugar) capacidade de 

se localizar no espaço, possibilidade de apreciar a localidade onde ele se encontra 

(compreendendo a acumulação do tempo criadora daquele espaço contemplado) e 

ainda lhe dispor meios para o deslocamento. Desta forma a hospitalidade deve 
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focar-se de modo a suprir ao visitante aquilo que ele necessita para que sua viagem 

seja bem sucedida. 

A hospitalidade de um dado lugar, ao contrario do que muitos podem supor, 

não depende unicamente das características receptivas da população local – como 

amabilidade, cordialidade, afetividade e simpatia. Ela depende também da 

existência, disposição e facilidade de acesso a equipamentos, infraestruturas e 

serviços urbanos que a localidade pode oferecer ao visitante e a seus moradores. 

Com essa oferta, a intencionalidade do poder público é de lançar mão da 

hospitalidade para que o turista não se sinta um estrangeiro, um desconhecido ou 

degredado, mesmo ele estando fora de sua residência e de seu espaço de conforto. 

Por mais contrastante que possa parecer, esses recursos visam proporcionar 

ao turista a mesma sensação de acolhimento que ele teria em sua própria casa, ou 

pelo menos aproximar-se dela. Ainda que saibamos que um dos principais quesitos 

de motivação de viagens de turismo contemporâneo e de massa seja a fuga do 

cotidiano, o sentido dado de acolhimento como se estivesse em sua casa significa 

ter, no local onde se é visitante, o mesmo nível de conforto físico-psicológico, 

segurança e bem-estar que uma pessoa tem em seu local de residência (CRUZ, 

2002). 

Não é por simples simpatia, encanto ou fascínio que alguns lugares são mais 

hospitaleiros do que outros. Esse fato se deve a uma série de elementos, como a 

presença de estruturas e serviços locais, e ainda a facilidade de acesso a bens 

histórico-culturais, que agregados, compõem a hospitalidade turística de uma 

localidade. 

A questão da hospitalidade de um lugar está relacionada com a existência, 

eficiência, qualidade e confiabilidade no que tange a: facilidade de acesso como vias 

de trânsito e terminais modais e intermodais rodoviários, ferroviários, marítimos e 

aéreos; equipamentos que facilitem a leitura e compreensão da cidade como 

sinalização viária e turística, folheteria turística e centros de informação em locais de 

grande circulação; disposição de serviços de alimentação, hospedagem e 

entretenimento como hotéis, restaurantes e teatros; segurança, manutenção, 

limpeza e livre utilização do espaço urbano da cidade como um todo, atentando 

ainda para o arranjo distribucional desses elementos na área da cidade para que, 
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dessa forma, não haja mais benefícios em determinado local em detrimento de 

outros. 

Ademais, outros pontos também devem receber atenção por sua extrema 

importância, não apenas com a hospitalidade turística, mas ainda por sua relevante 

contribuição com a qualidade de vida da própria população local. Esses pontos 

estão relacionados à existência de um conjunto de sistemas e redes integradas de 

segurança pública, telecomunicação e imprensa, serviço postal, abastecimento de 

água, coleta e tratamento de resíduos sólidos e líquidos, saneamento básico, 

atendimento básico e emergencial de saúde, abastecimento de produtos alimentício 

e vestuário, educação, e limpeza e manutenção urbana. 

Esses pontos não recebem atenção direta do turista, contudo são primordiais 

para compilar junto dos outros elementos que constroem a hospitalidade do espaço. 

Apesar do poder público raramente atentar para o fato de que esses itens também 

contribuem para a boa percepção que se adquire da cidade, esses são itens básicos 

e prontamente perceptíveis quando deficientes. A oferta de água encanada é 

fundamental para uma destinação turística, contudo, poucos são os turistas que 

notam ou elogiam esse serviço, entretanto, uma vez retirada essa facilidade, mesmo 

que momentaneamente, todos os turistas e moradores locais irão notar e reclamar 

sobre a falta desse item básico. 

O foco principal deste trabalho foi dado aos aglomerados urbanos. Uma vez 

que o turismo é uma atividade inserida no contexto mundial e, de acordo com 

Burdett, em entrevista para o jornal Folha de São Paulo (BURDETT, 2006), a 

população mundial sofre uma transformação socioespacial e passa a ser 

eminentemente urbana, vê-se também no turismo essa tendência de presença 

intensa no meio urbano. O Brasil, seguindo o mesmo rumo, passa por essa 

transformação e configura-se como uma nação de características urbanas, a qual 

possui a maioria de sua população presente na área urbana. 

Sendo assim, nota-se que restam poucas alternativas frente a essa tendência 

mundial de procura e permanência das pessoas nos centros urbanos (PEIRCE, 

2008). Sudjic (2008) chega a citar a alteração para a vida nos centros urbanos como 

uma nova mudança fundamental da espécie humana, equiparado-a ao momento em 
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que a humanidade deixou de ser caçadora-coletora (nômade) para tornar-se 

agricultora (sedentária). 

Um grande número de pessoas passou a viver, morar e praticar suas 

atividades nas cidades. Logo, o turismo, como atividade humana, terá o cenário 

urbano como um relevante palco para o desdobrar de seus acontecimentos. Os 

conglomerados urbanos naturalmente se consolidam como local onde as relações 

humanas se desenvolvem; dentre essas relações está o turismo, como atividade 

socioeconômica e cultural com capacidade de promover o intercâmbio entre culturas 

e gerar riquezas. 

Ainda, o fato se justifica pelas facilidades e equipamentos de comunicação e 

deslocamento que se aglomeram nos centros urbanos. Esses equipamentos 

seduzem e facilitam o acesso de tal forma que o turismo se configura num fenômeno 

de grande apelo às cidades e sua infraestrutura. Nos centros urbanos se encontram 

a maior infraestrutura de comunicação – vide rede de produção e distribuição de 

rádio e telecomunicação, vias de transmissão de telefonia, sistema de correios, 

telégrafos, acesso a internet – e a maior rede multimodal de deslocamento – 

presença de portos, aeroportos, rodoviárias, estações de ônibus, trem, metrô e 

barcas, fretamento e aluguel de automóveis, rede rodoviária extensa e serviços 

variados de transporte. 

É inegável então que a população mundial passa por uma transformação, 

tornando-se mais presente nas cidades e excluindo-se do campo. Inclusive, 

analisando e traçando um comparativo entre as duas conferências Habitat – 

encontros organizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) no final do 

século passado, sendo a Habitat I realizada em 1976 na cidade de Vancouver no 

Canadá e a Habitat II ocorrida em Istambul (Turquia) no ano de 1996 – nota-se uma 

mudança na perspectiva do pensamento sobre as cidades. 

Se por um lado a primeira conferência demonstra as cidades (em especial as 

grandes cidades) como um mal a ser evitado e expõe energicamente a necessidade 

da elaboração de políticas públicas que visem fixar a população no campo, amortizar 

o êxodo rural e assim evitar o inchaço das cidades. Por outro lado, na segunda 

reunião destaca-se os conglomerados urbanos como um lugar onde problemas 

relacionados ao crescimento urbano e ao aumento populacional existem, não 
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obstante, percebe-se também a importância de discutir e solucionar esses 

problemas encontrados para então melhorar a qualidade de vida da população que 

vive nas cidades. 

A razão para essa mudança de mentalidade assistida num intervalo de 

apenas 20 anos se deve principalmente a 2 fatores. Primeiro porque as políticas de 

fixação da população no campo não obtiveram êxito em seu objetivo de evitar o 

inchaço populacional nas grandes cidades, fazendo com que o êxodo rural 

prosperasse independente de panorama político ou econômico; segundo porque 

parece que os seres humanos realmente escolheram os centros urbanos como 

forma de viver em sociedade e saciar suas necessidades (ROMERO et al., 2004). 

Considera-se então que o turismo possui destacado apelo urbano visto que é 

nas cidades que se encontram a maior concentração populacional e adensados os 

meios de transporte e comunicação. Apesar de haver aumento do número de 

pessoas que procuram novos tipos de turismo, como o turismo rural e ecoturismo, os 

grandes fluxos turísticos do mundo ainda se encontram dentro das cidades, pois é 

nelas que se localizam a maior parte das atividades humanas. Sendo assim o fluxo 

turístico entre cidades é o mais significativo e o que movimenta o maior número de 

pessoas e cifras. 

 

 

2.1 HOSPITALIDADE URBANA 

 

 

Segundo Camargo (2004), a hospitalidade é composta por três atos 

intrinsecamente ligados e que se restauram em um ciclo constante. Esses três atos 

são: Dar, Receber e Retribuir. São esses atos que compõem a dinâmica da 

hospitalidade e das relações interpessoais. A hospitalidade consiste em “leis não 

escritas, cuja observância coloca em marcha o vínculo humano” (CAMARGO, 2004, 

p.18). Ela é um conjunto de leis sociais para melhorar, reativar ou construir uma 

ligação afetiva interpessoal, e cuja não observância se transforma em hostilidade. 

Para Cruz (2002, p.41), “em essência, o ato de acolher um visitante é um ato 

social, culturalmente construído”. Não são todas as sociedades que são 
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hospitaleiras e cordiais, essa característica foi construída ao longo da história de seu 

povo e culmina no bem-receber de hoje. O ato da hospitalidade é intimamente 

interpessoal, disso implica que são sempre necessários dois ou mais atores para 

que seja realizado. Ainda, a hospitalidade é uma importante ferramenta na 

edificação de relacionamentos entre as pessoas. Esses atos constroem uma relação 

e marcam laços afetivos entre os indivíduos. 

O mesmo mecanismo pode ser observado entre uma localidade e seu 

morador, seja ele temporário (visitante/turista) ou permanente (habitante/morador). 

As pessoas estabelecem laços afetivos com os lugares, principalmente os 

habitantes, e esses laços determinam seu modo de agir, pensar e interagir com a 

cidade, seu espaço e seus habitantes. A partir do relacionamento que uma pessoa 

adquire com um dado espaço, ela passa a interagir de determinadas maneiras 

dentro desse espaço, tornando-se agentes atuantes nele. 

Por um lado um cidadão pode construir uma boa relação com a cidade onde 

reside e onde foi criado, almejando proteger seus logradouros a fim de resguardar 

sua própria história. Por outro lado, pode-se notar o movimento inverso para outras 

pessoas, que não desenvolvem o mesmo sentimento afetivo com o local e se 

compreendem apenas como meros observadores, não integrados ao local e 

descompromissados com seu desenvolvimento. 

Sendo assim, considerando que as pessoas desenvolvem com o lugar um 

sentimento afetivo de pertencimento, o poder público local deve atentar para o fato 

de que não se pode descartar a comunidade e suas características na hora de 

montar e executar um plano ou um programa político para uma determinada região. 

Da mesma forma, a iniciativa privada deve tentar integrar os empreendimentos à 

comunidade, utilizando ao máximo a mão-de-obra e o mercado local para seu 

desenvolvimento. Não apenas contratando os moradores para trabalhos de baixa 

remuneração (usualmente serviços gerais ou limpeza), mas qualificando e 

capacitando a população para que ela possa atuar em áreas de mais prestigio e de 

melhor status. Igualmente, deve ser priorizada a utilização do mercado local e 

fomentado o seu desenvolvimento, visando assim sua promoção e gerando riquezas 

para os habitantes. 
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Por diversas vezes, o marketing de lugares, implantado atualmente em muitos 

sítios, comete o equívoco de excluir a população do processo de tomada de decisão. 

Umas das maiores críticas feitas a esse tipo de marketing, é que ele se abdica das 

vontades e expectativas da população local e pretende apenas mudar a imagem que 

uma localidade tem para melhor atender aos turistas e “revitalizar” a aparência do 

local (HALL, 2001) em prol único do aumento de sua receita. 

Outro conflito, que pode ocorrer é entre o poder público municipal (que gere o 

território) e o visitante ou habitante (aqueles que usufruem do território); litígio esse 

que costuma ser extremamente maléfico. Tal malogro ocorre uma vez que: o 

visitante retorna para sua residência insatisfeito com o serviço adquirido (ou com a 

experiência vivida), podendo não mais voltar a visitar o destino turístico ou ainda 

maldizer sobre a localidade, fadando esse à decadência; já o morador, que não 

pode simplesmente sair da cidade, pode não colaborar ou até boicotar os novos 

empreendimentos que venham a ser instalados em uma determinada localidade, 

reduzindo consideravelmente a chance de que qualquer novo projeto obtenha 

sucesso (CRUZ, 2002). 

Contundo, ansiando transpor a comunidade arredia, o poder público ou a 

iniciativa privada tentam solucionar esse problema criando “núcleos de oferta integral 

ao turista” (PETROCCHI, 2001, p.270), como grandes hotéis e resorts afastados dos 

núcleos populacionais. Apesar disso, mesmo estando distante das comunidades e 

virtualmente sem contato com elas, não se pode esquecer que esses meios de 

hospedagem ainda estão inseridos dentro do contexto local das cidades e, imaginar 

“que a hospitalidade em um hotel se processa à margem da cidade, como se o 

hóspede estivesse visitando o hotel e não a cidade e que ele volte ao hotel, mesmo 

se não gostar da cidade” (CAMARGO, 2004, p.50) é ter uma visão ingênua e 

simplista da situação. 

O próprio ex-presidente da EMBRATUR, Caio Luiz de Carvalho, corrobora 

com a opinião de Camargo e acrescenta que “nenhuma cidade pode ser turística se 

não for prazerosa para seus habitantes” (apud CAMARGO, 2004, p.76). A cidade 

que é considerada turística deve atrair o visitante baseando-se em seu produto 

turístico e em seus atrativos, não obstante, deve passar ao visitante que, além da 

área turística, existe outra área, não-turística, onde a população local vive e trabalha. 

Essa outra região, por sua vez, deve também ser de livre acesso para o turista, e 
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deve ser um lugar onde ele saiba que não será agredido após ultrapassar a fronteira 

entre essas áreas e sair da proteção da região turística. 

 

 

2.2 ELEMENTOS DA HOSPITALIDADE LOCAL 

 

 

Mas, quais elementos contribuem para transformar uma cidade em um local 

hospitaleiro? Cruz (2002, p.46) afirma que são necessárias, dentre outras coisas, 

“infra-estruturas urbanas como abastecimento de água, rede de coleta e tratamento 

de esgotos, rede de energia elétrica e telefonia, limpeza urbana, proteção e 

recuperação dos patrimônios ambiental e cultural”. Não apenas esses elementos, 

mas como acrescenta Matheus (2003, p. 57), 

 
 
(...) as cidades devem ser capazes de receber e integrar seus moradores, 
sejam eles temporários ou não (...) garantindo assim o bem-estar social, 
apoiado na segurança, na integração social, no desenvolvimento do 
emprego e no acesso diversificado a bens culturais e econômicos. 
 
 

Isso quer dizer que quanto mais segurança, disponibilidade de informações, 

disponibilidade de acesso aos lugares, boas condições de higiene, saneamento 

básico, limpeza urbana, enfim, quanto maior o nível de bem-estar e conforto de um 

modo geral, mais a cidade será considerada hospitaleira. Entretanto, esses 

elementos são de difícil avaliação, necessitando expandir a questão para além de 

uma análise quantitativa, exigindo uma avaliação qualitativa. 

A disponibilidade de informações, seja por meio de placas, mapas, brochuras, 

materiais diversos de divulgação, letreiros luminosos, ou por qualquer meio, é 

sempre um fator de aumento de comodidade para quem está no local e, assim 

sendo, torna esse local um ambiente mais hospitaleiro. “Uma cidade que se lê 

rapidamente é mais acolhedora do que uma cidade que se furta impiedosamente ao 

olhar e ao passeio do visitante” (CAMARGO, 2004, p.57); contudo, outro elemento a 

se considerar é quanto ao excesso de informação ofertada, e quanto à qualidade da 

informação recebida. 



 

 

27

A poluição visual, fruto do excesso e da má qualidade da distribuição da 

informação, é hoje um dos maiores males das grandes cidades. Os grandes e 

chamativos outdoors, pessoas vestidas com letreiros, a massa acinzentada do 

concreto dos prédios, a fuligem emitida pelos automóveis e indústrias, todos esses 

elementos e mais inúmeros outros itens atrapalham na formação de uma imagem 

mais pura e menos confusa do ambiente da cidade. Ressaltando algumas 

características negativas das grandes cidades, Romero et al. (2004) as descrevem 

como um ambiente de caos e crescimento desordenado. Também adjunta a essa 

visão está o exemplo do espaço público “identificado como o lugar das desordens, 

da violência, da degradação física e ambiental” (ROMERO et al., 2004, p.2). Nos 

grandes centros urbanos observa-se de forma mais veemente a origem dessa visão 

conturbada das grandes cidades. 

Esse fato ocorre devido à troca de sentido que vivencia o espaço público, que 

para Sennet (1988, apud ROMERO et al., 2004, p.3), transformou-se de lugar de 

convívio e afetividade para espaço de movimentação e passagem, isento de 

intimidade, pessoalidade e individualidade. Isso impede que o turista forme uma 

imagem saudável e amigável da cidade, fato que seria de vital importância na 

constituição do local como um destino turístico. 

Visto isso, Shiffman e Kanuk (2000, apud REGO; SILVA, 2003, p.127) 

enfatizam que, “uma vez que serviços são intangíveis, a figura torna-se um fator-

chave na diferenciação de um serviço da concorrência”. Logo, à medida que a 

cidade não constrói uma boa imagem para o turista, ela se torna não atrativa e tende 

ao insucesso no mercado de destinações turísticas. 

Rego e Silva (2003, p.122) ainda observam que “a atmosfera pode exercer 

influência significativa sobre a qualidade de uma localidade turística percebida pelos 

visitantes”. Cruz (2002, p.46) acrescenta que “a qualidade dos espaços ou dos 

ambientes de modo geral é de fundamental importância para a hospitalidade 

turística de um lugar”, isso quer dizer que o julgamento que o turista vai fazer sobre 

a cidade é baseado nas percepções e nos sentidos que virá a ter no decorrer da 

visita. Cada minuto será avaliado por ele, todos os olhares focarão a qualidade da 

viagem, e essa qualidade está intimamente conectada com a qualidade do 

ambiente, da atmosfera e da hospitalidade do local. 
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A hospitalidade turística de uma cidade é avaliada muito além da simples 

cordialidade do povo ou do tratamento cinco estrelas que uma pessoa tem dentro de 

um hotel/resort ou restaurante. Ela se resume no conjunto de infraestruturas básica 

e turística, adjunto ao bem-receber e acolher que uma pessoa pode perceber. A 

hospitalidade turística de um local ainda passa pela discussão sobre o arranjo 

urbanístico que o espaço adquire, e sobre quais elementos paisagísticos contribuem 

para uma composição coerente e sóbria do espaço, observando pontos como livre-

circulação, acesso a informação e comunicação. 

Segurança, infraestrutura básica, sistemas de comunicação, sistemas de 

emergência, limpeza urbana, enfim, tudo o que antes não era abarcado diretamente 

pelo campo das ações do turismo, agora, dentro do foco da ambiência, da 

hospitalidade turística e da qualidade de vida de uma cidade, viram matéria também 

do planejamento turístico. A hospitalidade, vista de forma a organizar o espaço 

público, deve ser um dos pontos balizadores da política urbana para as cidades que 

desejam ser turisticamente atrativas. Dessa forma, o espaço urbano será tratado 

como elemento ativo dentro do panorama da cidade, logo se tornando mais um 

artifício para proporcionar uma melhor experiência ao visitante. 

 

 

2.3 INDICADORES COMO FORMA DE AVALIAR A HOSPITALIDADE URBANA 

 

 

Segundo Cintra (2004, p.4), citando Portugal (2000) e Puppim de Oliveira 

(2003), “indicadores são parâmetros selecionados” cujo objetivo é a avaliação e 

comparação de determinados sistemas no espaço tempo. Eles podem ser relevados 

de forma isolada ou combinados para melhor cumprirem suas finalidades e, voltados 

para o turismo, são de fundamental importância no monitoramento de seu 

desenvolvimento assim como de suas políticas públicas. Ainda segundo Cintra 

(2004, p.4), o uso dos indicadores tem auxiliado cada vez mais os gestores e 

tomadores de decisão uma vez que eles têm a propriedade de “resumir dados 

técnicos e científicos, produzindo informação de maneira simplificada com o uso 

apenas das variáveis que melhor atendem os objetivos planejados”. 
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Essencialmente existem cinco qualidades básicas que devem ser atentadas 

para a elaboração de um sistema de indicadores. São elas: Simplificação: o 

indicador deve compreender a propriedade de sintetizar a realidade focada, 

apresentando os fenômenos de forma sucinta; Quantificação: manter coerência 

estatística e lógica; Comunicação: o estado observado, mediante aferição, exposto 

pelo indicador deve ser eficientemente comunicável - a facilidade da compreensão 

do que o indicador apura é fator extremamente relevante; Validade: por se tratar de 

um elemento de avaliação da realidade, deve-se atentar para o fato de que o 

indicador seja produzido em tempo oportuno; Pertinência: para ser válido, um 

indicador deve atender às necessidades dos seus usuários, sanando seus 

questionamentos (ROMERO et al., 2009). 

Grinover (2007) apresenta os indicadores como um instrumento para 

diagnosticar certo aspecto da realidade, visando avaliar, fiscalizar e descobrir 

evoluções e tendências. É reiterado ainda que os indicadores diagnosticam e 

facilitam o planejamento de soluções para os problemas descobertos. Contudo, 

segundo Grinover (2007, p.164) o sistema de indicadores 

 
 
serve para diagnosticar aspectos da realidade a partir de uma racionalidade, 
isto é, de um modelo de desenvolvimento que leva em conta, 
prioritariamente, os interesses de quem está no poder e quer facilitar o 
planejamento das soluções adequadas para aquele desenvolvimento. 
 
 

Por isso a necessidade de criação de um sistema mais amplo e completo 

possível de indicadores que reúna os mais diversos aspectos da realidade 

(GRINOVER, 2007) para mitigar essa propriedade dos indicadores. 

Assim sendo, os indicadores fornecem dados relevantes ao gestor de modo 

que este, sabendo como utilizá-los, possui um quadro histórico da evolução de 

determinado elemento da localidade e um panorama comparativo desse elemento 

com relação a outras localidades. Dessa forma, o indicador expõe uma 

representação da realidade atual numa comparação evolutiva e espacial, pois os 

dados obtidos podem ser cotejados numa linha histórica, ou confrontados com 

diversas realidades de outros lugares. 

Visto isso, a importância da utilização de indicadores se faz pela estimada 

necessidade de criação de um sistema de informação apto a munir os gestores de 
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dados fidedignos sobre a realidade da situação local. Com isso, os gestores 

usufruem desses dados objetivando abalizar e justificar seu processo de tomada de 

decisão e formulação de políticas locais. 

Não apenas gestores e tomadores de decisão devem ter acesso e utilizar os 

dados obtidos pelo empreendimento de sistemas de indicadores. Também as 

instituições de ensino e a sociedade civil como um todo devem tomar conhecimento 

desses indicadores e utilizá-los como forma de conhecimento da realidade e para 

reivindicar melhorias em determinadas áreas com base em dados fidedignos e 

confiáveis. 

Contudo, não se pode deixar de considerar que os indicadores não são 

imparciais e apresentam a realidade de uma determinada maneira dependendo dos 

interesses de quem os aplica. Conforme o sistema de indicadores seja compilado, 

alguns índices podem receber escalas de maior importância que outros ou mesmo 

serem omitidos dentro do sistema. Com isso a realidade que deveria ser 

apresentada imparcialmente e isenta de pressões de qualquer gênero, acaba por se 

contaminar com os interesses de quem a apresenta. Daí a necessidade da 

elaboração de um sistema completo e que abranja os mais variados objetos que 

configuram a realidade. 

Somado aos atributos elencados com a análise da hospitalidade do espaço 

físico, os indicadores foram utilizados no trabalho para listar um conjunto de 

características almejando avaliar os elementos componentes da hospitalidade física 

de um determinado espaço e sua organização para receber os visitantes. Ao final 

essa etapa, esses indicadores foram aplicados ao Centro da cidade de Niterói com 

vista a avaliar a hospitalidade deste sítio urbano e testar os indicadores. Tomando 

por base a discussão sobre quais elementos formam a hospitalidade física turística 

de um local, os indicadores foram selecionados e então aplicados. 
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3 AVALIAÇÃO DA HOSPITALIDADE TURÍSTICA DO CENTRO DE NITERÓI 

 

 

A cidade de Niterói-RJ está localizada na Região Metropolitana da cidade do 

Rio de Janeiro, à margem Leste da Baia de Guanabara. Tem como limites 

geográficos o município de Maricá a Leste, São Gonçalo a Norte, a Oeste a Baia de 

Guanabara e a Sul o Oceano Atlântico. De acordo com dados da PMN a cidade 

possui uma área de 131,8 quilômetros quadrados e tem 11 quilômetros de litoral 

banhados pelo oceano e pela baía (PMN, 2009). 

O local selecionado para o presente trabalho foi o Centro da cidade de Niterói. 

Este é um dos bairros constituintes da área administrativa chamada Região das 

Praias da Baía, área essa que compreende os bairros da cidade margeados pela 

Baía da Guanabara. Além de limítrofe à baía a oeste, o Centro também tem como 

bairros congruentes Ponta d’Arreia a Norte, São Lourenço e Fátima a Leste, Icaraí, 

Morro do Estado e Ingá a Sul e São Domingos a Sudoeste (figura 1). 

O Centro se constitui como uma das principais áreas de serviço e comércio 

da cidade, além de ser porta de entrada e saída para aqueles que desejam se 

deslocar para o Rio de Janeiro e região Metropolitana do Estado ou realizar viagens 

intermunicipais e interestaduais. No Centro está localizada grande parte do comércio 

municipal, assim como as empresas prestadoras de serviço, se encontra o Terminal 

Rodoviário João Goulart (onde se concentram diversas linhas municipais e 

intermunicipais para a Região Metropolitana), e o Terminal Rodoviário Roberto 

Silveira (para linhas intermunicipais fora do eixo metropolitano e deslocamentos 

interestaduais). O bairro ainda apresenta a Estação Hidroviária da Praça Araribóia 

(fazendo o transporte entre Rio de Janeiro e Niterói pela Baía de Guanabara) e vias 

de entrada e saída da Ponte Presidente Costa e Silva – Ponte Rio - Niterói (ligando 
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por via rodoviária as cidades de Niterói e Rio de Janeiro). Portando, trata-se de um 

local de vital importância para o deslocamento municipal e estadual, concentrando 

grande fluxo de pessoas em deslocamento, além de ser o núcleo comercial de 

Niterói e apresentar intensa vida cultural com patrimônios relevantes para o turismo 

na cidade. Com essas características, o Centro figura-se como uma região de 

acentuada população flutuante durante o dia (em especial durante a semana), 

procedente da própria cidade e de cidades vizinhas. 

 

 
Figura 1: Centro de Niterói e arredores 
Fonte: Google Mapas, 2009 
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Legenda: 
Logradouros em amarelo com numeração circundada: 

1 – Av. Visconde do Rio Branco (trecho I); 2 – Av. Visconde do Rio Branco (trecho II); 

3 – Rua da Conceição e Rua Dr. Celestino; 4 – Av. Ernani do Amaral Peixoto; 

5 – Av. Feliciano Sodré; 6 – Rua XV de Novembro. 

Elementos com numeração enquadrada: 

1 – Praça da República e adjacências; 2 – Prefeitura Velha (Palácio Araribóia); 

3 – Igreja Nossa Senhora da Conceição; 4 – Niterói Shopping; 

5 – Plaza Shopping; 6 – Teatro Municipal João Caetano; 

7 – Estação das Barcas de Niterói 8 – Terminal Rodoviário João Goulart; 

9 – Mercado de Peixe de São Pedro; 10 – Terminal Rodoviário Roberto Silveira; 

11 – Museu do Bonde; 12 – Hospital Universitário Antonio Pedro; 

13 – Caminho Niemeyer (parte do Centro); 14 – Catedral Metropolitana de São João Batista; 

15 – Sede da Secretaria Municipal de Educação; 16 – Parque da Águas. 

 

Na figura 1, ressalta-se a área escolhida para o estudo através do 

quadrilátero formado pelas linhas tracejadas. O balizamento, que em sua maioria 

limita-se a região do Centro, ficou entre a Avenida Feliciano Sodré, onde está 

localizado o Terminal Rodoviário Roberto Silveira, sendo esta avenida uma 

importante via para aqueles que desejam se dirigir à Ponte Rio - Niterói partindo do 

Centro, além de ser uma opção para os que desejam descer da Ponte e seguir para 

o Centro. 

A Avenida Jansen de Melo e parte da Avenida Marques de Paraná margeiam 

a área à Leste. Essas avenidas foram escolhidas como limites por sua importância já 

que por elas passa grande parte do fluxo de automóveis que chegam da Zona Norte 

para o Centro e Zona Sul, ademais de ser mais uma opção de entrada e saída 

daqueles que visam a Ponte Rio - Niterói. Nessas avenidas ainda se encontram a 

sede do 12º Batalhão de Policia Militar, a sede do 3º Grupamento de Bombeiro 

Militar (GBM), o Museu do Bonde e o Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP). 

Para a delimitação ao Sul, por não existir nenhuma via rodoviária que ligasse 

os dois pontos retilineamente, preferiu-se então traçar uma linha imaginária que 

cortasse o Morro do Estado, indo desde o Hospital Universitário até o Campus do 

Valonguinho da Universidade Federal Fluminense (UFF), incluindo a área do Plaza 

Shopping, o maior e mais importante centro comercial da cidade. 
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Já a Oeste, também numa linha retilínea imaginária, pretendeu-se incluir a 

Praça Araribóia e a Estação das Barcas, o Terminal Rodoviário João Goulart, o 

Shopping Bay Market, o conjunto Arquitetônico do Caminho Niemayer, o mercado 

Carrefour e o Mercado de Peixes de Niterói. A Avenida Visconde do Rio Branco 

baliza a área a Oeste, pois nela se localiza grande parte dos elementos para 

avaliação nessa parte da região. 

 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A metodologia escolhida foi a pesquisa bibliográfica para aquisição de 

conceitos básicos como de hospitalidade, hospitalidade urbana, equipamentos 

urbanos, indicadores, dentre outros. Também foi empreendida pesquisa bibliográfica 

para obtenção de informações sobre a história e dados básicos da cidade de Niterói 

e em especial do Centro. Após realizada a pesquisa bibliográfica, foi elaborado um 

sistema de indicadores para avaliação da hospitalidade urbana do sítio concomitante 

à confecção de fichas de avaliação do seu espaço, equipamentos e atrativos mais 

relevantes baseando-se nos indicadores selecionados. Com as fichas preparadas, 

foi empreendida uma pesquisa de campo onde se procurou avaliar os itens da forma 

mais imparcialmente possível. Depois de efetivada a pesquisa de campo, foi feita 

uma descrição dos resultados encontrados com posterior análise crítica dos 

mesmos. 

Adotou-se a conceituação apresentada por Camargo (2004) para 

hospitalidade pública e então, partindo do modelo de avaliação da hospitalidade do 

espaço urbano por meio de indicadores - proposto por Grinover (2007) -, foi 

construída uma matriz de indicadores de elementos compositores da hospitalidade 

desse espaço. Tendo em mão esses elementos foi montado o corpo de indicadores 

para avaliação da hospitalidade de um determinado espaço urbano. Logo após 

foram elaboradas as fichas de avaliação do espaço e dos elementos/atrativos 

individualmente. Concluída a pesquisa de campo com aplicação das fichas, os 

dados obtidos foram descritos e analisados. 
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3.1.1 Elementos para Avaliação da Hospitalidade Local 

 

 

Para melhor desenvolver a pesquisa, optou-se por dividir a avaliação da 

hospitalidade urbana em dois grandes grupos segundo a abrangência de sua 

atuação. Esses grupos convergem indicadores de importância para o espaço 

urbano, promovendo uma composição agradável e harmoniosa do ambiente, 

contribuindo para que os turistas e moradores possam consumir e utilizar o espaço 

da melhor forma possível e em conjunto. Os dois grupos são de indicadores 

Macrorregionais e Microrregionais, sendo o primeiro responsável por uma 

abrangência em escala municipal e até estadual e o segundo por uma escala 

reduzida à área do Centro com suas subdivisões nos logradouros da área e nos 

equipamento de maior importância. 

Os grupos de elementos Macro e Microrregionais ainda sofreram uma 

subdivisão em outras categorias de acordo com a afinidade entre eles. O grupo 

Macrorregional está dividido em: Infraestrutura Básica e; Sistema de Transporte. Já 

o Microrregional foi desmembrado em: Infraestrutura Básica; Deslocamento e; 

Comercio, Restauração, Hotelaria, Entretenimento, Turismo e Espaço Público. 

Enquanto o primeiro subgrupo (Infraestrutura Básica) preocupa-se em prover 

as condições mínimas para se favorecer o desenvolvimento socioeconômico da 

região e se configura em escala macro e microrregional, o segundo (Sistema de 

Transporte/Deslocamento) compreende a forma como as pessoas vão se deslocar 

para a área e dentro dela, logo se caracterizando basicamente como microrregional. 

Já o último grupo (Comercio, Restauração, Hotelaria, Entretenimento, Turismo e 

Espaço Público) abarca as atividades diversas que os moradores e turistas fazem na 

região durante o período que permanecem nela e caracteriza-se unicamente como 

microrregional. Logo a divisão dos grupos ficou dessa forma: 

 

• MACRORREGIONAL 

⇒ Infraestrutura Básica: rede de distribuição de água, saneamento básico, 

coleta de lixo, saúde pública (atendimento emergencial), segurança, rede de 

comunicação; 
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⇒ Sistema de Transporte; 

 

• MICRORREGIONAL 

⇒ Infraestrutura Básica: limpeza e manutenção dos equipamentos urbanos, 

iluminação pública; 

⇒ Rede de Deslocamento: vias de acesso e suas condições de uso (ruas, 

calçadas e ciclovias), tráfego e trânsito, espaços para estacionamento de 

carros, motos e bicicletas, circulação de ônibus e sua periodicidade, 

terminais e pontos de parada de ônibus, pontos de taxi, sinalização viária; 

⇒ Comércio, Restauração, Hotelaria, Entretenimento e Turismo: abarcando 

essas atividades e o espaço onde elas ocorrem. Engloba as atividades 

empreendidas tanto pela população local quanto pela população flutuante 

no local do estudo, assim como equipamentos de informação turística e de 

recreação e lazer como praças e parques. 

 

Com esses três subgrupos e seu campo de concepção, pretendeu-se elaborar 

indicadores visando avaliar a hospitalidade local do Centro de Niterói bem como de 

qualquer outra localidade urbana. 

 

 

3.1.2 Sistema de Indicadores de Hospitalidade Urbana 

 

 

O conjunto de indicadores que se seguiu pretendeu abranger da forma mais 

ampla a todos os itens relativos à hospitalidade do espaço urbano. Os indicadores 

foram divididos em dois grupos e então subdivididos em até três subgrupos para 

melhor avaliar cada aspecto da região estudada. 

A seguir foram escolhidos vinte e três indicadores, os quais foram alocados 

em cada um dos grupos e subgrupos de acordo com suas características. O grupo 

Macrorregional ficou formado por seis indicadores e o Microrregional por dezessete. 
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Cada um dos indicadores, subdivididos em seus respectivos assuntos, apresentam-

se da seguinte forma: 

 

• MACRORREGIONAL 

⇒ Infraestrutura básica: 

Sistema de abastecimento de água e saneamento básico: abrangência do 

sistema de distribuição e qualidade da água ofertada e abrangência e destinação do 

esgoto recolhido; 

Sistema de coleta de lixo: abrangência e periodicidade da coleta e 

destinação do lixo recolhido; 

Sistema de saúde pública: existência de equipamentos de atendimento para 

a saúde pública, especialmente no que tange ao atendimento emergencial; 

Sistema de segurança pública: existência de equipamentos voltados para a 

segurança pública, atuação dos órgãos de segurança; 

Rede de comunicação social: existência de equipamentos de rede de 

telefonia, rádio, televisão, correios e telégrafos, enfim tudo o que é considerado da 

estirpe das comunicações sociais. 

⇒ Sistema de Transporte 

• MICRORREGIONAL 

⇒ Infraestrutura básica: 

Estado, limpeza e manutenção das ruas, parques e monumentos públicos: 

aparência dos equipamentos públicos, acúmulo de lixo e manutenção preventiva, 

tempo de espera para manutenção corretiva; 

Iluminação pública e postes de fiação elétrica aérea: existência de 

equipamentos de iluminação pública, qualidade da iluminação, existência de fiação 

elétrica aérea. 

⇒ Deslocamento: 

Quantidade de terminais de acesso: quais são os terminais de acesso para o 

sítio, seja terminal rodoviário, ferroviário, marítimo ou aeroportuário; 
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Pontos de embarque e desembarques de ônibus e taxi ao longo das vias: 

existência de pontos de parada de ônibus e taxi, excetuando os terminais; 

Linhas de ônibus que abastecem a área: periodicidade das linhas de ônibus 

municipal e intermunicipal que abastecem o Centro; 

Qualidade das vias rodoviárias: como as vias se apresentam, se 

pavimentadas, se em boas condições de uso, se atentem à capacidade de carga 

etc; 

Sinalização viária: existência de sinalização vertical ou horizontal informando 

ruas, bairros e pontos de referência; 

Vagas de estacionamento: lugares destinados ao estacionamento de 

veículos, seja na rua ou em espaço reservado para esse fim; 

Espaço de calçada para circulação de pedestres: qualidade da calçada 

destinada ao deslocamento. 

Tráfego/trânsito: observando as características do trânsito do local e as 

condições gerais de tráfego das vias. 

⇒ Comércio, restauração, hotelaria, entretenimento, turismo e espaço 

público: 

Serviços diversos de comércio: características gerais dos estabelecimentos 

comerciais locais; 

Serviços de hospedagem: características gerais dos equipamentos de 

hospedagem; 

Serviços de restauração: características gerais dos bares, restaurantes e 

estabelecimentos congêneres; 

Serviços de entretenimento e eventos: características gerais dos teatros, 

cinemas, casas de show, boates, dentre outros lugares para entretenimento e 

eventos; 

Praças, parques, locais públicos para o lazer: existência de locais públicos 

destinados ao tempo livre e lazer; 

Informações turísticas: existência de um centro de informações turísticas em 

funcionamento no local; 
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Sinalização turística: existência de sinalização do tipo turística com indicação 

dos equipamentos de maior relevância; 

Para obtenção dos dados desse conjunto de indicadores, foram 

desenvolvidos três formulários estruturados denominados Fichas de Avaliação da 

Hospitalidade. A primeira ficha, com o nome Ficha de Avaliação de Elementos 

Macrorregionais (APÊNDICE A), foi elaborada para analisar os itens relativos aos 

indicadores de características macrorregionais. Essa ficha, identificada com o 

elemento a ser estudado, contém apenas o campo de descrição geral, onde se deve 

preencher com uma breve exposição do item bem como os dados mais relevantes 

para a pesquisa. 

Já a segunda ficha, intitulada Ficha de Avaliação de Elementos 

Microrregionais (APÊNDICE B), se refere aos elementos abarcados pelos 

indicadores microrregionais e contempla a avaliação dos logradouros da área. Essa 

ficha deve ser identificada pelo logradouro, trecho e bairro ao qual se refere, assim 

como o dia da semana e horário no qual foi empreendida a pesquisa de campo. A 

Ficha é composta por 28 itens que avaliam a hospitalidade local com uma pergunta 

fechada em sistema binário (sim e não) e ainda permite o acréscimo de uma 

observação ou nota sobre cada item. Os 28 itens foram reunidos nos seguintes 

subgrupos: A - Sinalização; B - Pavimentação e deslocamento; C - Limpeza urbana; 

D - Iluminação de rua; E - Mobiliário urbano; F - Vegetação e arborização; G - 

Comércio ambulante (Camelôs); H - Estacionamento; I – Equipamentos comerciais; 

J - Equipamentos de hospedagem; K - Equipamentos de restauração; L - 

Entretenimento e eventos; M - Praças e parques; N - Informações turísticas e; O - 

Tráfego e trânsito. 

A terceira ficha, Ficha de Avaliação de Equipamentos / Atrativos Turísticos 

(APÊNDICE C), objetiva avaliar detalhadamente os equipamentos e atrativos 

turísticos mais relevantes da região, trazendo uma análise pormenorizada dos 

equipamentos e permitindo uma percepção detalhada de cada um deles. Essa ficha 

permite uma breve apresentação do item, descrevendo os dados mais relevantes 

para a pesquisa, e ainda uma exposição dos elementos de maior importância para a 

hospitalidade física desses equipamentos e atrativos. São 11 itens que devem ser 

observados de forma mais incisiva para melhor avaliar cada equipamento com a 

finalidade de obter dele uma análise mais focada e específica. 
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A partir desses resultados obtidos com aplicação e análise das fichas, 

puderam-se apontar possíveis mudanças para a cidade para que, deste modo, o 

Centro e, por conseguinte, a cidade como um todo, se deslumbre como uma 

destinação turística que consiga bem-receber e acolher seus habitantes perenes ou 

de passagem. 

 

 

3.2 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE NITERÓI 

 

 

Niterói, que no final do século XX foi considerada uma cidade dormitório, sem 

grandes oportunidades de crescimento, hoje se apresenta como uma das cidades de 

melhor qualidade de vida do Brasil, e oferece diversificadas oportunidades de 

trabalho e desenvolvimento. O fato de estar próxima à cidade do Rio de Janeiro 

dinamiza e movimenta a economia, além de lhe trazer grande visibilidade. 

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 

dados de 2007, Niterói possui 474.002 habitantes e sua receita orçamentária é na 

ordem de 820 milhões de reais. Observando números de 2000, a renda mensal per 

capta média para o morador de Niterói é de R$ 809.20. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), órgão do Ministério da Educação, a cidade se constitui como a mais 

escolarizada do país, tendo freqüência escolar na ordem de 97% para a população 

na faixa etária entre 7 e 14 anos. Ainda segundo o INEP, a média de anos de estudo 

ultrapassa os 9 anos e a taxa de alfabetização é de 96,4% para a população acima 

dos 15 anos. 

Segundo a companhia Águas de Niterói, a cidade tem 100% de seu território 

abastecido com água tratada e 90% dos dejetos da cidade são coletados e tratados. 

Somando isso ao pioneirismo na implantação do Programa Médico de Família, 

Niterói alcançou o nível de terceira melhor cidade em Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do Brasil, com a marca de 0.886, segundo dados de 2000 da ONU. 

Com dados de 2002 da Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de 

Janeiro (CIDE), considerando-se o percentual dos chefes de domicílio com instrução 
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superior; o número de matrículas em instituições de nível superior; a taxa de 

alfabetização e o número de matriculados em cursos profissionalizantes, Niterói é a 

primeira cidade do Estado no que se refere ao Índice de Qualificação de Mão de 

obra. Já segundo o IBGE, a cidade possui os maiores percentuais nacionais de 

chefes de domicílio com renda acima de 20 salários mínimos e a maior participação 

daqueles com rendimento acima de 5 salários mínimos, dentre as cidades do Estado 

do Rio de Janeiro. Com relação às melhores cidades para se traçar carreira 

profissional, Niterói figura-se entre as oito melhores cidades, segundo pesquisa da 

Fundação Getulio Vargas (FGV). 

 

Deslocamento de pessoas entre Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo (2000) 
Município de 
Residência 

Município de Trabalho ou Estudo 
Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo 

Rio de Janeiro    
Pessoas 3.736.227 6.478 586 

Mediana de Anos de Estudo 8 12 11 
Mediana do Rendimento Total (R$) 450,00 800,00 920,00 

Niterói    
Pessoas 45.991 248.666 7.294 

Mediana de Anos de Estudo 14 8 11 
Mediana do Rendimento Total (R$) 1.200,00 400,00 800,00 

São Gonçalo    
Pessoas 60.960 74.396 415.139 

Mediana de Anos de Estudo 10 8 5 
Mediana do Rendimento Total (R$) 521,00 310,00 300,00 

Figura 2: Deslocamento de pessoas entre Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo (2000) 
Fonte: IBGE, 2009 

 
De acordo com dados do IBGE, baseando-se no Censo de 2000, Niterói se 

apresenta, juntamente com São Gonçalo e Rio de Janeiro, como uma cidade de 

grande mobilidade no deslocamento intermunicipal no que tange às pessoas que 

precisam sair de suas cidades para estudar ou trabalhar. Observando a figura 2, 

nota-se que Niterói recebe cerca de 80.800 pessoas que vão trabalhar ou estudar; e 

São Gonçalo demonstra um grande fluxo de pessoas que saem para Niterói e Rio de 

Janeiro, fluxo esse na ordem de 135.00 pessoas, sendo que a maior parte desse 

fluxo deve passar pelo Centro de Niterói para se deslocar para outras regiões da 

cidade ou para o Rio de Janeiro. Logo, percebe-se a importância da cidade, 

principalmente do Centro, no que se refere ao deslocamento dessas pessoas. O 

Centro é uma área de grande importância, pois é porta de entrada da cidade, além 
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de convergir o fluxo de pessoas que vão para o Rio de Janeiro, São Gonçalo e 

outras regiões de Niterói. 

 

 

3.2.1 Aspectos Fisiográficos:1 

 

A cidade de Niterói tem como característica a presença da baía de 

Guanabara, os morros litorâneos e o Oceano Atlântico. O terreno da cidade é 

formado basicamente por planícies e tem como ponto mais alto a Pedra do Elefante 

(também conhecido como Alto Mourão) com 412 metros, localizado na Serra da 

Tiririca, fronteiriça com Maricá. Os leitos de água encontram-se na maioria 

canalizados e tem como principal finalidade o escoamento de águas pluviais e de 

esgoto. 

Com relação ao clima, no Estado do Rio de Janeiro encontra-se notável 

diversidade climática para um território bastante reduzido. Sua tropicalidade pode 

ser responsabilizada pelas altas temperaturas - acima de 180 Celsius nos meses 

mais frios - e, sua maritimidade pela elevada umidade do ar e altos índices 

pluviométricos de determinadas áreas. Na região metropolitana do Estado onde, se 

insere a cidade de Niterói, as chuvas concentram-se no verão e a temperatura 

média anual situa-se acima de 220 c. 

 

 

3.2.2 Histórico da Cidade de Niterói 

 

 

A história de Niterói está intimamente ligada às tentativas francesas de 

invasão do território português no Novo Mundo – mais especificamente esse 

empreendimento se localizava onde hoje se encontra a cidade do Rio de Janeiro. No 

início do século XVI, quando Portugal deliberadamente desguarnecia a costa 

descoberta em 1500, mas que já era de sua posse desde 1494 pelo Tratado de 

Tordesilhas, várias Nações-Estados da Europa tentavam aproveitar-se do escambo 

                                                           
1 Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia - PMN, 2005. 
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de pau-brasil feito pelos nativos na costa Leste do continente recém-descoberto. 

Dente eles, os franceses eram os mais ativos nesse escambo e já possuíam 

diversos aliados nativos no litoral. Anunciadamente não reconhecendo o tratado que 

dividia o mundo em duas partes, os franceses fomentavam uma política de 

exploração e ocupação das terras portuguesas na América. 

Após aguerrida disputa entre as duas nações européias (ambas com auxílio 

de tribos nativas), os portugueses conseguiram expulsar dos franceses de seu 

território. Em 1568, com a expulsão dos invasores, foi oferecida à tribo Temiminó, 

cujo líder era Araribóia (posteriormente batizado com o nome cristão de Martim 

Afonso de Souza), a concessão de terras do lado Oriental da Baía de Guanabara. 

Essa sesmaria tinha grande significado histórico pelo fato de corresponder a maior 

parte do atual território da cidade de Niterói. A cidade é, portanto, a única do Brasil 

fundada por um índio, o cacique Araribóia, que em tupi-guarani significa "Cobra da 

Tempestade". 

Araribóia instalou-se na encosta do morro de São Lourenço – nos arredores 

do atual Centro - onde foram construídas as choupanas de sua tribo e uma capela, a 

primeira edificada na cidade. A aldeia recebeu o nome de São Lourenço dos Índios e 

foi então o primeiro núcleo de povoamento nas terras do outro lado da baía. 

Já no século XVII a região começa a receber outros colonos que se 

instalaram em regiões mais distantes do primeiro núcleo de ocupação. Com a 

decadência e esvaziamento da Aldeia de São Lourenço e a expulsão dos Jesuítas 

do Brasil (1760) aumentou-se o número de sesmarias, fazendo surgir novos 

povoados como Icaraí, Praia Grande, Maruí, São Domingos, São Gonçalo e 

Jurujuba. O crescimento econômico no século XVIII se refletiu no aumento do 

número e desenvolvimento de fazendas e engenhos de açúcar e aguardente. Para 

escoar a produção de açúcar os proprietários de engenhos, utilizavam os portos na 

Enseada da Boa Viagem, Praia Grande (atual Centro), São Domingos e Maruí. 

Em 1808, com a chegada de D. João VI e sua Corte ao Brasil, as freguesias 

circundantes à baía tiveram seu apogeu. A estadia que passou na Praia Grande, por 

comemoração às festividades de seu aniversário, foi responsável pelo aumento do 

número de visitantes para aquela localidade. O comércio e a navegação progrediram 
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e se intensificaram, aparecendo também os vendedores ambulantes, chamados 

mascates. 

A emancipação política da região deu-se com a criação da Vila Real da Praia 

Grande, em 10 de maio de 1819. A partir desta data a região passou a ter suas 

decisões político-administrativas independentes da cidade do Rio de Janeiro. José 

Clemente Pereira, o primeiro Juiz-de-fora nomeado para a Vila da Praia Grande, 

empreendeu grandes obras. Ele foi o responsável, em 1820, pelo plano de 

urbanização das terras de São Lourenço e São João, que obteve seu primeiro plano 

de arruamento, compreendendo cinco ruas paralelas ao mar e oito perpendiculares, 

cruzando em ângulo reto com varias praças. 

Em 1834, período após abdicação de D. Pedro I, a cidade do Rio de Janeiro, 

capital do Império, foi nomeada Município Neutro, separada da Província (Estado) 

do Rio de Janeiro. Com isso, de forma provisória e depois permanente, a Vila da 

Praia Grande foi elevada ao status de capital e recebeu a denominação de 

Nictheroy. A condição de capital estabelecida à cidade foi determinante para o início 

de uma série de desenvolvimentos urbanos no sec. XIX. Dentre eles sita-se: a 

implantação de serviços básicos como a barca a vapor, a iluminação pública a óleo 

de baleia e os primeiros lampiões a gás, abastecimento de água, entre outros. 

Neste cenário, no inicio do sec. XX, várias edificações foram construídas 

simbolizando o status adquirido pela Capital. Dentre elas faz-se mister mencionar a 

Prefeitura no Largo do Pelourinho – Palácio Araribóia, a Câmara no Largo do Rocio, 

atual Jardim São João, os correios e a Estação Hidroviária. Também no início do 

sec. XX, os parques e praças receberam nova urbanização como o Largo de São 

Domingos, Praça Araribóia, Praça General Gomes Carneiro (Rink) – antigo Largo da 

Memória, dentre outros. Destacam-se ainda alguns melhoramentos urbanos como 

iluminação a gás, alargamento da Rua da Conceição e inauguração da rede central 

de esgotos. 

Em 1911, o Porto de Niterói começa a ser idealizado entre a Ponta D`Areia e 

o Porto do Méier, que antes era ocupada por manguezais, e que a partir dos séculos 

XVIII e XIX, começou a sofrer processo grave de assoreamento, tornando-se o 

vazadouro de lixo da cidade. Em 1913, iniciou-se a construção do Porto de Niterói, 

aos moldes do Porto do Rio de Janeiro. 



 

 

45

A cidade aos poucos se desenvolvia na gestão de Feliciano Sodré, que 

desenvolveu a rede de saneamento básico, beneficiando os bairros de São 

Lourenço, Fonseca e Ponta D`Areia. A urbanização empreendida por ele teve forte 

influência da contemporânea reforma feita por Pereira Passos na cidade do Rio de 

Janeiro. Esse foi o chamado período da "Renascença Fluminense", sendo o 

empreendimento uma tentativa de criação de uma identidade própria para Niterói. 

Concomitantemente às obras do aterro, ocorreu o desmonte hidráulico (para 

se adquirir material para o aterro) do Morro do Campo Sujo e de parte do Morro São 

Sebastião. O Morro do Campo Sujo ou Morro Dr. Celestino (onde atualmente passa 

Rua Dr. Celestino), era a área de esgotamento sanitário da Cidade no século XIX. 

Desta área surgiria o centro político da cidade, constituído pela Praça da República 

ou Praça do Poder, e o complexo de construções, dentre elas a Escola Normal 

(Liceu Nilo Peçanha), a Câmara Municipal, a Secretaria de Segurança, o Palácio da 

Justiça e a Biblioteca Pública. 

A década de 40, após ser decretado o Estado Novo e ter consolidado Ernani 

do Amaral Peixoto como interventor do Estado, assume-se como um período de 

modernização e desenvolvimento para a cidade. A abertura da Avenida Ernani do 

Amaral Peixoto, em 1942, foi o marco do processo de modernização da cidade. A 

via, rasgando o centro comercial da cidade, promoveu grande desmembramento de 

terrenos. Foram demolidos cerca de 230 prédios para a implantação da nova 

avenida, resultando em um logradouro de 1.003 metros de extensão por 20 metros 

de largura. 

A estruturação urbana de Niterói sofreu um amplo impacto na década de 70 

com a conclusão da Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio - Niterói) em 1974, 

realizando a ligação viária com a cidade do Rio de Janeiro. A Ponte Rio - Niterói 

intensificou a produção imobiliária nas áreas centrais e bairros litorâneos tradicionais 

da Zona Sul (como Icaraí, Ingá e Santa Rosa), além de redirecionar a ocupação 

para as áreas em expansão da cidade, como as regiões Oceânica e de Pendotiba, o 

que exigiu a adequação e ampliação da infraestrutura básica existente. 

Adjunto à construção da Ponte, a cidade sofreu um grande impacto em sua 

conjuntura político-econômica. Com a fusão dos Estados da Guanabara e Rio de 

Janeiro, em 1974 foi retirando de Niterói a condição de Capital do Estado, uma vez 
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que o Rio de Janeiro retornaria ao seu status inicial. A implantação do novo Estado 

do Rio de Janeiro ocorreu efetivamente em 1975 e a fusão trouxe o inevitável 

esvaziamento político-econômico da cidade. As conseqüências negativas causadas 

pela perda da primazia foram grandes e perduraram quase 15 anos. Durante parte 

das décadas de 1970 e 1980, Niterói passou a ser considerada uma "cidade-

dormitório", onde os moradores não conseguiam encontrar desenvolvimento 

profissional, educacional e cultural na cidade. Contudo, no fim dos anos 80 a cidade 

redescobriu sua vocação cultural e começou a recuperar sua auto-estima. 

O final dos anos 80 e todo os anos 90 se caracterizam pelas administrações 

dos prefeitos Jorge Roberto Silveira (que obteve três mandatos no período) e João 

Sampaio (administrando um mandato), que promoveram várias intervenções 

urbanísticas na cidade. Durante esse período, em 1992, foi elaborado o Plano 

Diretor de Niterói direcionando a criação de várias leis na cidade, como a de Uso e 

Ocupação do Solo (1995) e o Plano Urbanístico (Praias da Baía - 1995). Ainda 

vários projetos e programas foram desenvolvidos, como o Médico de Família e Vida 

Nova no Morro. 

A revitalização do Centro englobou vários projetos como: a ampliação e 

revitalização da Avenida Visconde de Rio Branco, construção do Terminal 

Rodoviário João Goulart, elaboração do Caminho Niemeyer, as restaurações do 

Teatro Municipal João Caetano, Palácio Araribóia e Igreja de São Lourenço dos 

Índios. Ainda foi empreendida a construção do Museu de Arte Contemporânea – 

MAC e projetos voltados para o meio ambiente como a criação da Reserva 

Ecológica Darcy Ribeiro; Agenda 21 local, reflorestamento de encostas, o Parque da 

Cidade, o Zoneamento Econômico Ecológico da cidade e o Zoneamento da Lagoa 

de Itaipu. 

A cidade hoje se apresenta com infraestrutura bem estruturada, possui 

diversos serviços ofertados à população, desde saúde e educação até lazer e 

esporte, passando por transporte e saneamento. Não obstante, por se tratar de uma 

cidade contida na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, problemas diversos são 

destacados, em especial a violência urbana e o transporte. Niterói pena com a 

desorganização do trânsito em suas vias, a segurança pública precisa de melhoras 

urgentes e existem áreas carentes necessitadas de mais atenção do poder público. 
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3.3 O CENTRO DA CIDADE DE NITERÓI SOB A ÓTICA DA HOSPITALIDADE 
ESPACIAL 

 

 

Com o conjunto de indicadores (figura 3) apresentados, empreendeu-se a 

avaliação da área delimitada para este estudo. 

 

Indicadores de Qualidade da Hospitalidade Urbana 

Macrorregional Microrregional 
⇒ Infraestrutura básica 

ü Sistema de abastecimento de água e 
saneamento básico; 
ü Sistema de coleta de lixo; 
ü Sistema de saúde pública; 
ü Sistema de segurança pública; 
ü Rede de comunicação social. 

⇒ Sistema de Transporte 

⇒ Infraestrutura básica 
ü Estado, limpeza e manutenção das ruas, 
parques e monumentos públicos; 
ü Iluminação pública e postes de fiação 
elétrica aérea. 

⇒ Deslocamento 
ü Quantidade de terminais de acesso; 
ü Pontos de embarque e desembarque de 
ônibus e taxi ao longo das vias; 
ü Linhas de ônibus que abastecem a área; 
ü Qualidade das vias rodoviárias; 
ü Sinalização viária; 
ü Vagas de estacionamento; 
ü Espaço de calçada para circulação de 
pedestres; 
ü Tráfego/Trânsito; 

⇒ Comércio, restauração, hotelaria, 
entretenimento, turismo e espaço público 
ü Serviços diversos de comércio; 
ü Serviços de hospedagem; 
ü Serviços de restauração; 
ü Serviços de entretenimento e eventos; 
ü Praças, parques, locais públicos para o 
lazer; 
ü Informações turísticas; 
ü Sinalização turística; 

Figura 3. Indicadores de qualidade da hospitalidade urbana 
Fonte: Elaboração própria, 2010 
 
 
3.3.1 A Hospitalidade Turística do Centro de Niterói 

 

 

Uma vez com o sistema de indicadores já elaborado, iniciou-se por meio de 

pesquisa in loco, com visitação, observação e aplicação da Ficha de Avaliação 

referente a cada item, a avaliação da hospitalidade do Centro de Niterói. Após a 
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pesquisa in loco, empreendeu-se uma pesquisa documental fazendo uso extensivo 

de bibliografia sobre a cidade de Niterói e seus monumentos, adjunto a exploração 

de sites da internet, tomando sempre o cuidado para não entrar em sites de pouca 

credibilidade. 

MACRORREGIONAL 

O grupo de indicadores macrorregionais instrumentaliza a avaliação da área 

com ótica em elementos de abrangência em escala municipal e até estadual. Esses 

indicadores permitem analisar a região a partir de uma escala que ultrapassa sua 

área geográfica, e devem ser observados de modo não exclusivamente local. O 

grupo macrorregional foi subdividido em infraestrutura básica; e deslocamento. 

Infraestrutura básica: 

Os indicadores agrupados em infraestrutura básica são aqueles referentes 

aos serviços públicos e privados de primeira necessidade. A pesar de, 

aparentemente, não figurarem com elementos relacionados ao turismo, eles se 

caracterizam como propriedades indispensáveis para as cidades se desenvolverem 

e ofertarem ao morador e ao turista uma boa qualidade de vida. Esses são itens 

assaz básicos para uma localidade e deve-se levar em conta que o turista deseja 

visitar e passar tempo em locais com boa infraestrutura. Já para os moradores, os 

indicadores aqui apresentados representam parte da qualidade de vida que o local 

pode oferecer. Os indicadores são: sistema de abastecimento de água e 

saneamento básico; sistema de coleta de lixo; sistema de saúde pública; sistema de 

segurança pública; e rede de comunicação social. 

Sistema de abastecimento de água e saneamento básico: 

O sistema de água e esgoto de Niterói está sob a concessão da empresa 

Águas de Niterói. Toda a área estudada possui cobertura de abastecimento de água 

e de saneamento básico feitas de forma satisfatória. Faz-se necessário ainda notar 

que há uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em um dos extremos da área 

(na esquina entre as Avenidas Visconde do Rio Branco e Feliciano Sodré), o que 

demonstra a importância da área frente ao tratamento de esgoto para a cidade. 

(APÊNDICE D) 
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Sistema de coleta de lixo: 

O sistema de coleta de lixo da cidade é executado pela empresa CLIN - 

Companhia de Limpeza Urbana de Niterói. A empresa, caracterizada como de 

sociedade mista, e subordinada à PMN, é responsável pela limpeza dos logradouros 

da cidade bem como da destinação final dos resíduos sólidos produzidos na cidade. 

As ruas do Centro recebem limpeza diária, sendo que existem recipientes para 

depósito de lixo espalhados por toda a região. Nos logradouros, o lixo não chega a 

ficar acumulado por muito tempo. As ruas normalmente se apresentam sem grande 

acumulo de lixo. 

Uma ressalva deve ser feita no que tange à limpeza das vias do Centro; a 

parte onde se concentram os vendedores ambulantes encontra-se sempre com 

maior acúmulo de sujeira comparativamente às outras áreas da região central da 

cidade. Além da aparência desorganizada das barracas, notam-se muitas latas de 

lixo cheias e ainda muitas caixas de mercadorias, embalagens plásticas e de papel e 

lixo comum espalhados. Por se tratar de uma área de grande circulação, a limpeza 

deve ser permanente, sendo redobrada em dias de maior movimento, não deixando 

o lixo acumular. (APÊNDICE E) 

Sistema de saúde pública: 

Focando especialmente a área de atendimento emergencial, o sitio possui 3 

grandes hospitais que cuidam de casos dessa natureza. O HUAP, vinculado à 

faculdade de Medicina da UFF, e com reconhecida competência em casos de alta 

complexidade de atendimento. Esse hospital, apesar dos problemas comuns a todos 

os hospitais públicos, é o maior e mais complexo hospital da região da Grande 

Niterói (Niterói, São Gonçalo, Itaboraí) e atende a uma população na ordem de 2 

milhões de habitantes 2. 

Outro hospital de atendimento emergencial na área é o Hospital de Clínicas 

de Niterói. Unidade particular de atendimento que possui 190 leitos, incluindo 70 

destinados à Unidade de Tratamento Intensivo. O hospital se destaca no tratamento 

de portadores de doenças graves, especialmente vítimas de acidentes e de violência 

urbana. O hospital trabalha ainda com uma emergência multidisciplinar 24 horas e 

dispõe de heliporto. 

                                                           
2 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat>. Acesso em 5 Maio 2010. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat
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Por último o Hospital Santa Cruz, um dos mais tradicionais hospitais de 

Niterói. Esse é mais um hospital de atendimento particular na área. (APÊNDICE F) 

Sistema de segurança pública: 

Atuam na área de estudo a Polícia Militar do Rio de Janeiro - PMRJ, o GBM e 

a Guarda Municipal, cada uma com suas atividades rotineiras. 

A polícia militar atua, em especial nos horários de maior movimento, 

empreendendo rondas ostensivas para patrulhar a área. Essas rondas acontecem 

tanto em viaturas, quanto a pé – em duplas ou grupos. Faz-se notória ainda a 

existência de cabines da PMRJ em locais estratégicos da região. As ressalvas que 

devem ser feitas à atuação da polícia se relacionam ao fato de que a maior parte da 

ronda feita e das cabines instaladas se localiza ao redor do Plaza Shopping e do 

shopping Bay Market, áreas mais valorizadas do Centro. As outras áreas recebem 

atenção secundaria da Polícia Militar, e acabam se tornando perigosas, 

especialmente à noite. 

Outra força de segurança presente na área é o GBM. Com atuação no Centro 

e em grande parte da Zona Norte de Niterói os Bombeiros têm como principal 

missão o atendimento de emergência e urgência de combate a incêndio. 

A última entidade de segurança pública é a Guarda Municipal. Embora seja 

possível observar a presença dos oficiais da Guarda Municipal que fazem ronda de 

combate a irregularidades durante toda a parte do dia (especialmente na área do 

Plaza Shopping e do shopping Bay Market – igualmente à ronda da PMRJ), a 

atuação da Guarda Municipal é bem restrita. Aparentemente, apesar de ter de 

combater o comércio irregular e a ocupação nas calçadas, muitos guardas se 

mostram inativos e até coniventes com esse tipo de atividade. Durante a visitação da 

área foi observada a atuação irrestrita de ambulantes nas ruas e embora os guardas 

municipais observassem essa irregularidade, nada faziam. Durante a noite, apesar 

de se observar a presença da Guarda Municipal em frente ao Terminal João Goulart, 

também se pode observar a atuação livre de camelôs nessa área. Isso comprova o 

caráter inativo dessa instituição, que apesar de contribuir para a sensação de 

segurança, pouco ajuda efetivamente no combate às irregularidades. (APÊNDICE 

G) 
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Rede de comunicação social: 

A OI Fixo é a empresa responsável pela telefonia fixa de Niterói, logo, ela é 

responsável pelos telefones públicos na área estudada. Os telefones públicos, 

apesar de quase terem desaparecido após o advento da universalização e 

democratização dos celulares, são mantidos pela OI em pontos estratégicos como 

praças e terminais de transporte (Terminal João Goulart e Estação das Barcas). 

Contudo esses telefones encontram-se, em sua maioria, em estado lastimável de 

conservação devido ao vandalismo e à falta de manutenção. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) possui cinco agências 

no bairro. Contudo uma das construções que seria das mais belas da cidade e que 

pertence aos Correios encontra-se abandonada. A Agência Central dos Correios e 

Telégrafos de Niterói, uma construção imponente do inicio do século XX, está 

abandonada e recoberta de pichações. Tombada pelo Estado e pela Prefeitura, sua 

importância arquitetônica com influências da arquitetura mediterrânea francesa se 

degrada com a indiferença do poder público. (APÊNDICE H) 

Sistema de transporte 

Esse indicador contempla o sistema de transporte do Centro de Niterói. Ele 

deve observar tanto o transporte exógeno (pessoas que se encontram fora da área 

de estudo e deslocam-se para dentro dela) quanto endógeno (pessoas que se 

deslocam dentro da área de estudo) e atentar principalmente para o transporte 

coletivo da área. 

A cidade de Niterói como um todo dispõe de poucos modais de transporte 

exógeno. Para o transporte de passageiros, apenas existem 2 modais, são eles o 

rodoviário e o hidroviário. Já com relação ao Centro da cidade, para o deslocamento 

de fora para dentro do bairro, existem dois modais, são eles: hidroviário, de barcas 

para quem chega pela Estação hidroviária Araribóia; ou rodoviário, para os 

deslocamentos de dentro da cidade ou daqueles que chegam pela Ponte Rio - 

Niterói ou por alguma outra via de acesso. Já a respeito dos deslocamentos feitos 

dentro do Centro, o único modal possível é o rodoviário, seja ele por transporte 

público em ônibus ou taxi, seja utilizando veiculo próprio. 

O Centro e a cidade de Niterói inteira dependem basicamente do transporte 

rodoviário, sendo o hidroviário uma alternativa para as pessoas que precisam ir para 
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o Rio de Janeiro a partir do Centro. Outras opções modais de transporte de 

passageiros, como o ferroviário, são inexistentes para a cidade, o que 

consequentemente sobrecarrega e congestiona as ruas e avenidas. 

Contudo, como alternativa para o transporte em automóveis, pode-se apontar 

a possibilidade de deslocamento a pé ou de bicicleta tanto para o deslocamento 

exógeno quanto para o endógeno. A pé o deslocamento é facilitado com a presença 

de calçadas em praticamente todas as ruas da região. Já de bicicleta, apesar de não 

existir uma ciclovia que chegue até o Centro, essa opção de deslocamento deve ser 

levada em consideração, pois se tratar de uma alternativa não-poluente, que ocupa 

pouco espaço nas vias e se configura como uma atividade física. 

Apensar do fato da inexistência de ciclovias, muitos ciclistas se arriscam ao 

utilizarem as ruas e avenidas para seu deslocamento. Eles dividem o espaço com 

carros e ônibus e ficam sujeitos aos perigos do trânsito. Outro problema enfrentado 

é a falta de estacionamentos para as bicicletas, os ciclistas devem deixar seus 

veículos na rua ou em locais improvisados e sem segurança. Contudo, segundo o 

jornal O Fluminense, parte do problema referente a estacionamento já seria 

solucionado, pois o Projeto de Lei 0126/2005 dispõe sobre a obrigatoriedade de 

shopping centers, hipermercados e universidades disporem 5% de sua área de 

estacionamento para bicicletário. Com o cumprimento dessa medida, adjunto à 

implantação de sistema de ciclovias, a cidade e o Centro poderiam oferecer ao 

morador e ao visitante mais uma opção de deslocamento. 

Com relação ao deslocamento a pé, embora em algumas regiões a área de 

calçada seja demasiadamente reduzida, existem vias – em especial a partir da Zona 

Sul e Sudoeste da cidade – onde as calçadas suportam confortavelmente o trânsito 

de pedestres e o deslocamento a pé é uma das melhores opções. Já para o 

deslocamento dentro do Centro, por se tratar de uma área de tamanho reduzido e 

pelo fato de suas ruas serem margeadas por calçadas, o deslocamento a pé é a 

melhor opção. A questão da qualidade e manutenção do pavimento da calçada é 

questão que será mais extensamente tratada nos itens microrregionais. (APÊNDICE 

I) 

MICRORREGIONAL 

Os indicadores microrregionais são aqueles analisados com ótica específica 

sobre a área estudada. Esses indicadores são avaliados em âmbito local, onde os 
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logradouros, os atrativos turísticos e os demais elementos de observação foram 

contemplados individualmente e sofreram uma análise pormenorizada. Eles foram 

divididos em infraestrutura básica; deslocamento; e comércio, restauração, hotelaria, 

entretenimento, turismo e espaço público. 

Infraestrutura básica: 

A infraestrutura básica se refere aos itens básicos que as cidades devem 

possuir para o bem estar da população e também dos turistas. Esse item deve ser 

tratado de forma a harmonizar os interesses tanto dos moradores quanto dos 

visitantes. Contudo, a prioridade deve ser dada às questões de infraestrutura local 

pertinente aos habitantes, uma vez que esses permanecem na cidade, já os turistas 

retornam para seu lugar de origem e não são afetados diariamente por essas 

possíveis deficiências. Entretanto, por se tratar de questões básicas de 

infraestrutura, esse componente é facilmente perceptível aos turistas, e esses 

tendem a percebê-los de forma muito clara. Os indicadores aqui apresentados são: 

estado, limpeza e manutenção das ruas, parques e monumentos públicos; e 

iluminação pública e postes de fiação elétrica aérea. 

Estado, limpeza e manutenção das ruas, parques e monumentos públicos: 

A limpeza dos logradouros públicos da cidade fica a cargo da Companhia de 

Limpeza (CLIN) de Niterói, que promove a limpeza diária desses espaços 

disponibilizando funcionários para varrer e limpar as ruas, calçadas e praças da 

cidade, além de recolher o lixo acumulado. Os funcionários da CLIN utilizam 

vassouras, pás e latas de lixo com rodas para cumprirem o trabalho de manutenção 

da limpeza desses locais. Além da sujeira natural das folhas caídas das árvores e 

plantas locais, eles devem recolher todo lixo e sujeira deixados pelos transeuntes 

que ignoram as regras básicas das boas-maneiras e insistem em atirar ao chão 

papéis, plásticos e outros objetos que sujam as ruas. Também é responsabilidade 

da CLIN a distribuição e manutenção das latas de lixos nos espaços públicos da 

cidade. Essas latas são identificadas com o logotipo da empresa e ficam espalhadas 

por vários pontos do Centro como na Av. V. do Rio Branco (APÊNDICE J e K). Os 

principais pontos onde se encontram essas latas de lixo são as ruas de maior 

movimento (normalmente afixadas em postes de iluminação ou colunas de 

sustentação de prédios) ou nas praças (presas em suportes próprios ou nos postes 
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de iluminação). Os funcionários da CLIN ao fazerem suas rondas de limpeza devem 

verificar o lixo que se encontra nessas latas e os recolher para que não 

sobrecarreguem esses recipientes. 

Nas ruas de comércio popular, como o caso da Rua Visconde de Uruguai ou 

Rua Cel. Gomes Machado, o trabalho da CLIN é ainda maior devido a grande 

quantidade de lixo produzido por esse tipo de atividade e pela falta de planejamento 

no que tange à destinação desse lixo. Os comerciantes produzem o lixo e não 

possuem um lugar específico para seu descartar, logo eles o depositam nas latas de 

lixo comum (o que acarreta na sobrecarga dessas latas que não são especificas 

para esse fim), ou o colocam no meio da rua (o que acaba por obstruir os bueiros do 

local e tornam o lugar com aspecto de mal-cuidado). Por essa razão os funcionários 

da CLIN deveriam fazer constantes rondas por essas ruas, de modo a tentar manter 

a limpeza delas e não deixar acumular muito lixo. 

Com relação aos parques e monumentos do Centro, há que se notar que o 

mesmo problema dos telefones públicos é enfrentado por eles. O vandalismo e a 

falta de manutenção preventiva e emergencial assolam as praças públicas no Centro 

da cidade. São notadas muitas placas, bustos e estátuas depredadas por vândalos, 

seja por pichação seja pela quebra de partes desses patrimônios. A própria 

prefeitura é responsável pela manutenção e revitalização dos parques e dos 

monumentos públicos, mas cabe à PMRJ o trabalho de fiscalizar e repreender essas 

ações de violência urbana. 

Em praticamente todas as ruas do Centro pode-se notar a ação desses 

vândalos que mutilam os patrimônios da cidade (seja público ou privado) (figura 4). 

Os principais resultados que se pode levantar dessa ação são os prédios, muros e 

estátuas pichadas, as árvores e os canteiros de vegetação arruinados, os 

monumentos, estátuas e elementos ornamentais quebrados, rachados ou com 

partes furtadas e os bancos, cadeiras e mesas das praças quebrados. O exemplo 

mais marcante encontrado foi na Praça da República (APÊNDICE P). 
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Figura 4 - Estátuas de Oscar Niemeyer e Juscelino Kubitschek depredadas e pichadas. 
Fonte: Globo.com, 2009. 

 

Contudo é importante observar que existem praças recém reformadas e que 

receberam uma revitalização recente por parte do poder público. É o caso da Praça 

do Rink e da Praça do Jardim São João, em frente à Catedral de São João Batista 

(APÊNDICE A e C). Essas praças receberam intervenções recentes da prefeitura e 

se apresentam em bom estado. Nessas praças, as cadeiras e bancos estão em boa 

conservação, os portões e grades que as delimitam apresentam nenhum ou poucos 

pontos de desgaste, os monumentos e estátuas estão em boas condições e os 

chafarizes funcionam plenamente. 

Iluminação pública e postes de fiação elétrica aérea: 

A Ampla é a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica 

e iluminação pública na cidade de Niterói. Tanto a distribuição de energia elétrica, 

quanto a iluminação pública na cidade podem ser consideradas regular. Apesar de 

se encontrar, em algumas regiões, determinados postes com lâmpadas queimadas e 

eventuais pontos de deficiência na distribuição de eletricidade, em grande parte do 

Centro esse dois serviços podem ser considerados satisfatórios. 

A iluminação pública para essa parte da cidade é feita a partir de postes de 

luz instalados nas ruas e calçadas, por focos de luz localizados nas marquises dos 

prédios e a partir de luzes provenientes dos próprios estabelecimentos comercias. 

Nota-se que a luz proveniente dos postes têm a função principalmente de iluminar 

as ruas e avenidas, refletindo pouca luminosidade para a calçada. Os postes estão, 
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em sua maioria, posicionados para prover iluminação para as vias automotivas o 

que torna necessária a iluminação auxiliar das calçadas. Caso existissem apenas os 

focos de luz provenientes dos postes, a iluminação para os pedestres se tornaria um 

problema crônico (APÊNDICES K e M). 

Contudo, devido à iluminação a partir das marquises dos prédios e dos 

estabelecimentos comerciais da região, a luminosidade para as calçadas se 

configura num nível aceitável. Embora a iluminação pudesse ser melhorada, com 

maior nível de luminosidade dos postes e mais pontos de focos de luz, a área do 

centro pode ser considerada de bom nível no que tange à iluminação pública. 

Com relação à fiação elétrica da área, nota-se que ela é feita na forma aérea 

e está exposta em todos os logradouros. Basta uma rápida observação para 

constatar que não existe nenhum projeto ou preocupação por parte da Ampla e das 

autoridades públicas para convertê-la em subterrânea. Além de atrapalhar a visão 

de quem passa e tenta contemplar a paisagem da cidade, ela torna-se um perigo à 

população. A fiação aérea fica exposta às intempéries da natureza (se depreciando 

e sofrendo grande influência das mudanças do ambiente), muito próximo aos galhos 

e troncos das arvores (podendo causar tragédias caso venha a se enroscar neles), o 

que também facilita o furto dos fios elétricos. 

A fiação de modo subterrâneo seria uma solução para grande parte desses 

problemas, contudo exige um custo de implantação e manutenção muito alto. Com a 

fiação subterrânea, não haveria mais os problema de exposição ao rígido ambiente 

e a paisagem ficaria livre para ser contemplada sem obstruções. 

No Centro é fácil encontrar emaranhados de fios próximos aos prédios e 

cortando as ruas. Em uma das principais ruas do Centro, a Rua da Conceição 

(APÊNDICE L), a fiação elétrica está exposta de tal forma que se configura num 

emaranhado de fios eletrificados com risco para toda a população que passa por ela. 

Em toda a extensão dessa rua pode-se observar a fiação exposta e o 

entrelaçamento desses fios em certos pontos. Em todas as ruas da ilha estudada a 

fiação aérea atrapalha a contemplação e conturba a paisagem. 

Deslocamento: 

Os indicadores tratados na etapa de deslocamento se referem à forma pela 

qual os turistas e moradores da área transitam pelo local. São os indicadores 

referentes ao transporte e deslocamentos de dentro para fora da ilha, bem como 
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dentro dela. Especial atenção foi dada ao transporte coletivo e aos terminais de 

acesso, pois esses são os responsáveis pelo deslocamento de grande parte da 

população e também são largamente utilizados pelos turistas e visitantes. 

Quantidade de terminais de acesso: 

Na área estuda, encontram-se dois terminais de acesso rodoviário e um 

terminal de acesso hidroviário. Os terminais rodoviários são: Terminal João Goulart e 

Terminal Roberto Silveira. Já o terminal hidroviário é a Estação das Barcas de 

Niterói, na Praça Araribóia. 

O Terminal João Goulart está localizado na Avenida Visconde do Rio Brando 

e é administrado pela Prefeitura Municipal através da Niterói Terminais Rodoviário 

(NITER). O prédio, de características modernas marcantes, foi inaugurado em 1992 

e hoje abriga em stands laterais, ao longo de seu amplo corredor principal, lojas, 

bares/lanchonetes e instituições de serviços diversos de utilidade pública (figura 5). 

O terminal é dividido em 13 plataformas, conta com 102 linhas de ônibus municipais 

e intermunicipais e recebe cerca de 350 mil pessoas por dia. Além de receber ônibus 

de linhas municipais (dos quais é ponto final de sua grande maioria), também abriga 

ônibus de linhas intermunicipais para localidades vizinhas. O terminal se caracteriza 

por seu grande fluxo de pessoas em trânsito e hoje desponta também como um 

importante centro comercial e de serviços públicos. Seus espaços são amplos e com 

conservação regular, sem grande acumulo de sujeira por suas galerias. Possui piso 

e calçadas para pedestres em bom estado, contudo a pavimentação da parte 

destinada aos ônibus está em situação precária, com muitos buracos e ondulações. 

O Terminal João Goulart deveria receber mais atenção dos órgãos públicos por ser 

o mais movimentado e mais importante terminal de transportes da cidade. Além 

disso, ele está próximo ao Caminho Niemeyer, e por essa razão deveria fazer-se 

ponto estratégico tanto para políticas de transporte quanto para de turismo 

(APÊNDICE W). 
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Figura 5 - Terminal Rodoviário João Goulart 
Fonte: NITER, 2009. 

 

Já o Terminal Rodoviário Roberto Silveira se encontra na Avenida Feliciano 

Sodré e é atualmente administrado pela Socicam, que também administra a 

rodoviária do Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Após a mudança para a Socicam, 

várias melhoras estruturais foram empreendidas, desde na iluminação até no 

estacionamento, passando pela modernização das bilheterias. Tendo sua operação 

iniciada em 1976, o terminal também conta com lojas comerciais, instalações 

administrativas da prefeitura e ainda um estacionamento. Ao todo são 60 linhas de 

ônibus divididas em 36 intermunicipais e 24 interestaduais operadas por 23 

empresas. O Terminal Rodoviário Roberto Silveira não tem um movimento muito 

grande. Pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro e pelas facilidades de 

transporte desde a Rodoviária Novo Rio até Niterói, muitos passageiros 

desembarcam no Rio e então pegam uma condução até Niterói. As principais linhas 

operadas pela Rodoviária são para São Paulo, cidades da Região dos Lagos, e 

cidades da Zona da Mata Mineira (APÊNDICE Y). 

O terminal hidroviário do Centro é a Estação Niterói, localizado na Praça 

Araribóia. O transporte hidroviário é concessão da Barcas SA, que empreendeu 

melhoras significativas nas estações e embarcações ofertadas, em contrapartida ao 

aumento também significativo da tarifa. A Estação Niterói funciona durante os sete 

dias da semana, iniciando suas operações às 05h40min e finalizando às 23h30min, 

contando também com serviço de alimentação, jornaleiro, terminais bancários, 

estacionamento e banheiro masculino e feminino. A linha oferecida é apenas Niterói 
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- Praça XV e o horário de saída das embarcações varia entre dez e trinta minutos, 

sendo que a travessia tem previsão média de vinte minutos de duração. Durante 

parte do dia a operação decorre sem grandes problemas, contudo, no horário de 

pico enfrentado pela empresa, que é entre 7h e 10h e entre 16h e 20h, uma vez que 

a procura é muito grande, filas e embarcações superlotadas são freqüentes nas 

estações de embarque e desembarque. Outro problema enfrentado é com relação 

aos atrasos, que prejudicam a população que utiliza o serviço. 

A Estação Niterói possui equipamentos e facilidades para o conforto do 

usuário tais como bancos no saguão de espera, lanchonetes, banca de jornal, 

ventiladores e aspersores de água para amenizar o calor. Contudo, esses 

equipamentos não são significativos nos momentos de maior movimento da estação. 

Uma vez que o saguão de embarque fica superlotado, deslocar-se dentro dele é 

missão praticamente impossível, os poucos bancos são insuficientes para todos, 

acomodando poucas pessoas, já os ventiladores com aspersores de água não 

cumprem a função de mitigar o desconforto do calor. Levanto esses fatos em 

consideração, apesar do tempo de espera não ser muito grande (entre 10 e 20 

minutos), o péssimo estado em que os passageiros são colocados nos horários de 

pico transformam a Estação Niterói num local assaz desagradável. Entretanto, em 

horários de menos movimento, com o saguão de embarque com ocupação branda, a 

Estação e seus equipamentos tornam-se aprazíveis. (APÊNDICE V) 

Pontos de embarque e desembarque de ônibus e taxi ao longo das vias: 

Em toda a região do Centro encontram-se pontos de embarque e 

desembarque de ônibus e de taxi. As principais vias onde estão os pontos de parada 

de ônibus são: Av. Visconde do Rio Branco (sentido Norte), Av. Feliciano Sodré 

(sentido Leste) e R. Marechal Deodoro, para ônibus seguindo para a Zona Norte da 

cidade, para São Gonçalo e para o Rio de Janeiro; Av. Feliciano Sodré (sentido 

Oeste) com ônibus principalmente para o Terminal Rodoviário João Goulart; Av. 

Visc. do Rio Branco (sentido Sul) para ônibus que seguem para a Zona Sul e Região 

Oceânica de Niterói; Av. Ernani do Amaral Peixoto, para aqueles se destinam ao 

Terminal João Goulart; R. da Conceição, para os ônibus com destino à Zona Sul e 

Região Oceânica de Niterói. 

Algumas questões devem ser postas com relação aos pontos de parada de 

ônibus. Além da falta de sinalização e recuo nesses pontos, a inexistência de abrigo 
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é algo marcante em muitos desses locais, o que obriga os passageiros a esperarem 

o ônibus sob sol e chuva. Outra questão pontual que também deve ser ressaltada é 

sobre os pontos de ônibus que ficam em frente à Praça Juscelino Kubistchek: nesse 

local existem vários pontos de parada (tanto para Zona Sul e Norte quanto para a 

Região Oceânica) em pistas exclusivas para os ônibus, contudo esse ponto possui 

pouca sinalização, o que causa confusão para aquelas pessoas não acostumadas 

ao local. (APÊNDICES J, K, L, M e N) 

Os pontos de taxi encontrados na região do centro são poucos e estão em 

locais específicos como o Plaza Shopping e o Bay Market ou em ruas de menos 

movimento. Todos eles possuem sinalização vertical com placa indicando o local 

concedido para parada e a quantidade de carros permitidos. Entretanto, existem 

pontos de taxis irregulares que se formam principalmente na parte da 

noite/madrugada. Esses pontos encontram-se principalmente na Av. Visc do Rio 

Branco (em frente à Estação Niterói das Barcas e nos pontos de parada de ônibus). 

Outras áreas do Centro onde se nota a presença de pontos de taxi são a Av. Ernani 

do Amaral Peixoto, R. Mal. Deodoro e R da Conceição. 

Também é importante citar o serviço de taxi solicitado por telefone, conhecido 

como rádio-taxi. Esse serviço está disponível no Centro de Niterói e abastece toda a 

sua área. São várias as centrais de telefone que também funcionam como 

cooperativa, onde o usuário pode ligar e agendar o serviço de taxi. Esses taxis, uma 

vez que são cadastrados junto a uma empresa ou cooperativa, são mais confiáveis 

do que os taxis de rua, além do fato de o serviço funcionar 24 horas por dia. As 

principais empresas que prestam esse serviço em Niterói são: Radio Taxi Niterói3; 

Real Taxi Cooperativa4; e Coopernit Cooperativa de Taxi5. 

Retornando a questão referente ao transporte via ônibus, em Niterói essa 

questão tem previsão de sofrer uma importante modificação. Segundo o jornal O 

Fluminense e o site da PMN, foi lançado em 29/10/2009, no Museu de Arte 

Contemporânea de Niterói (MAC), o Plano Municipal de Transporte e Trânsito, 

desenvolvido pelo Escritório de Arquitetura Jaime Lerner. Esse plano visa garantir a 

qualidade das operações dos ônibus como forma mais viável de transporte coletivo, 

                                                           
3 Disponível em: <http://www.coopernit.com.br/index.html>. Acesso em 06 Mai. 2010. 
4 Disponível em: <http://www.radiotaxiniteroi.com.br/Index.aspx>. Acesso em 06 Mai. 2010. 
5 Disponível em: < http://www.coopernit.com.br/index.html>. Acesso em 06 Mai. 2010. 

http://www.coopernit.com.br/index.html
http://www.coopernit.com.br/index.html
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além de propor outras mudanças no sistema de transporte hidroviário e rodoviário da 

cidade e do estado (figura 6). 

Com esse Plano, a principal intenção da prefeitura é fazer o ônibus funcionar 

parecido com o metrô, com vias exclusivas para ônibus articulados e estações de 

embarque rápido. O chamado Bus Rapit Transit (BRT) possibilita o embarque de 

passageiros no mesmo nível do piso das estações, onde operam as roletas de 

pagamento das passagens, agilizando o embarque dos passageiros e diminuindo o 

tempo de parada dos ônibus. Espera-se dessa maneira melhorar o trânsito da 

cidade e otimizar o sistema de transporte coletivo.6 

 

 

Figura 6 - Modelo de estação de ônibus proposto para o Plano Municipal de Transporte e Trânsito 
Fonte: O Fluminense, 2009 
 

Linhas de ônibus que abastecem a área: 

O Centro, por ser o coração financeiro, comercial e administrativo da cidade, 

além de deter o Terminal Rodoviário João Goulart, converge para suas ruas o maior 

número de linhas de ônibus da cidade. Para o Centro se dirigem ônibus de todas as 

partes da cidade e ônibus intermunicipais. Pelo Terminal João Goulart passa a 

maioria dos ônibus urbanos municipais (com raras exceções) e os ônibus urbanos 

intermunicipais com destino às cidades da região metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro (a exemplo de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo). Já pelo 

Terminal Roberto Silveira passam os ônibus de viagem intermunicipais cujos 

destinos estão fora do eixo metropolitano do estado, as principais regiões 
                                                           
6 Disponível em: <http://www.ofluminense.com.br> Acesso em 25 Nov. 2009; Disponível em: 
<http://www.niteroi.rj.govbr>. Acesso em 31 Out. 2009. 

http://www.ofluminense.com.br/
http://www.ofluminense.com.br/
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abastecidas são: Região dos Lagos, Zona da Mata Mineira e São Paulo. Os ônibus 

urbanos que circulam pelo Centro de Niterói possuem uma periodicidade cujo tempo 

médio de espera não ultrapassa 15 minutos nos horários de maior movimento. 

Durante o dia há facilidade de encontrar ônibus para qualquer ponto da cidade e até 

para as cidades vizinhas. Já durante a noite/madrugada, esse quadro se modifica 

completamente, tornando-se poucas as linhas que mantém ônibus em circulação. 

Durante esse período muitas linhas ficam inativas e outras funcionam em intervalos 

que variam em media 30 ou 40 minutos. 

Qualidade das vias rodoviárias: 

Todas as vias que levam ao Centro da cidade, assim como todas as vias que 

se encontram na região são asfaltadas. O asfalto está em boas condições na maior 

parte das vias. Salvo nas ruas e avenidas onde o trânsito é muito intenso, o asfalto 

na região encontra-se bem conservado e recebe manutenção esporádica. As vias 

em pior estado de conservação são Av. Visc. do Rio Brando e R. da Conceição. 

Esses logradouros se encontram nessa condição devido ao seu intenso fluxo de 

ônibus e carros e devido à falta de manutenção, neles não é raro encontrar pistas 

com ondulações e buracos (APÊNDICES J, K e L). 

Sinalização viária: 

A cidade de Niterói tem grande parte de suas vias sinalizadas por meio de placas 

informativas e pinturas no asfalto. Ademais das placas indicativas com os nomes 

das ruas – na grande maioria das ruas há placas nas esquinas informando o nome 

das vias (APÊNDICES J e O) – as vias possuem a sinalização vertical informativa 

sobre rotas para os bairros e pontos mais importantes da cidade. Essas placas são 

verdes, com o nome do bairro ou do ponto de referência e uma seta indicando a 

direção a seguir em letras brancas. Embora presentes em todas as vias do Centro, 

em alguns locais apresentam-se falhas na indicação por motivo de escassez, como 

por exemplo, na Rua da Conceição ou na Av. Ermani do Amaral Peixoto 

(APENDICES L e M). Nas vias também há sinalização horizontal, sendo que na 

grande maioria se apresenta em boa condição, apesar de em alguns pontos estar 

apagada e necessitar manutenção. 
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Vagas de estacionamento: 

O Centro de Niterói possui estacionamentos operados por diversas empresas. 

Os estacionamentos particulares funcionam no sistema rotativo, onde se paga pela 

hora utilizada, ou em forma de diária. Estacionamentos de shopping centers também 

são uma alternativa para as pessoas que utilizam carro particular (APÊNDICES S e 

T). Há ainda a opção de estacionamento nas ruas, em locais permitidos pela 

prefeitura e fiscalizados por funcionários uniformizados e por último existe ainda há o 

estacionamento irregular feito nas ruas e calçadas. O estacionamento irregular é 

prática comum cometida em vários locais do Centro. Normalmente são flanelinhas 

que exploram esse tipo de estacionamento que é feito na rua (atrapalhando o 

trânsito de automóveis) ou em cima da calçada (impedindo a passagem dos 

pedestres). Os locais mais comuns para esse tipo de estacionamento são a Av. 

Ernani do Amaral Peixoto e R. XV de Novembro (APÊNDICES M e O). 

Espaço de calçada para circulação de pedestres: 

Em toda a área da região estudada as calçadas são, de certa forma, 

suficientemente amplas para a circulação de pedestres; salvo alguns casos onde o 

trânsito de pessoas é muito grande ou casos onde a calçada se configura 

demasiadamente estreita, o que acaba por prejudicar a livre circulação. 

Não raros também são os buracos, ondulações e desníveis que se formam 

com a grande circulação de pessoas e a falta e manutenção. As pedras 

portuguesas, que se estendem como item de ornamentação e acabamento das 

calçadas por grande parte das ruas do Centro, embelezam a rua, mas também 

dificultam a manutenção e são muito difíceis de se manterem niveladas e completas, 

sem faltar pedras (que formam os buracos). Esses desníveis, ondulações e 

pequenos buracos, apesar de parecerem insignificantes, para pessoas idosas ou 

com dificuldades de locomoção, se tornam grandes obstáculos; a menor 

irregularidade na calçada se apresenta como um fator de risco de queda para essas 

pessoas (APÊNDICES K, L e M). 

Outro ponto importante se faz em algumas ruas como a São Pedro, a Visc. 

Do Uruguai, a Alm. Teffe e a Cel. Gomes Machado, onde o trânsito de automóveis é 

impedido e a calçada estendida de modo que todo o espaço da rua fosse destinado 

ao trânsito de pedestres. Essa medida, que poderia contribuir para o aumento de 
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espaço de circulação e incentivar o deslocamento a pé, foi implantada para 

instalação no local de um centro de comercio popular em barracas (camelôs). Esse 

comércio em barracas está em todas as ruas que foram fechadas ao trânsito de 

automóveis e toma toda a parte central dos calçadões, atrapalhando a circulação de 

pedestres e tornando esses locais centros de comércio de produtos clandestino. 

Tráfego/Trânsito 

O tráfego de automóveis no Centro de Niterói é muito intenso. Nas horas de 

maior movimento, como pela parte da manhã e inicio da noite, as ruas do Centro 

ficam repletas de carros e ônibus. Maior movimento é notado nas duas vias da Av. 

V. do Rio Branco, na via sentido Terminal João Goulart da Av. Feliciano Sodré, na 

Rua Mal. Deodoro e na Rua da Conceição. Esse fato ocorre uma vez que o Centro 

converge muitas linhas de ônibus para o Terminal João Goulart, além do grande 

movimento de pessoas proveniente da Estação das Barcas vindo do Rio de Janeiro. 

Outro fato que contribui para o congestionamento das vias é a falta de uma 

alternativa para o transporte público de massa na cidade de Niterói. A cidade apenas 

conta com o transporte rodoviário para esse tipo de transporte (APÊNDICES J, K, L 

e N). 

Já nas horas de menos movimento, o trânsito, apesar de ser menor, também 

se apresenta congestionado em determinadas partes. A Rua da Conceição, por sua 

grande importância e relativa pequena largura, se nota sempre com o trânsito 

intenso de ônibus, o que ocasiona os congestionamentos (APÊNDICE L). 

Comércio, restauração, hotelaria, entretenimento, turismo e espaço público: 

O último grupo de indicadores faz referência às atividades e ao espaço 

dessas atividades relacionadas principalmente com o lazer e realizada por turistas e 

moradores. As atividades mencionadas são: comércio, restauração, hospedagem 

(hotelaria), entretenimento e turismo. Os espaços estudados foram: os locais de 

comércio, restauração, entretenimento e turismo, bem como o espaço público como 

as praças, locais de lazer e demais logradouros. 

Serviços diversos de comércio: 

Os principais centros de comércio de Niterói encontram-se no Centro: Plaza 

Shopping, Bay Market e Niterói Shopping. Com suas amplas portas de entrada e 
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imponentes painéis exibindo lojas e restaurantes, esses centros convidam a entrada 

às pessoas que passam nas ruas. Além disso, na região há inúmeras e 

diversificadas lojas de ruas, comércio popular feito em barracas em ruas fechadas a 

automóveis e intenso comércio ambulante irregular, conhecido como camelôs. Por 

mais agressivos que possam parecer esses dois últimos tipos de comercio, com 

distribuição irresponsável de panfletos, pessoas anunciando promoções aos 

bramidos e ocupação desrespeitosa da calçada com produtos, esse comércio 

movimenta um número sem igual de pessoas que circulam e movimentam o Centro 

de Niterói. 

O Plaza Shopping foi inaugurado em 1986 e é hoje o mais importante 

shopping center da cidade (figura 7). Oferece as mais variadas opções de compras 

em todos os setores, ampla praça de alimentação e um cinema multiplex (com 

diversas salas de exibição). O shopping é climatizado, com segurança particular e 

possui uma grande praça central com quiosques de café. A praça central é coberta 

por uma cúpula de vidro, o que permite a iluminação natural; essa praça é sempre 

ocupada com decoração de temas comemorativos ou com atividades recreativas. 

Uma vez que o shopping possui diversas lojas, em todos os andares existe uma 

planta com as lojas existentes no andar e uma lista de todas as lojas do shopping. 

Outro serviço ofertado pelo shopping são as Atendentes de Mall, que são 

funcionarias capacitadas a auxiliar e orientar os clientes nas suas mais diversas 

dúvidas. O shopping localiza-se numa área privilegiada, perto da estação das 

barcas, do terminal João Goulart e possui pontos de ônibus e de taxi próximos; 

ainda no entorno do shopping estão os dois mais importantes hotéis do Centro, o 

Teatro João Caetano e inúmeros outros estabelecimentos comerciais. Outra 

facilidade que o local oferece é o estacionamento, que possui seis pisos, e comporta 

aproximadamente 1.900 vagas (APÊNDICE T). 
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Figura 7 - Plaza Shopping Niterói 
Fonte: BR Malls, 2009. 

 

Outro importante centro comercial, que também se localiza próximo à estação 

das barcas e ao terminal João Goulart é o Bay Market (figura 8). Esse shopping 

possui três pisos também com variadas opções de serviço, compras e cinema. Ele 

foi construído à beira da Baía de Guanabara e tem um ambiente agradável. Por ter 

amplo espaço para circulação de ar, o cheiro característico do mar é presente em 

vários pontos do shopping. Sua praça de alimentação é grande e eventualmente 

recebe apresentações culturais. 

 

Figura 8 - Shopping Bay Market 
Fonte: Autor, 2009. 

 

O terceiro shopping da cidade é o Niterói Shopping. Localizado na Rua da 

Conceição, é conhecido por sua torre cilíndrica de 27 andares, que comporta 370 



 

 

67

salas comerciais, além da atividade de comércio e serviços diversos. O shopping 

possui três pisos de lojas e quiosques e um estacionamento de seis andares. Dentre 

as atividades promovidas no local destacam-se aquelas empreendidas no Centro 

Empresarial e no Centro Médico. O Niterói Shopping se caracteriza não só como um 

centro comercial, mas como um centro de atividades diversas, haja vista sua variada 

gama de serviços prestados. O Niterói Shopping não abriga cinema e sua freqüência 

não é tão expressiva quanto dos outros dois shoppings da região. Sua praça de 

alimentação limita-se a 5 restaurantes no 2º andar, sendo que ainda há quiosques 

de lanchonetes localizados em alguns corredores. A praça de alimentação do Niterói 

Shopping, a exemplo do Bay Market, promove apresentações culturais em seu 

espaço, onde inclusive nota-se um pequeno palco para essas atividades 

(APÊNDICE S). 

Ao que diz respeito às lojas de rua, pode-se notar a grande variedade de 

produtos ofertados; com especial ênfase em produtos de vestuário e de 

eletrodomésticos (APÊNDICE J). O comércio de rua está difuso em todos os 

logradouros do centro e é possível notar algumas ruas (ou trechos de rua) com lojas 

de atividades similares. Os principais exemplos disso são: Rua da Conceição no 

trecho entre as ruas Alm. Teffe e Alberto Vitor, onde há grande concentração de 

lojas especializadas em óticas (APÊNDICE L); a Rua Alm. Teffe entre as ruas José 

Clemente e Gal. Andrade Neves, onde nota-se a presença de 3 galerias de lojas de 

informática; ou a Rua Cel Gomes Machado, caracterizando-se por suas lojas de 

móveis e de lojas de produtos de manutenção de eletrodomésticos. 

Outra observação que deve ser feita com relação às lojas de ruas diz respeito 

à ocupação irregular promovida nos espaços de calçada. Em diversas ruas é notada 

a utilização irregular da calçada em frente das lojas com a disposição de produtos, 

colocação de placas de propaganda, instalação de cadeiras e bancos etc. Essa 

utilização irresponsável trás uma efetiva diminuição de espaço de trânsito das 

calçadas e provoca um afunilamento na via, podendo tumultuar o fluxo regular dos 

passantes. As vias com maio incidência nesse tipo de ocupação são: Av. Vis. do Rio 

Branco, Rua da Conceição e Rua Mal. Deodoro. Todas elas apresentando pontos de 

difícil circulação de pedestres (APÊNDICES J e L). 

Já com relação ao comércio popular em barracas e aos camelôs, a maior 

concentração desse tipo de comércio está nas avenidas Visc. do Rio Branco e 
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Ernani do Amaral Peixoto e nas ruas da Conceição, Cel. Gomes Machado, São 

Pedro, São João, Mal. Deodoro, Visc. do Uruguai e Visc. de Itaboraí. A grande 

concentração desse tipo de comércio nessas ruas trás um ambiente popular e com 

certas características de desordem. O grande fluxo de pessoas que circulam nessas 

vias e a ocupação irregular das calçadas com mercadorias de lojas e de camelôs 

tumultuam, dificultam e impedem a passagem dos transeuntes (APÊNDICES J, L e 

M). 

Outro problema, também referente à circulação de pessoas, diz respeito às 

ruas transformadas em calçadões, mas que são ocupadas por barracas. Essas ruas, 

que deveriam facilitar o deslocamento por disponibilizar um espaço mais amplo para 

o pedestre, ficam ocupadas em sua parte central por barracas e acabam por limitar o 

espaço destinado à circulação. À primeira impressão, apesar de se configurar como 

um fator de desordem, o comércio popular favorece à dinamização do Centro e o 

torna um referencial para o comércio na cidade. Essa dinamização é notada na 

grande concentração e circulação de pessoas que transitam por essas ruas de 

comércio popular; essas pessoas consequentemente utilizam grande parte dos 

serviços ofertados na região, sejam serviços públicos ou privados, promovendo 

assim sua dinamização. 

Serviços de hospedagem: 

O Centro de Niterói não possui uma rede hoteleira muito expressiva. Dispõe 

basicamente de alguns hotéis de viajantes e outros hotéis do tipo de administração 

familiar (ambos sem grandes atrativos, que oferecem hospedagem sem muitos 

serviços a um preço baixo) localizados próximos ao Terminal Rodoviário Roberto 

Silveira. Os mais importantes hotéis da região são o Niterói Plaza Hotel e o Niterói 

Palace Hotel, ambos oferecendo um padrão regular de serviço e estando bem 

localizados próximos ao Plaza Shopping. Os dois hotéis ficam na rua Gal. Andrades 

Neves, um de frente ao outro. São hotéis de médio porte, voltados ao público 

corporativo, e sua maior ocupação ocorre durante os dias de semana.7 Não existe 

na área hotéis de rede, o que favoreceria o aumento da ocupação hoteleira. Os 

hotéis que se encontram na região servem basicamente para hospedagem de 

funcionários dos estaleiros localizados nessa parte da cidade, em geral esse público 
                                                           
7 Disponível em: <http://www.neltur.com.br>. Acesso em 13 Mar. 2010; Disponível em: 
<http://www.niteroipalacehotel.com.br>. Acesso em 13 Mar. 2010; Disponível em: <http://www.niteroiplaza 
hotel.com.br>. Acesso em 13 Mar. 2010. 

http://www.niteroishopping.com.br/
http://www.niteroishopping.com.br/
http://www.niteroishopping.com.br/
http://www.niteroishopping.com.br/
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está interessado em uma diária a baixo custo e não se importa com a falta de 

serviços (APÊNCES J e O). 

Serviços de restauração: 

Em toda a área estudada é possível encontrar equipamentos de restauração. 

Por se tratar de uma área não residencial, as pessoas que trabalham e praticam 

suas diversas atividades no Centro necessitam desses equipamentos para 

alimentação e descanso. Logo, é abundante a presença de bares e restaurantes nas 

ruas e shoppings da região. 

Os mais importantes e conhecidos equipamentos de restauração estão 

localizados nas praças de alimentação dos shoppings; nessas praças pode-se notar 

a presença das mais diversas redes de fast food e restaurantes além de quiosques 

de atendimento rápido em todos os corredores dos shoppings. Os principais 

restaurantes se localizam no Plaza Shopping, sendo que no Niterói Shopping e no 

Bay Market também se encontram algumas grandes redes de restauração 

(APÊNDICES S e T). 

Já nas ruas, o tipo mais comum de equipamentos encontrados são os bares, 

lanchonetes e restaurantes self service à quilo. Os bares são assaz populares, com 

um ambiente e limpeza de padrão diminuto, seus freqüentadores são as pessoas 

mais diversas, o que proporciona um local descontraído e miscigenado. Apesar de 

possuírem freqüência moderada durante todo o dia, apresentam grande 

movimentação no final da tarde e à noite, em especial aqueles bares que ficam em 

áreas de ocupação residencial, como na Av. Feliciano Sodré (APÊNDICE N). 

Lanchonetes também são encontradas em todas as ruas, e oferecem lanches 

rápidos e sem muita variedade, normalmente um alimento frito e um refresco. Muitas 

dessas lanchonetes são propriedades de imigrantes e filhos de imigrantes orientais, 

principalmente chineses, o que as tornam peculiares, pois os funcionários não falam 

a língua portuguesa fluentemente. Essas lanchonetes se apresentam sem grandes 

cuidados com a higiene e a assepsia dos alimentos, seus produtos são de qualidade 

dubitável, pois ficam expostos e são manuseados sem os devidos cuidados. 

No Centro também são encontrados restaurantes de rua que normalmente 

servem comida a quilo. Esses restaurantes ofertam basicamente uma alimentação 

do tipo caseira, sendo muitos desses de propriedade familiar oferecendo uma 

refeição de qualidade a um preço justo. No horário do almoço, que compreende 
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entre 11:30 e 14:00 esses estabelecimentos presenciam grande movimento, sendo 

que nos horários fora desse intervalo sua atividade é quase nula. Eles estão 

localizados em diversas áreas do Centro, mas em especial na região próxima à Rua 

da Conceição e à Av. Ernani do Amaral Peixoto, visto que essas são duas das vias 

de maior movimento do Centro. Os restaurantes de rua apresentam maior cuidado 

com a manipulação e disposição dos alimentos que as lanchonetes e ofertam uma 

gama de produtos muito maior. O preço cobrado pelo quilo da refeição é bem 

competitivo e muito mais barato do que nos restaurantes dos shoppings 

(APÊNDICES L e M). 

Serviços de entretenimento: 

O Centro oferece algumas opções de entretenimento. Os principais 

equipamentos são teatros e cinemas. 

Os dois teatros mais relevantes são o Teatro Popular Oscar Niemeyer, que é 

parte do conjunto arquitetônico do Caminho Niemeyer e o Teatro Municipal João 

Caetano. O Caminho Niemeyer e o Teatro Popular, por estarem fechados, não 

entraram nessa avaliação, mas são de extrema importância para o conjunto turístico 

do Centro (APÊNDICE AB). 

Com relação ao Teatro Municipal João Caetano, ou Teatro Municipal de 

Niterói (TMN) (figuras 9 e 10), ele é uma das mais belas construções do Centro. 

Contrastando com as linhas do Plaza Shopping (que fica em frente ao teatro), sua 

arquitetura histórica secular se destaca na paisagem. As primeiras referências do 

teatro datam de 1827, e já mostram a falta de comprometimento do setor público 

com o entretenimento. A última reforma que sofreu o teatro teve fim em 1995 e 

manteve as características neoclássicas que a fachada adquiriu da reforma de 1888 

e 1889. O TMN está muito bem conservado e é utilizado periodicamente com 

apresentações diversas em suas salas. A programação não é tão rica, mas está 

sempre ativa. Sua estrutura impressiona pela quantidade de detalhes e seu interior 

pela riqueza de elementos (APÊNDICE U). 
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Figura 9 - Teatro Municipal João Caetano – 
fachada 

Fonte: Inepac, 2009 

 

Figura 10 - Teatro Municipal João Caetano – 
platéia e balcão 

Fonte: Teatro Municipal João Caetano, 2009 

 

Com relação aos cinemas, é importante notar que o Centro não possui 

nenhum cinema de rua, todas as salas de cinema da região estão localizadas nos 

shoppings centers. O Bay Maket e o Plaza Shopping não os shoppings que 

possuem salas de cinema com programação sempre atualizada (APÊNDICE T). 

Outro ponto que vale ressalva com relação ao entretenimento do Centro é 

com relação ao carnaval de rua. Nessa época do ano, a Rua da Conceição e a Av. 

E. do Amaral Peixoto recebem os foliões com um esquema especial de trânsito. A 

Rua da Conceição é o palco para o desfile de carnaval da cidade, logo, durante esse 

período ela fica interditada para os automóveis para esse fim. Já a Av. Amaral 

Peixoto tem seu trânsito impedido durante algumas horas em determinados 

domingos que antecedem o carnaval para o ensaio da escola de samba Viradouro 

(APÊNDICES L e M). 

Praças, parques, locais públicos para o lazer: 

Na área estudada existem quatro praças principais, onde a população tem um 

amplo espaço para lazer e descanso. Por Niterói ser uma cidade cuja fundação 

remete à época da colonização portuguesa, existem muitas praças que foram 

construídas pelo poder público ao longo de sua história. 

A praça do Jardim São João esta localizada em frente à Catedral de S. João 

Batista e é dotada de um lago com uma estátua no centro, bancos, mesas de jogos, 

brinquedos variados para crianças e um pequeno teatro de arena, a praça é 

totalmente cercada e a entrada é feita por dois portões que ficam próximos da 

Catedral. Os únicos elementos dessa recém reformada praça que necessitam 
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atenção são com relação à presença de moradores de rua no local e quanto ao 

estacionamento localizado no entorno na Catedral (APÊNDICE AC). 

No que tange à Catedral (figura 11), que tem sua história iniciada na metade 

do século XIX, sua construção é dominada pela orientação clássica, presente na 

maioria das construções da época do império. O prédio imponente e bem 

conservado, com suas portas abertas, convida o visitante a entrar; uma vez dentro 

da Catedral, sua iluminação indireta e fraca, permitida pelos óculos, e uma música 

religiosa ambiente calma, prendem a atenção e aguçam a visão para os elementos 

religiosos (APÊNDICE AC). 

 

 

Figura 11 - Catedral Metropolitana São João Batista – vista lateral 
Fonte: Catedral Metropolitana de Niterói – Arquidiocese de Niterói, 2009. 

 

Praça do Rink: essa praça, também conhecida como Praça Gal. Gomes 

Carneiro, tem sua fundação também na época do império. Hoje ela se configura com 

chafarizes, bancos, mesas de jogos, estátuas, quiosques de alimentos e uma feira 

de artesanato. A praça é totalmente cercada por grades altas e possui quatro 

portões de entrada, sendo que em dois desses portões existem quatro esculturas de 

leões-guardiões, sendo dois em cada portão (APÊNDICE O). 

A Praça Juscelino Kubistchek foi projetada por Oscar Niemeyer, sendo 

componente do Caminho Niemeyer. A praça faz a ligação entre os bairros do Centro 

e do São Domingos e possui duas estátuas, uma de Juscelino Kubistchek e outra de 

Oscar Niemeyer, representando a elaboração do projeto de Brasília. A praça 

também apresenta bancos e uma ampla visão das águas da Baía de Guanabara e 

da estação das barcas. A praça não é arborizada e quase não possui abrigo do sol, 
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nos dias de sol mais forte, o calor que emana da praça (construída em concreto 

armado) faz aumentar ainda mais a sensação de calor no local. 

A Praça da República é a maior praça do Centro, com importantes 

construções públicas ao seu redor. Construída na área conhecida como “campo 

sujo”, sua realização só foi possível após o desmonte de parte do Morro Dr. 

Celestino. A praça estava nos projetos de embelezamento e urbanização da cidade 

no início do século XX e já previa o conjunto de prédios públicos rodeando-a (figura 

12). 

No centro da praça encontra-se o monumento Triunfo da República, cujo 

principal elemento é a “Alegoria à Republica". Esta alegoria constituiu-se de uma 

biga romana, puxada por dois cavalos em posição de galope, conduzida por uma 

mulher que traz na mão direita um ramo de louros. Encontram-se, ainda, três 

estátuas que são as de Quintino Bocaiúva, de Benjamin Constant e Silva Jardim. A 

praça é rodeada pela Biblioteca Estadual (que está sofrendo uma reforma em sua 

fachada), o Palácio da Justiça, o antigo prédio da Policia Civil, a Câmara Municipal e 

o Liceu Nilo Peçanha (Escola Normal). 

Chama a atenção na Praça da República a presença constante de moradores 

de rua, trazendo insegurança e dando aspecto de abandono ao local. Com relação 

ao estado de conservação da praça, percebe-se que os elementos ornamentais, 

encontram-se, em sua maioria, depredados, com pichações, sujeira e desgaste 

natural do tempo. Caso houvesse maior responsabilidade em manter a praça em 

bom estado de conservação, essa poderia ser um dos atrativos turísticos mais 

visitados do Centro devido a sua história e devido a sua beleza (APÊNDICE P). 

 

Figura 12: Praça da República 
Fonte: Inepac, 2009. 
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Outro parque localizado no Centro da cidade é o Parque das Águas, ou 

Parque Municipal Eduardo Travassos (figura 13). Esse parque, inaugurado em 2006, 

se localiza no Morro da Detenção e é parte do projeto de revitalização do Centro, se 

configurando como uma nova opção de lazer para a população de Niterói. 

Atualmente o parque encontra-se em reforma, e sua visitação é proibida. Os portões 

de entrada estão fechados, contudo não existe nenhuma informação sobre essa 

reforma (APÊNDICE AE).8 

 

 

Figura 13: Parque das Águas 
Fonte: Autor, 2009. 

 

Informações turísticas: 

A Neltur, visando oferecer ao turista e a todas as pessoas que a procuram 

informações sobre a cidade, dispõe nos principais pontos turísticos e nas áreas de 

maior circulação (como é o caso do Centro) o Centro de Informações Turísticas 

(CIT). Esses CIT´s oferecem folders, panfletos, informações e dicas sobre a cidade 

de Niterói e funcionam diariamente entre 9h e 17h. Esses Centros são identificados 

com um grande “i” na parte da frente de sua estrutura (em grande parte do mundo já 

é reconhecido que, onde se encontra o “i”, é o lugar onde informações sobre o local 

podem ser obtidas), que se assemelha a bancas de jornal (figura 14). Todos os 

CIT´s ainda possuem ar-condicionado e uma porta de vidro, o que permite ao turista 

ver o que o CIT oferece e as pessoas que estão dentro dele, e isso estimula às 
                                                           
8 Disponível em: <http://www.aguasdeniteroi.com.br>. Acesso em 16 Mar. 2010. 

http://www.aguas/
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pessoas a entrarem. As pessoas que trabalham nesses CIT´s são estagiários de 

turismo das faculdades da cidade e possuem pelo menos uma língua estrangeira. O 

CIT do Centro está localizado estrategicamente em frente ao portão de saída da 

Estação das Barcas. Essa posição é estratégica pois direciona ao CIT todos os 

turistas que chegam do Rio de Janeiro e precisam de informações sobre Niterói 

(APÊNDICE K). 

 

 

Figura 14: Centro de Informações turísticas na Praça Araribóia 
Fonte: Autor, 2009. 

 

Sinalização Turística: 

Adjunto à sinalização viária regular, nas ruas e avenidas da cidade encontra-

se a sinalização turística. Por toda a área do Centro, bem como que pela cidade 

inteira, essas placas, com base em padrões internacionais, estão dispostas de modo 

a orientar os turistas a se deslocarem pela cidade visitando os atrativos que lhes 

interessam. A sinalização turística é feita a partir de placas dispostas pelas vias do 

Centro. Essas placas se diferem das placas de sinalização viária (verdes com letras 

brancas), pois apresentam o seguinte modelo: são marrons, possuem o nome do 

ponto turístico, a seta mostrando a direção a seguir, e um ícone indicativo sobre o 

tipo de atração. Por terem padrão internacional, elas são facilmente reconhecidas 

pelos turistas nacionais e estrangeiros. 

Contudo, as placas nem sempre estão dispostas da melhor forma possível, o 

que pode ocasionar uma desinformação para os turistas (uma vez que 

desconhecem completamente o lugar). Exemplos de sinalização confusa e com 
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potencial de desorientação são encontradas no Centro da cidade. Na Rua da 

Conceição e na Av. Amaral Peixoto são encontradas placas de sinalização para 

atrativos turísticos em disposição irregular e confusa, o que prejudica o visitante 

(APÊNDICE L e M). Contudo bons exemplos também são encontrados na ilha, um 

exemplo é na Av. Feliciano Sodré, onde a sinalização se encontra esparsa, mas 

disposta de forma eficiente (APÊNDICE N). 

 

 

3.4 ANÁLISE CRÍTICA 

 

 

O Centro da cidade de Niterói possui grande potencial para a exploração da 

atividade turística. Por se tratar de uma área muito bem estruturada, com completa 

infraestrutura de equipamentos básicos para o desenvolvimento econômico e de 

atividades sócio-culturais - destacado por Cruz (2002) como imprescindíveis para se 

tornar de uma cidade hospitaleira - e grande facilidade de acesso, o Centro pode ser 

considerado como uma região privilegiada para o desenvolvimento do turismo. 

Apesar de ser necessária uma reestruturação das vias de acesso, visto que 

o aumento da atividade turística acarretará num maior fluxo de pessoas se 

deslocando para a região, pode-se considerar que o Centro está preparado para 

receber e acolher aqueles que atualmente vêm a turismo à cidade de Niterói. 

Contudo a PMN necessita ainda empreender melhorias nessa região para, de 

acordo com Matheus (2003), poder receber e integrar os visitantes e os moradores 

de forma a estimular o convívio social harmonioso. 

O Centro, em grande parte, cumpre sua função de, segundo Sudjic (2008), 

caracterizar-se suficientemente atrativo para que as pessoas queiram passar mais 

tempo livre em seus espaços. Com isso, as diversas atividades humanas podem se 

desenvolver com seus diversos atores tendo a região de estudo como cenário para 

seu desenrolar. 

Contudo, salvo em algumas partes, o Centro não se apresenta como um 

sítio que se lê rapidamente, sem que o olhar lhe seja furtado. E como reiterou 

Camargo (2004), essa é uma das propriedades de uma cidade acolhedora. O Centro 
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de Niterói se caracteriza, como o centro de qualquer media-grande cidade brasileira, 

com grande movimento de pessoas e carros, o que trás uma percepção de 

aceleração exacerbada do local, o que é prejudicial ao olhar contemplativo do 

visitante. 

Outro fator que contribui para que a cidade não seja lida rapidamente é a 

ineficiência da sinalização viária e turística que, apesar de presente em muitos 

logradouros, ainda assim não cumpre plenamente seu dever de orientação. Também 

se faz necessário considerar a presença marcante da fiação elétrica aérea exposta 

em todos os logradouros, o que torna os edifícios sempre com aparência de sujeira 

e não atrativos por causa dessa poluição visual. 

Em grande parte, a capacidade de carga local está condizente com o fluxo 

que recebe e salvo em alguns horários de maior movimento, a infraestrutura do 

Centro atende plenamente à demanda atual. Contudo, com o aumento do fluxo de 

pessoas, novas alternativas de transporte e deslocamento devem ser planejadas e 

postas em ação. O trânsito, que já apresenta sinais de saturação, é um dos 

principais problemas enfrentados pela população local nos horários de pico. Com as 

ruas repletas de carros e ônibus, uma nova alternativa de transporte de massa deve 

ser estruturada. 

O novo Plano Municipal de Transporte e Trânsito, lançado em Outubro de 

2009, pode ser um importante mecanismo para sanar esse problema enfrentado na 

região e que tende a aumentar paulatinamente. O plano propõe mudanças no setor 

de transporte público, o que prepararia a cidade para atender a demanda crescente 

desse setor. 

Outro ponto importante que deve ser reiterado é que durante a história 

recente da cidade tem sido lançados planos e projetos novos para a revitalização do 

Centro. Inúmeros são as tentativas empreendidas para melhorar a área do Centro, 

sendo que as mais recentes englobam a criação do Caminho Niemeyer e do Parque 

das Águas e a revitalização das praças da região como a Praça do Rink e o Jardim 

São João. Esses projetos visam embelezar a região e melhorar a qualidade desses 

equipamentos através de manutenção preventiva e corretiva. Contudo, percebe-se 

que esses são apenas empreendimentos pontuais, desconexos com outras políticas 
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públicas, o que acarreta na não continuidade dos projetos e no seu inevitável 

abandono. 

A revitalização do Centro deveria prever uma política contínua. Ações como 

repressão ao comércio ilegal e à ocupação irregular da calçada por comerciantes, 

acolhimento e reintegração social de moradores de rua, coação a pequenos delitos, 

manutenção preventiva dos equipamentos turísticos, restauração do casario antigo, 

ampliação do espaço destinado à circulação de pedestres, melhorias no sistema de 

transporte público coletivo, dentre outras devem ser executadas. Contudo essas 

ações devem estar contidas em um plano maior objetivando a melhoria contínua do 

espaço do Centro. 

Dessa forma se estará tratando a atmosfera do espaço com os conceitos de 

marketing apresentados por Rego e Silva (2003) citando Kotler (1973) e Mowen 

(1998). Logo, a atmosfera será manipulada de forma a melhor atingir o objetivo do 

anfitrião (aquele que recebe). No caso das cidades, a atmosfera é manipulada 

visando aumentar o tempo de permanência do turista na localidade e fazer com que 

o visitante sinta-se à vontade para conhecer o local e consumir os produtos 

ofertados e ter uma boa experiência durante a visita. 

Com esse plano de ação contínua e articulada do poder público (em suas 

diversas esferas), o Centro deve estar preparado para o aumento do fluxo turístico. 

Dessa forma a área estará apta a desenvolver a atividade e se desenvolver de 

maneira benigna, não trazendo transtornos aos atores que dela participam. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A hospitalidade abrange muito além do usual sentido de ser bem-recebido 

por pessoas cordiais e amigáveis, ela possui diversas vertentes de estudo, dentre 

elas a antropologia, a sociologia, arquitetura, turismo etc. Visto isso, o tema que se 

escolheu foi a da organização do espaço público urbano, tendo esse espaço como 

cenário e atrativo para a atividade turística e para o lazer da população. 

A utilização do espaço urbano deve ser racionalizada por princípios que 

prevêem, dentre outros elementos, a hospitalidade pública de modo a melhor 

planejar o uso do espaço pelas pessoas. Tomando por base esses princípios, logra-

se uma melhor organização da cidade e otimizam-se os equipamentos urbanos. 

Tornando assim a cidade num lugar agradável para os atores que dela devem 

desfrutar. 

A hospitalidade turística do espaço, se utilizada como balizadora de políticas 

de turismo, traria elementos antes não abarcados pelo turismo, mas que são de 

relevante importância para a atividade. Dentre esses elementos está a infraestrutura 

básica componente da cidade - como saneamento básico, sistema de transporte 

público como ônibus e metrô, assim como o sistema de telecomunicação como 

telefonia e correios. O turismo, pensado pela ótica da hospitalidade do espaço, irá 

muito além da hotelaria e do transporte aéreo. Os gestores do turismo devem 

conscientizar-se de que o turista volta a visitar a cidade destino pelo o que ela é 

como um todo e não apenas em virtude de um ou outro atrativo turístico. 

Com a progressiva diminuição dos espaços disponíveis (especialmente nos 

conglomerados urbanos mais saturados pela exploração imobiliária), as novas 

tendências da utilização do espaço urbano indicam que o uso combinado dos 
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equipamentos é a melhor alternativa para o crescimento e desenvolvimento 

econômico. Dessa forma, assim que o turista e os outros atores da cidade comecem 

a competir pelo espaço, criando concorrência e conflitos prejudiciais, a maneira de 

contornar esse problema de modo mais harmonioso possível e sem segregação do 

espaço é com o uso combinado desse espaço. Um exemplo prático seria: enquanto 

o espaço de uma escola abriga as atividades normais de ensino durante o dia, à 

noite o espaço pode ser destinado a apresentações culturais de cinema ou teatro 

Assim sendo, o espaço que seria utilizado apenas durante o dia, passa a ser 

utilizado também à noite. Fazer o melhor aproveitamento possível dos equipamentos 

já existentes é o novo paradigma da gestão do espaço urbano, como forma para 

vencer o desafio da falta de espaço apresentado hoje nos centros urbanos. 

Com relação a destinação do espaço público para a circulação de pessoas, 

apesar de, no Brasil, as políticas de desenvolvimento terem favorecido a utilização 

maciça de automóveis, as cidades devem ser pensadas e planejadas para as 

pessoas. As ruas e espaços públicos devem ser preparados para a circulação de 

pedestres. Além do ponto de planejar os espaços urbanos para as pessoas (afinal 

elas que utilizam esse espaço), há a questão da responsabilidade ecológica. Uma 

vez que o deslocamento através de automóveis particulares e transportes públicos 

acarreta a emissão de gases poluentes, o deslocamento a pé ou de bicicleta se 

torna a melhor opção para curtas distancias. Contudo, a implementação e fomento 

do deslocamento a pé ou de bicicleta exige a elaboração de um planejamento 

completo; lançando mão de artifícios da hospitalidade urbana logra-se um melhor 

aproveitamento do espaço e melhor implantação e manutenção desse sistema. 

Os conglomerados urbanos são os locais onde as pessoas escolheram 

viver. O século XXI inicia-se caracterizando a sociedade como uma sociedade 

urbana, com as cidades no centro das atenções. As melhores cidades para se viver 

irão se destacar dentre as outras e se tornarão centros de referência para o mundo. 

Para uma cidade se destacar, as políticas sobre as questões urbanas devem estar 

condizentes com a preparação dessas cidades para receber cada vez mais pessoas. 

Com esse panorama de possível inchaço e saturação dos equipamentos 

urbanos, as cidades devem se preparar para responder às novas questões de 

ocupação e utilização do solo. Logo, a hospitalidade do espaço se configura como 

uma ferramenta de extrema necessidade para se enfrentar esse novo desafio. Os 
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gestores urbanos devem pensar o espaço de forma mais holística, conscientizando-

se da sua propriedade unificadora e segregadora, tendo o transporte como o grande 

item a ser ponderado, cientes da tendência de crescimento da população urbana e 

descobrindo novas formas de utilização do equipamento já existente (inclusive com 

o uso combinado desses equipamentos). 

A cidade de Niterói, e o seu Centro, mais especificamente, como lugar de 

grande circulação e convergência de atividades, deve merecer de seus governantes 

uma ação mais atualizada e condizente com as novas diretrizes da gestão urbana 

mundial. A PMN prioriza de forma exclusiva o transporte público por meio de ônibus, 

tendo uma malha de linhas, empresas e concessões ineficiente e ultrapassada. O 

novo Plano Municipal de Transporte e Trânsito, lançado no final de 2009, contém 

ótimas iniciativas para solucionar o problema do trânsito na cidade, contudo, para 

que ele seja posto em prática, deve-se iniciar uma reformulação total no sistema de 

concessões das linhas de ônibus, o que demandará um enorme esforço por parte da 

prefeitura e das empresas de ônibus. 

Uma ação por parte da prefeitura que condiz com as novas formas de 

gestão urbana é o fechamento de ruas centrais para a circulação de automóveis. 

Com essa ação a prefeitura prioriza o deslocamento dos transeuntes e facilita a 

circulação das pessoas. Contudo, essa medida de fechamento de ruas foi feita com 

outro intuito, ao invés de liberar as ruas para a livre circulação de pedestres, o poder 

público tomou essa atitude para pode alocar os camelôs do Centro. As ruas 

fechadas para a circulação de carros não estão livres para os pedestres, pois elas 

estão ocupadas pelo comércio ambulante. 

Essa é uma medida característica de países subdesenvolvidos, pois o 

problema do comércio irregular é uma realidade que deve ser levada em 

consideração quando nas decisões sobre o espaço urbano. A solução encontrada 

por muitas cidades para o problema do comércio ambulante foi a transferência 

desses comerciantes da rua para um local específico para esse fim, com 

infraestrutura e segurança. A PMN deveria pensar nessa medida, uma vez que o 

comércio ambulante nas ruas transforma esses locais em lugares propícios a 

atividades ilegais (como contrabando e falsificação), além de propiciar um ambiente 

com aparência de sujo e desorganizado. 
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Outrossim, observa-se nos logradouros do Centro o vandalismo e a 

destruição do patrimônio público. Esse é um problema de segurança que deve ter 

maior relevância quando se tratando de segurança pública. Os responsáveis por 

essas ações devem ser identificados e receber punições condizentes. A Prefeitura 

além empreender a segurança com a Guarda Municipal, deve também estabelecer 

um programa de manutenção emergencial dos itens e atrativos turísticos 

depredados pela ação dos vândalos. Dessa forma as estátuas e outros elementos 

ornamentais do Centro não ficariam depredados ou destruídos por muito tempo. 

Ainda tratando da manutenção dos equipamentos e atrativos turísticos, o 

poder público municipal deveria manter um programa de manutenção preventiva das 

praças e parques públicos do Centro. Apesar das reformas recentes feitas no Jardim 

São João e na Praça do Rink, outras praças como a da República e o jardim do 

Palácio Araribóia se apresentam degradados e com aparência de descuido. 

Percebe-se então, que os gestores do turismo devem se atentar para 

questões antes fora de sua estirpe de atuação. O turista reconhece a cidade em sua 

totalidade e não apenas pelos seus atrativos turísticos. A ambiência que a cidade lhe 

apresenta é o grande elemento de avaliação para o visitante que está interessado 

em aproveitar todos os elementos que lhe são oferecidos. Cabe ao poder público 

utilizar as ferramentas disponíveis e lançar mão de políticas com o intuito de atrair o 

turista e o visitante. 

Não se pretendeu aqui esgotar o tema da hospitalidade no espaço público 

urbano e tão pouco da hospitalidade num sentido holístico completo. Apenas 

pretendeu-se explorar e discutir a hospitalidade pública urbana e procurou-se uma 

forma de aplicá-la no espaço físico do Centro de Niterói. O campo de estudo da 

hospitalidade é, por tanto, muito mais amplo, permitindo ainda que muitos outros 

estudos sejam elaborados tanto no tocante ao estudo da base física, quanto a outras 

questões como a hospitalidade doméstica, comercial ou virtual. 
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APÊNDICE A 
Ficha de Avaliação de Elementos Macrorregionais 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Macrorregional 
 
Elemento de Observação:_______________________________________________ 
 

Descrição Geral 
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APÊNDICE B 
Ficha de Avaliação de Elementos Microrregionais 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
Logradouro: Bairro: 

Trecho: Dia da Semana: Horário: 
 

 Elemento de Observação Sim/Não Descrição e comentários 
A.1 Sinalização turística   

A.2 Sinalização urbana   

B.1 Qualidade e conservação paviment.   

B.2 Buracos e deformações   

B.3 Bueiros e ralos   

B.4 Obstáculos (frades/correntes)   

B.5 Placas (publicidades)   

B.6 Rampas na calçada   

C.1 Acúmulo de lixo   

C.2 Lixeiras   

D.1 Postes de iluminação   

D.2 Exposição da fiação elétrica   

E.1 Pontos de ônibus e abrigos   

E.2 Pontos de taxi   

E.3 Bancos   

E.4 Bancas de jornal   

E.4 Telefones públicos   

F.1 Canteiros de vegetação   

F.2 Arborização   

G.1 Camelôs   
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 Elemento de Observação Sim/Não Descrição e comentários 
H.1 Vagas para estacionamento   

I.1 Comércio   

J.1 Hospedagem   

K.1 Restauração   

L.1 Entretenimento / Eventos   

M.1 Praças e parques   

N.1 Informações turísticas   

O.1 Tráfego/Trânsito   
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APÊNDICE C 
Ficha de Avaliação de Equipamentos / Atrativos Turísticos 
Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 

 

Elemento de Observação:_______________________________________________ 
 

Descrição Geral 
 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada  

Iluminação interior  

Climatização interior  

Equipamentos de 
Restauração 

 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

 

Pontos de ônibus e 
taxi 

 

Estacionamento  

Bancos para descanso  

Guarda volumes  

Outros elementos 
relevantes 

 

Entorno  
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APÊNDICE D 
Ficha de Avaliação de Elementos Macrorregionais 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Macrorregional 
 

Elemento de Observação: Sistema de abastecimento de água e saneamento básico 
 

Descrição Geral 
O sistema de água e esgoto da cidade de Niterói é operado, desde 1999, pela 

concessionária privada Águas de Niterói. Atualmente, a cidade – em área e população – 

está 100% abastecida com água encanada e 90% do esgoto produzido na cidade é 

coletado e tratado. Ao todo são sete Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) instaladas 

na cidade, sendo que uma delas se encontra no Centro. A ETE Toque-Toque, localizada no 

Centro, é a primeira Estação de Tratamento de Esgoto vertical do Brasil, a estação tem 

vazão para 220 litros de esgoto por segundo, atendendo ao Centro de Niterói e a parte da 

Zona Norte, coletando e tratando o esgoto de 80 mil habitantes. A ETE Toque-Toque 

realiza tratamento em nível secundário, com redução de 90% da carga orgânica dos 

dejetos. O modelo vertical da estação contribui para a despoluição da Baía de Guanabara, 

além de permitir a ampliação de sua capacidade de tratamento, que pode dobrar de 

volume. Inaugurada em maio de 2004, a ETE Toque-Toque fez com que Niterói chegasse à 

marca de 75% do esgoto coletado e tratado.9 

Esta ETE se encontra no Centro, nas extremidades das Av. Feliciano Sodré e 

Visconde do Rio Branco, num local de grande circulação de ônibus e carros e apesar de 

estar numa parte sem grande concentração populacional, a ETE encontra-se em frente ao 

Mercado de Peixe São Pedro e na parte de trás do Hipermercado Carrefour, locais de 

constante circulação de pessoas. O cheiro característico, por vezes muito desagradável, da 

ETE afasta as pessoas do local e acaba por desvalorizar a região no seu entorno. 

Acrescido a isso, o cheiro característico forte do Mercado de Peixe também contribui para 

encher o ambiente com um odor de pescado. Logo, a mescla de cheiros – naturalmente 

característicos dos dois empreendimentos – torna o local agressivo para aqueles que não 

estão com o olfato acostumado com esses aromas tão peculiares. A agressividade dos 

odores afugenta muitas pessoas que poderiam desfrutar da gastronomia do Mercado de 

Peixe e apreciar aquela parte do Centro e Ponta d”Arreia. 

 

 

                                                           
9 Disponível em: <http://www.aguasdeniteroi.com.br>. Acesso em 13 Jan. 2010. 

http://www.aguas/
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APÊNDICE E 
Ficha de Avaliação de Elementos Macrorregionais 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Macrorregional 
 

Elemento de Observação: Sistema de coleta de lixo__________________________ 
 

Descrição Geral 
Na cidade de Niterói o sistema de coleta de lixo é incumbência da Companhia de 

Limpeza Urbana de Niterói. A empresa ainda é responsável pela limpeza urbana e 

destinação final dos resíduos sólidos produzidos na cidade. A Companhia foi criada em 

1989 e é uma empresa de sociedade mista, subordinada à prefeitura. A empresa dividiu a 

cidade em distritos, sendo que a área do Centro faz parte do 1º distrito, junto ainda de 

Ponta D’Arreia, Bairro de Fátima, Morro do Estado e parte de São Lourenço. A coleta no 

bairro é feita diariamente, na parte da noite, sempre a partir das 20h com caminhões de 

coleta. As ruas do Centro recebem limpeza diária tendo os funcionários da empresa 

varrendo os logradouros constantemente. Também é notória a existência de latas de lixo 

espalhadas por toda a região.10 

A Companhia de Limpeza Urbana de Niterói promove a limpeza das áreas publicas 

de Niterói, e apesar da grande movimentação de pessoas e carros na área do Centro, é 

difícil encontrar grande acúmulo de lixo nas ruas. 

 

 

                                                           
10 Disponíveis em: <http://www.niteroi.rj.gov.br> e <http://www.clin.rj.gov.br> Acesso em: 10 Nov. 
2009. 

http://www.niteroi.rj.gov.br/
http://www.clin.rj.gov.br/
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APÊNDICE F 
Ficha de Avaliação de Elementos Macrorregionais 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Macrorregional 
 

Elemento de Observação: Sistema de saúde pública__________________________ 
 

Descrição Geral 
A Secretaria Municipal de Saúde, atuante através da Fundação Municipal de 

Saúde, é o braço da gestão na saúde na PMN. A Fundação tem grande reconhecimento 

nacional após a pioneira e bem sucedida implantação do Programa Médico de Família, em 

1991 e que teve seu primeiro módulo inaugurado em 1992. O Centro não possui nenhum 

módulo desse programa, contudo apresenta outras unidades de pronto atendimento e 

unidades básicas de saúde. Aqui se destacam as unidades de atendimento emergencial. 

Hospital Universitário Antonio Pedro. O HUAP está localizado na Rua Marques de 

Paraná, é o principal hospital da região de Niterói. Inaugurado em 1951, inicialmente como 

hospital municipal, foi desativado em 1957 por falta de verbas. Como resultado de uma 

grande mobilização de alunos de medicina da UFF, o hospital foi reaberto plenamente em 

1964, após a prefeitura o ceder a essa universidade. 

Atualmente, o HUAP é a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande 

Niterói e, portanto, considerado como unidade de saúde de alta complexidade de 

atendimento. Contudo, como a maioria dos hospitais públicos do Brasil, o HUAP sofre com 

algumas mazelas da gestão pública como a falta de verba e a má administração. Durante 

muitos anos o hospital recebeu em sua emergência todos os tipos de pacientes, desde 

casos simples até aqueles de alta complexidade, o que causava uma grande desordem no 

hospital com pacientes esperando tratamento em macas nos corredores e até no chão. 

Esse panorama desumano, com falta de leitos de internação para pacientes e quadro 

reduzido de médicos transformou o HUAP num grande caos. Para mudar esse cenário 

desalentador, a direção do hospital, em parceria com o Sistema Único de Saúde busca 

tomar algumas providências para melhorar o atendimento no hospital. Atualmente a 

emergência está em reforma e após essa reforma, será estruturado um novo mecanismo 

para o atendimento emergencial, esperando assim aprimorar o atendimento na unidade.11 

Hospital de Clínicas de Niterói. Localizado na Rua La Salle, perto do HUAP, o 

Hospital de Clínicas de Niterói é uma unidade particular de atendimento médico. 

Inaugurado em 1991, esse hospital é o maior centro de excelência em saúde da Região 

Leste Fluminense. Possuindo aproximadamente 190 leitos, incluindo 70 destinados à 

Unidade de Tratamento Intensivo, o hospital se destaca no tratamento de portadores de 

                                                           
11 Disponível em: <http://www.huap.uff.br>. Acesso em: 8 Nov. 2009. 

http://www.niteroi.rj.gov.br/
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doenças graves, especialmente vítimas de acidentes e de violência urbana. O hospital 

trabalha ainda com uma emergência multidisciplinar 24 horas, que dispõe de heliporto para 

resgate ágil.12 

Hospital Santa Cruz. Trata-se de um hospital de atendimento particular localizado 

perto do HUAP e do Hospital de Clínicas de Niterói. Ligado à Sociedade Portuguesa de 

Beneficência de Niterói, este hospital é um dos mais tradicionais de Niterói e atende a 

várias especialidades. 

 

 

                                                           
12 Disponível em: <http://www.hcniteroi.com.br>. Acesso em 8 Nov. 2009. 

http://www.hcniteroi.com.br/


 

 

94

APÊNDICE G 
Ficha de Avaliação de Elementos Macrorregionais 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Macrorregional 
 

Elemento de Observação: Sistema de segurança pública______________________ 
 

Descrição Geral 

Na Av. Marques de Paraná (limite Leste da área estudada) estão localizadas as 

sedes do 12º Batalhão de Policia Militar e do 3º Grupamento de Bombeiro Militar. Além da 

presença das forças militares do Estado, a área conta ainda com a Guarda Municipal, que 

deveria patrulhar a área reprimindo a ocupação desordenada das calçadas e o comércio 

ambulante irregular. 

No Estado do Rio de Janeiro, dentre as atribuições da Policia Militar estão: o 

policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o combate ao crime organizado, 

o atendimento direto à população, o controle e orientação do trânsito e o policiamento 

especializado em áreas turísticas.13 Durante o dia, nos horários de maior circulação, nota-

se a presença ostensiva de rondas dos policiais militares, tanto em viaturas, quanto a pé – 

em duplas ou grupos –, é notória ainda a existência de cabines da Policia Militar na região. 

Contudo faz-se necessário ressaltar que a maior parte de rondas feitas e de cabines 

instaladas se localiza ao redor do Plaza Shopping e da estação das Barcas, áreas mais 

valorizadas do Centro. As outras áreas recebem atenção secundaria da policia, e acabam 

se tornando perigosas, especialmente à noite. 

O Corpo de Bombeiros Militar também está na região representado pelo 3º 

Grupamento de Bombeiros Militar, unidade esta responsável pela área. Destaque deve ser 

dado à construção histórica do 3º GBM. Este prédio foi inaugurado em 1917 e trata-se de 

uma estrutura metálica funcional, de fabricação alemã adquirida pelo então prefeito 

Feliciano Sodré já em 1913. O prédio é composto de duas edificações, denominadas 

"Pavilhão dos Bombeiros" e "Torre de Treinamento" e sofreu apenas uma pequena 

modificação em sua estrutura devido às obras de alargamento da Avenida Marques de 

Paraná. Tendo em vista as peculiaridades arquitetônicas do prédio, a Prefeitura Municipal 

tombou o imóvel, através da Lei nº1.505, em 23 de maio de 1996.14 

                                                           
13 Disponível em: <http://www.policiamilitar.rj.gov.br> Acesso em: 25 Jan. 2010. 
14 Disponível em: <http://www.niteroivirtual.com.br>. Acesso em 26 Jan. 2010; Niterói Patrimônio 
Cultura. 

http://www.policiamilitar.rj.gov.br/
http://www.niteroivirtual.com.br/
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A Guarda Municipal também se faz presente na região estudada. Embora seja 

possível notar a ronda que os guardas municipais fazem durante toda a parte do dia, 

especialmente na área do Plaza Shopping e do Terminal rodoviário João Goulart – 

igualmente à ronda da Policia Militar, privilegiando as áreas mais valorizadas – a atuação 

da Guarda Municipal é bem restrita. Aparentemente, apesar de ter de combater o comércio 

irregular e a ocupação nas calçadas, muitos guardas se mostram inativos contra esses 

tipos de atividade. Durante a visitação na área foi observada a atuação irrestrita de 

ambulantes nas ruas e embora os guardas municipais observassem essa irregularidade, 

nada faziam. Apesar de contribuir para a sensação de segurança, a presença da Guarda 

Municipal pouco ajuda na segurança pública e organização urbana. 
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APÊNDICE H 
Ficha de Avaliação de Elementos Macrorregionais 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Macrorregional 
 

Elemento de Observação: Rede de comunicação social_______________________ 
 

Descrição Geral 

Niterói está na área de abrangência da concessionária de telefonia fixa da Oi Fixo. 

A Oi Fixo disponibiliza sistema de telefonia residencial, comercial e também telefones 

públicos, que estão presentes em diversas áreas do Centro da cidade de Niterói. Nesses 

telefones consegue-se fazer ligações para qualquer telefone fixo ou móvel. Sua utilização 

pressupõe a aquisição de um cartão telefônico configurado com 20, 40 ou 60 unidades que 

pode ser encontrado em vários lugares, pois possui uma grande capilaridade no mercado. 

Apesar de seu uso ser gradativamente substituído pelo telefone móvel, ainda encontram-se 

telefones públicos em vários locais tais como terminais de transporte, esquinas, praças e 

centros comerciais. Uma ressalva deve ser feita quanto à péssima qualidade dos telefones 

públicos encontrados, o vandalismo e a falta de manutenção são os grandes responsáveis 

pelo deplorável estado em que se encontra parte dos telefones públicos da região 

estudada. 

Os Correios também estão presentes no Centro, a Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos possui cinco agências no bairro para atender à população. Ainda, no Centro, 

na Av. Visconde do Rio Branco, está localizado um dos prédios de maior relevância 

arquitetônica para a cidade. Trata-se do prédio da Agência Central dos Correios e 

Telégrafos de Niterói, que atualmente encontra-se com aspecto abandonado, cercado por 

tapumes de uma suporta reforma até agora inexistente. Tombado pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Artístico Cultural em 1990 o prédio, atualmente, exibe pichações em toda sua 

extensão e tem problemas sérios com o telhado, o que causa infiltrações e exposição 

inadequada às intempéries e ao sol. Inaugurado em 1914, o Palácio dos Correios e 

Telégrafos, em estilo art noveau, impressiona pelo seu tamanho, número de janelas e 

riqueza de detalhes. Além de resguardado pelo Inepac, a Prefeitura Municipal, através do 

Decreto n° 6709, de 22 de setembro de 1993 também deliberou sobre sua proteção através 

do tombamento.15 Apesar do tombamento, esse ícone patrimonial permanece 

aparentemente abandonado. 

                                                           
15 Disponível em: <http://www.correios.com.br>; <http://www.niteroivirtual.com.br>; 
<http://www.felipepeixoto.com.br>. Acessos em 9 Nov. 2009; Niterói Patrimônio Cultural. 

http://www.policiamilitar.rj.gov.br/
http://www.policiamilitar.rj.gov.br/
http://www.policiamilitar.rj.gov.br/
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APÊNDICE I 
Ficha de Avaliação de Elementos Macrorregionais 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Macrorregional 
 

Elemento de Observação: Sistema de Transporte____________________________ 
 

Descrição Geral 

Para o deslocamento de fora para dentro do Centro, existem dois modais, são 

eles: hidroviário, de Barcas para quem chega pela Estação Hidroviária da Praça Araribóia; 

ou rodoviário, para os deslocamentos de dentro da cidade ou daqueles que chegam pela 

Ponte Rio – Niterói. O transporte Hidroviário é operado pelas Barcas SA e apresenta boa 

qualidade na prestação de serviço, periodicidade regular e as barcas têm relativo conforto. 

Já o transporte rodoviário é operado por linhas de ônibus diversas com periodicidade 

variada ou serviços de taxi. 

A respeito dos deslocamentos feitos dentro do Centro, o único modal possível é o 

rodoviário, seja ele por transporte público em ônibus ou taxi, seja utilizando veiculo próprio. 

Vale salientar que a área estudada é uma das mais conturbadas no que diz respeito ao 

trânsito, uma vez que é o bairro com maior movimento. 

Ainda deve-se salientar a possibilidade de deslocamento a pé ou de bicicleta tanto 

para o transporte exógeno quanto para o endógeno. Apesar de não existir uma ciclovia que 

se estenda até o centro, muitos ciclistas preferem se arriscar ao dividir o espaço das ruas e 

avenidas com carros e ônibus; ainda, outro problema enfrentado é a falta de 

estacionamentos para as bicicletas, obrigando os ciclistas a deixarem as bicicletas em 

qualquer lugar. Contudo, segundo o jornal O Fluminense, modificando esse panorama, 

utilizando a estrutura já existente, parte desse problema já seria solucionado, pois o Projeto 

de Lei 0126/2005 dispõe sobre a obrigatoriedade de shopping centers, hipermercados e 

universidades disporem 5% de sua área de estacionamento como bicicletário16. 

Com relação ao deslocamento a pé, embora em algumas regiões a área de 

calçada seja por demais reduzida, existem vias – em especial a partir da zona Sul e 

Sudoeste – onde as calçadas suportam confortavelmente o trânsito de pedestres; já para o 

deslocamento dentro do Centro, por se tratar de uma área de tamanho não muito grande, 

se feito a pé ás vezes é a melhor opção. 

                                                           
16 Disponível em: <http://www.ofluminense.com.br>. Acesso em 7 Fev. 2010. 

http://www.ofluminense.com/
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APÊNDICE J 
Ficha de Avaliação de Elementos Microrregionais 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
Logradouro: Avenida Visconde do Rio Branco Bairro: Centro 

Trecho: Entre Av. E. Amaral Peixoto e Av. Feliciano Sodré Dia da Semana: Segunda (09/03/10) Horário: 09:30 
 

 Elemento de Observação Sim/Não Descrição e comentários 
A.1 Sinalização turística Sim Com indicações para atrativos do centro, bem como de outras partes da cidade. 

A.2 Sinalização urbana Sim Nomes das ruas nas esquinas. Sinalização vertical em bom número eficaz. 

B.1 Qualidade e conservação paviment. Sim O asfaltamento da rua é bom, mas com algumas irregularidades e ondulações na pista. A 
calçada não tem boa conservação e precisa de reparos. 

B.2 Buracos e deformações Sim Muitos buracos, deformações e irregularidades no calçamento. 

B.3 Bueiros e ralos Sim Muitos bueiros no meio da calçada; ralos de escoamento na calçada e na rua. 

B.4 Obstáculos (frades/correntes) Sim Notado apenas na parte final, próximo à Rua Saldanho Marinho. 

B.5 Placas (publicidades) Sim Placas das lojas ocupando lugar na calçada, dificultando o trânsito de pedestres. 

B.6 Rampas na calçada Sim Na quase totalidade das esquinas e pontos de travessia de pedestres. Embora em alguns 
casos as rampas necessitem reparos. 

C.1 Acúmulo de lixo Não Por ser na parte da manhã, encontra-se pouco acúmulo de lixo. À noite nota-se maior acúmulo. 

C.2 Lixeiras Sim Esparsas em postes de iluminação e transmissão de energia ao longo da avenida. 

D.1 Postes de iluminação Sim 

Postes próprios para iluminação na calçada ou na parte central da pista (jardim divisório). A 
parte da calçada, apesar de ser onde ficam os postes, recebem pouca iluminação destes (pois 
estão voltados para a rua), restando-lhe a luz das lojas, dos letreiros e das marquises dos 
prédios. 

D.2 Exposição da fiação elétrica Sim Fiação aérea exposta nos postes que ficam nas calçadas. 

E.1 Pontos de ônibus e abrigos Sim 
Apenas 2 pontos com abrigo e bancos. Outros pontos possuem proteção com marquises de 
prédios. Abastecida com linhas diversas de ônibus funcionando todas as horas do dia, da noite 
e de madrugada. 

E.2 Pontos de taxi Sim Em frente ao Terminal João Goulart e ao shopping Bay Market. À noite formam-se pontos 
irregulares em outros pontos. 

E.3 Bancos Não - 

E.4 Bancas de jornal Sim São muitas as bancas de jornal ao longo da avenida, algumas até com venda de alimentos. 
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 Elemento de Observação Sim/Não Descrição e comentários 
E.4 Telefones públicos Sim Próximo ao shopping Bay Market e em algumas esquinas. 

F.1 Canteiros de vegetação Sim Nas calçadas e divisória das pistas (onde se encontram os postes de iluminação). 

F.2 Arborização Sim Nas calçadas ao longo da avenida e em alguns pontos das divisórias da pista. 

G.1 Camelôs Sim 
Durante o dia em frente ao Terminal João Goulart e entre as ruas Cel. Gomes Machado e 
Saldanha Marinho. À noite, forma-se uma grande concentração de camelôs em frente ao 
Terminal João Goulart e nas ruas em frente a ele. 

H.1 Vagas para estacionamento Sim Estacionamentos perto do Terminal João Goulart e perto do Carrefour. 

I.1 Comércio Sim Comércio intenso e diversificado, com ênfase principalmente em artigos de vestuário a baixo 
custo. 

J.1 Hospedagem Sim Alguns hotéis de viajantes. Dentre eles cita-se o Hotel Sorriso e o Hotel Ibéria. 

K.1 Restauração Sim Bares e lanchonetes de refeição rápida. À exceção dos restaurantes do Bay Market, não há 
restaurantes relevantes no local. 

L.1 Entretenimento / Eventos Sim Cinema e praça de alimentação do shopping Bay Market, onde ocorrem apresentações 
culturais diversas. 

M.1 Praças e parques Não - 

N.1 Informações turísticas Não - 

O.1 Tráfego/Trânsito Sim 

Nessa avenida há, normalmente, grande trafego de ônibus e carros particulares. No sentido 
norte, o trecho entre a Av. Amaral Peixoto e Rua Mal. Deodoro encontra-se habitualmente 
engarrafado ou com trânsito lento; já a partir da Rua. Mal. Deodoro, o trânsito flui com mais 
facilidade dado ao fato de que os ônibus que vão para o Terminal João Goulart entram em um 
recuo e saem da avenida, liberando assim mais uma pista de rolagem para carros particulares. 
No sentido sul, o trecho de maior movimento é em frente ao Terminal João Goulart, onde 
inclusive há maior movimento de pedestres. 
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APÊNDICE K 
Ficha de Avaliação de Elementos Microrregionais 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
Logradouro: Avenida Visconde do Rio Branco Bairro: Centro 

Trecho: Entre Av. E. Amaral Peixoto e R. XV de Novembro Dia da Semana: Sexta-feira (12/02/10) Horário: 12:00 
 

 Elemento de Observação Sim/Não Descrição e comentários 
A.1 Sinalização turística Sim Com indicação de atrativos do centro e de outras partes da cidade. 

A.2 Sinalização urbana Sim Nomes das ruas em todas as esquinas. Pouca sinalização vertical viária nesse trecho. 

B.1 Qualidade e conservação paviment. Sim Em geral o asfalto está em bom estado de conservação, apenas nas pistas destinadas a ônibus 
que se encontram muitas ondulações. As calçadas têm piso irregular e com buracos. 

B.2 Buracos e deformações Sim Ao longo de quase toda a calçada devido à grande circulação de pessoas. 

B.3 Bueiros e ralos Sim Apresenta alguns bueiros e ralos ao longo da via. 

B.4 Obstáculos (frades/correntes) Não - 

B.5 Placas (publicidades) Não - 

B.6 Rampas na calçada Sim Nas esquinas e em frente a faixas de pedestres. 

C.1 Acúmulo de lixo Não - 

C.2 Lixeiras Sim Lixeiras da Clin esparsas afixadas em alguns postes. 

D.1 Postes de iluminação Sim Ao longo de toda via. A iluminação da calçada é feita por luzes das lojas e luzes nas marquises 
dos prédios. A luz dos postes está direcionada para a avenida. 

D.2 Exposição da fiação elétrica Sim Fiação elétrica aérea exposta ao longo da via. 

E.1 Pontos de ônibus e abrigos Sim Ponto de ônibus com abrigo em frente à loja Leader Maganize. Abastecida com linhas diversas 
de ônibus funcionando todas as horas do dia e da noite. 

E.2 Pontos de taxi Não - 

E.3 Bancos Sim Na Praça Arariboia, contudo os bancos estão sempre ocupados pelos moradores de rua. 

E.4 Bancas de jornal Sim São cinco bancas de jornal. Algumas com oferta inclusive de lanches e salgados. 

E.4 Telefones públicos Sim Nas esquinas e na Praça Araribóia, em frente à Estação das Barcas. 

F.1 Canteiros de vegetação Sim Nas divisórias entre as duas mãos da avenida e no retorno da pista exclusiva para ônibus. 

F.2 Arborização Sim Nas divisórias entre as duas mãos da avenida e no retorno da pista exclusiva para ônibus. 
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 Elemento de Observação Sim/Não Descrição e comentários 

G.1 Camelôs Sim Ao longo da avenida com variada oferta de produtos de vestuários, produtos alimentícios, de 
suporte a eletrônicos, etc. 

H.1 Vagas para estacionamento Sim Para motos em cima da calçada perto da Estação das Barcas e em área particular também 
próximo às Barcas. 

I.1 Comércio Sim Apresenta um comércio com variedade. Quatro lojas de vestuário, uma loja de produtos 
eletrodomésticos e eletrônicos, além de um supermercado. 

J.1 Hospedagem Não - 

K.1 Restauração Sim Duas lanchonetes de refeição rápida. 

L.1 Entretenimento / Eventos Não - 

M.1 Praças e parques Não - 

N.1 Informações turísticas Sim 

Há um quiosque da Neltur em frente à saída das Barcas. Esse quiosque é conhecido como 
Centro de Informações Turísticas (CIT). Os CIT’s oferecem folders, panfletos, informações e 
dicas sobre a cidade de Niterói e funcionam diariamente entre 9h e 17h. Eles são identificados 
com um grande “i” na parte da frente de sua estrutura (em grande parte do mundo já é 
reconhecido que, onde se encontra o “i”, trata-se de um lugar onde informações sobre o local 
podem ser obtidas), que se assemelha a bancas de jornal. O CIT ainda possui ar-condicionado e 
uma porta de vidro, o que permite ao turista ver o que o é oferecido e as pessoas que estão 
dentro dele, dessa forma estimulando as pessoas a entrarem. Os funcionários que trabalham no 
CIT’s são estagiários de turismo das faculdades da cidade e possuem fluência em pelo menos 
uma língua estrangeira.17 

O.1 Tráfego/Trânsito Sim 

Uma vez que se trata de uma das mais importantes vias do Centro, a Av. V. Rio Branco 
apresenta um fluxo muito pesado de automóveis. Além de ônibus e taxis que passam por essa 
avenida, há os carros particulares que contribuem ainda mais para o inchaço e retenção do 
trânsito. Em toda a extensão da via nota-se o tráfego lento e trânsito intenso. 

                                                           
17 Disponível em: <http://www.neltur.com.br>. Acesso em 13 Fev. 2010. 

http://www.niteroishopping.com.br/
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APÊNDICE L 
Ficha de Avaliação de Elementos Microrregionais 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
Logradouro: Rua da Conceição e Dr. Celestino Bairro: Centro 

Trecho: Entre Av. V. Rio Branco e Av. Marques de Paraná Dia da Semana: Segunda (09/03/10) Horário: 12:00 
 
 Elemento de Observação Sim/Não Descrição e comentários 
A.1 Sinalização turística Sim Sinalização vertical por placas em disposição às vezes confusa. 

A.2 Sinalização urbana Sim Sinalização vertical escassa, se considerada a importância dessa via. 

B.1 Qualidade e conservação paviment. Sim Muito boa, apenas em frente ao Niterói Shopping apresenta algumas irregularidades. 

B.2 Buracos e deformações Sim 
Além dos buracos e deformações, as calçadas são muito estreitas e de difícil circulação, 
dificultando ou não permitindo o trânsito de deficientes e cadeirantes. Mesmo para pessoas sem 
deficiência a calçada se apresenta de difícil circulação dada sua largura. 

B.3 Bueiros e ralos Sim Esparsos ao longo da rua e calçada. 

B.4 Obstáculos (frades/correntes) Não Rua muito estreita, até mesmo para os obstáculos. 

B.5 Placas (publicidades) Sim Algumas placas de lojas no meio da calçada. 

B.6 Rampas na calçada Sim Nas esquinas e faixa de pedestre. 

C.1 Acúmulo de lixo Sim Pouco acúmulo de lixo já encontrado em algumas partes. 

C.2 Lixeiras Sim Afixadas nos postes de iluminação e fiação elétrica. 

D.1 Postes de iluminação Sim - 

D.2 Exposição da fiação elétrica Sim A exposição aérea dos fios é muito grande. A poluição visual é notada em toda a rua, por essa 
razão, passando uma aparência de sujeira e confusão nos emaranhados de fios. 

E.1 Pontos de ônibus e abrigos Sim São 3 pontos, apenas um com abrigo. Linhas diversas de ônibus funcionando todas as horas do 
dia e da noite. 

E.2 Pontos de taxi Sim - 

E.3 Bancos Não - 

E.4 Bancas de jornal Sim Apenas algumas nos poucos lugares onde a largura da calçada permite. 

E.4 Telefones públicos Sim Em algumas esquinas. 
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 Elemento de Observação Sim/Não Descrição e comentários 

F.1 Canteiros de vegetação Sim Apenas em alguns pontos. 

F.2 Arborização Sim Poucas árvores (concentrando principalmente no jardim do Palácio Araribóia). 

G.1 Camelôs Sim No meio da calçada, quase impedindo o trânsito de pedestres. 

H.1 Vagas para estacionamento Sim Em pontos específicos da rua com guardadores uniformizados ou flanelinhas irregulares. 

I.1 Comércio Sim 
Rua de comércio variado. Com lojas na rua, em galerias e no Niterói Shopping. É possível notar 
uma concentração de lojas especializadas em óticas na quadra entre R. Alm Teffe e Alberto 
Vitor. 

J.1 Hospedagem Não - 

K.1 Restauração Sim É possível encontrar alguns restaurantes, lanchonetes e bares ao longo da rua. Há ainda a praça 
de alimentação do Niterói Shopping com opções de equipamentos de restauração. 

L.1 Entretenimento / Eventos Sim A Rua da Conceição é onde é feito o carnaval da cidade. O desfile de escolas de samba e de 
alguns blocos de carnaval ocorre nessa rua, que fica fechada para os foliões. 

M.1 Praças e parques Sim Praça da República e seu conjunto arquitetônico. 

N.1 Informações turísticas Não - 

O.1 Tráfego/Trânsito Sim 

Trânsito muito intenso, com eventuais retenções (principalmente por causa de pontos de parada 
de ônibus). Por se tratar de uma das principais ruas do centro e também via de saída do centro 
em direção à Zona Sul e Região Oceânica da cidade, acumula grande concentração de 
automóveis. 
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APÊNDICE M 
Ficha de Avaliação de Elementos Microrregionais 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
Logradouro: Avenida Ernani do Amaral Peixoto Bairro: Centro 

Trecho: Entre Av. V. Rio Branco e Av. Jansen de Melo Dia da Semana: Segunda (09/03/10) Horário: 11:15 

 
 Elemento de Observação Sim/Não Descrição e comentários 
A.1 Sinalização turística Sim Sinalização bastante intensa, contudo em disposição irregular e confusa. 

A.2 Sinalização urbana Sim Sinalização vertical escassa para uma avenida tão importante. 

B.1 Qualidade e conservação paviment. Sim Boa pavimentação da rua, apenas com algumas ondulações. 

B.2 Buracos e deformações Sim Piso da calçada irregular e com buracos em algumas partes. 

B.3 Bueiros e ralos Sim Muitos bueiros e ralos na rua e na calçada. 

B.4 Obstáculos (frades/correntes) Não - 

B.5 Placas (publicidades) Sim Grande presença de pessoas com placas, coletes e panfletos em muitos locais no meio da 
calçada (atrapalhando o trânsito de pedestres). 

B.6 Rampas na calçada Sim Nas esquinas e nas faixas de pedestres. 

C.1 Acúmulo de lixo Sim Encontrados muitas embalagens, sacos plásticos, panfletos e filtros de cigarro pela calçada. 

C.2 Lixeiras Sim Normalmente dispostas nas vigas de sustentação dos prédios. 

D.1 Postes de iluminação Sim Postes para iluminação da rua. Na calçada a iluminação é feita por focos de luz que ficam na 
marquise dos prédios. 

D.2 Exposição da fiação elétrica Sim De forma aérea, em todos os postes ao longo da avenida. 

E.1 Pontos de ônibus e abrigos Sim Pontos de ônibus ao longo da avenida, mas nenhum com abrigo. Linhas diversas de ônibus 
funcionando todas as horas do dia e da noite. 

E.2 Pontos de taxi Não Não já pontos de taxi, contudo o movimento de taxis é bem grande. 

E.3 Bancos Não - 

E.4 Bancas de jornal Sim Muitas bancas ao longo da avenida. 

E.4 Telefones públicos Sim Principalmente nas esquinas da avenida. 

F.1 Canteiros de vegetação Não Faltam canteiros e vegetação ao longo da avenida. 
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 Elemento de Observação Sim/Não Descrição e comentários 

F.2 Arborização Não Faltam canteiros e vegetação ao longo da avenida. 

G.1 Camelôs Sim Notada a presença de alguns camelôs que ficam na calçada. 

H.1 Vagas para estacionamento Sim Para carros na rua (com guardadores uniformizados). Motociclistas deixam suas motos na 
calçada (irregularmente). Há também a ação de flanelinhas nas ruas. 

I.1 Comércio Sim Algumas lojas de comércio. Contudo o ponto forte da avenida são seus bancos e instituições da 
administração pública (especialmente municipal). 

J.1 Hospedagem Não - 

K.1 Restauração Sim Alguns restaurantes e também bares e lanchonetes sem grande expressão. 

L.1 Entretenimento / Eventos Sim 
Na época do carnaval, a avenida fica fechada em alguns domingos para o ensaio da Escola de 
Samba Viradouro. Esses ensaios atraem grandes contingentes de pessoas e são tradicionais na 
época do carnaval. 

M.1 Praças e parques Sim Praça da República e Paca do Caminho Niemeyer. 

N.1 Informações turísticas Não - 

O.1 Tráfego/Trânsito Sim 
O trânsito da via é muito intenso, principalmente por conta do fluxo de ônibus que circulam nela, 
contudo, por se tratar de uma avenida com grande capacidade, seu fluxo torna-se fluido e não se 
formam muitos congestionamentos. 
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APÊNDICE N 
Ficha de Avaliação de Elementos Microrregionais 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
Logradouro: Avenida Feliciano Sodré Bairro: Centro 

Trecho: Entre Av. V. Rio Branco e Av. Jansen de Melo Dia da Semana: Segunda (09/03/10) Horário: 10:30 
 
 Elemento de Observação Sim/Não Descrição e comentários 
A.1 Sinalização turística Sim Esparsa, mas exposta de forma eficiente. 

A.2 Sinalização urbana Sim Existente, contudo de forma precária, há ruas em que na esquina não se encontra ao menos 
nome da rua. 

B.1 Qualidade e conservação paviment. Sim Pavimentação ótima; estava sendo feito recapeamento completo da via. 

B.2 Buracos e deformações Sim Calçada com muitos buracos e irregularidades. 

B.3 Bueiros e ralos Sim Em algumas partes da calçada e nas ruas. 

B.4 Obstáculos (frades/correntes) Sim Em frente a uma loja de automóveis e ao shopping de moveis Rio Décor. 

B.5 Placas (publicidades) Não - 

B.6 Rampas na calçada Sim Apenas em alguns lugares, como algumas esquinas e faixas de pedestre. 

C.1 Acúmulo de lixo Não - 

C.2 Lixeiras Sim Observada em alguns poucos postes. 

D.1 Postes de iluminação Sim Poucos postes, apenas suficiente para iluminar as pistas, a calçada recebe pouca iluminação. 

D.2 Exposição da fiação elétrica Sim Fiação aérea exposta em todos os postes. 

E.1 Pontos de ônibus e abrigos Sim Há 3 pontos de ônibus, apenas 2 possuem um pequeno abrigo. Os pontos são abastecidos com 
linhas diversas de ônibus funcionando todas as horas do dia e da noite. 

E.2 Pontos de taxi Não - 

E.3 Bancos Não - 

E.4 Bancas de jornal Sim Poucas bancas, especialmente perto de pontos de ônibus. Não há muita circulação de pedestres. 

E.4 Telefones públicos Sim Telefones em algumas esquinas. 

F.1 Canteiros de vegetação Sim Ao longo da calçada. 

F.2 Arborização Sim Ao longo da calçada, junto com os canteiros. 
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 Elemento de Observação Sim/Não Descrição e comentários 
G.1 Camelôs Sim Maior concentração de camelôs na proximidade com Av. Jansen de Melo. 

H.1 Vagas para estacionamento Sim Apenas estacionamento para clientes das lojas ao longo da avenida. 

I.1 Comércio Sim Poucas lojas comerciais. 

J.1 Hospedagem Sim Alguns hotéis de viajante, especialmente próximo ao terminal Rodoviário Roberto Silveira. 

K.1 Restauração Sim Pouca oferta em lanchonetes e bares. 

L.1 Entretenimento / Eventos Não - 

M.1 Praças e parques Não - 

N.1 Informações turísticas Não - 

O.1 Tráfego/Trânsito Sim 

Por se tratar de uma das mais importantes vias de entrada e saída do centro, o tráfego nota-se 
intenso nos dois lados da avenida. O acentuado trânsito de ônibus congestiona a via uma vez 
que não há recuo nos pontos de parada. Muitos ônibus intermunicipais passam pela avenida, 
congestionando ainda mais o trânsito, especialmente nos horários de pico. 
Contudo, uma mudança benéfica foi implantada recentemente. A avenida foi remodelada e a via 
sentido oeste ganhou mais uma pista, em contrapartida a via sentido leste perdeu uma via. 
Contudo essa mudança foi benéfica, pois o fluxo de ônibus sentido oeste é muito maior do que o 
do sentido lesto, logo, a primeira via necessita de um espaço maior para o circulação. 
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APÊNDICE O 
Ficha de Avaliação de Elementos Microrregionais 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
Logradouro: Rua XV de Novembro Bairro: Centro 

Trecho: Entre Av. V. Rio Branco e R. Dr. Borman Dia da Semana: Sexta-feira (12/02/10) Horário: 12:00 
 

 Elemento de Observação Sim/Não Descrição e comentários 
A.1 Sinalização turística Sim Observada apenas no entroncamento com a R. Almirante Teffe. 

A.2 Sinalização urbana Sim Nomes das ruas nas esquinas e sinalização viária urbana ao longo da rua. 

B.1 Qualidade e conservação paviment. Sim Asfalto bem conservado. Calçada boa, mas com irregularidades entre R. Alm. Teffe e Dr. Borman. 

B.2 Buracos e deformações Sim Encontrados especialmente entre as ruas Alm. Teffe e Dr. Borman. 

B.3 Bueiros e ralos Sim Muitos bueiros na calçada entre as ruas Alm. Teffe e Dr. Borman. 

B.4 Obstáculos (frades/correntes) Sim Apenas em frente ao Plaza Shopping e ao Teatro Municipal. 

B.5 Placas (publicidades) Não - 

B.6 Rampas na calçada Sim Em frente ao Plaza e Teatro Municipal e nas esquinas. 

C.1 Acúmulo de lixo Não - 

C.2 Lixeiras Sim Públicas ao longo da rua e lixeiras particulares do Plaza em frente ao shopping. 

D.1 Postes de iluminação Sim Postes ao longo da via. Ressalta-se o tipo diferenciado de postes em frente ao shopping e ao 
Teatro, permitindo uma iluminação personalizada para ambos. 

D.2 Exposição da fiação elétrica Sim Fiação aérea em partes da rua, exceto em frente ao Plaza Shopping e ao Teatro Municipal. 

E.1 Pontos de ônibus e abrigos Não Não circulam ônibus nessa rua. Há um ponto com abrigo próximo, na Av. V. do Rio Branco. 

E.2 Pontos de taxi Sim Em um recuo da calçada, em frente ao Plaza Shopping. 

E.3 Bancos Não Apenas na Praça do Rink. 

E.4 Bancas de jornal Sim Duas bancas, uma em cada esquina; uma com Av. V. Rio Branco e outra com R. Alm. Teffe. 

E.4 Telefones públicos Sim - 

F.1 Canteiros de vegetação Sim No recuo do ponto de taxi, em frente ao Plaza Shopping. 

F.2 Arborização Sim Ao longo da entrada do Plaza Shopping e na Praça do Rink. 

G.1 Camelôs Sim Camelôs sem barracas, com produtos diversos de suporte a aparelhos eletrônicos. 
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 Elemento de Observação Sim/Não Descrição e comentários 

H.1 Vagas para estacionamento Sim 
Na lateral da loja Leader Magazine e ao redor da Praça Gen. Gomes Carneiro (Rink). Esses 
estacionamentos funcionam com guardadores uniformizados e flanelinhas. Para motos na esquina 
com a R. Alm. Teffe (em cima da calçada de pedestres). 

I.1 Comércio Sim 
Comércio diverso, com oferta variada de produtos e serviços. O Shopping também apresenta 
grande variedade de produtos e serviços, especialmente nota-se a presença marcante de 
produtos de vestuário e de produtos eletrodomésticos. 

J.1 Hospedagem Sim 
Há 2 hotéis nas proximidades da Rua XV de Novembro. São eles Niterói Plaza Hotel e Hotel 
Niterói Palace, um em frente ao outro, ambos com características semelhantes, atendendo 
principalmente ao público corporativo. São os hotéis de melhor aparência e serviço do centro. 

K.1 Restauração Sim 
A região possui dois restaurantes típicos de centro de cidade, do tipo self-service, mais um bar 
sem grande chamariz. Existem ainda os restaurantes e lanchonetes do Plaza Shopping, com 
restaurantes de grandes marcas. 

L.1 Entretenimento / Eventos Sim Teatro Municipal com sua agenda mensal e o cinema da bandeira Cinemark, presente no Plaza 
Shopping. 

M.1 Praças e parques Sim Praça General Gomes Carneiro (Rink) cujas principais atrações são seus jardins, suas esculturas 
e o chafariz, que funciona entre 7h e 19h. 

N.1 Informações turísticas Não - 

O.1 Tráfego/Trânsito Sim Apresenta trafego moderado de carros e motos, com maior movimentação e lentidão entre Av. V. 
Rio Branco e R. Alm. Teffe. 
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APÊNDICE P 
Ficha de Avaliação de Atrativos Turísticos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Praça da República ______________________________ 
 

Descrição Geral 

A Praça da República está localizada entre a Av. Ernani do Amaral Peixoto, Visc de Sepetiba e Dr. 
Celestino. Trata-se de uma praça com um grupo de esculturas em seu centro além de um conjunto 
de prédios ao seu redor. A praça foi construída na primeira metade do sec. XX, realizada segundo 
desejo do governador e do prefeito com intuito de embelezar e urbanizar aquela área que era 
extremamente degradada. Aquele era o local do antigo despejo de esgoto, logo, uma área muito 
desvalorizada. 

O projeto inicial previa a construção da praça adjunta a elevação de edifícios públicos em seu 
entorno, formando assim um “Centro Cívico”, com edifícios de arquitetura monumental, influenciados 
pelos modelos europeus imponentes, com quesitos neoclássicos e ornamentação pesada. Os 
prédios que formam o conjunto são: a Assembléia Legislativa (atual Câmara Municipal), a Chefia da 
Polícia, o Fórum, o Tribunal de Justiça, a Escola Normal e a Biblioteca Estadual. No centro da praça 
destaca-se o monumento chamado “Triunfo da República” (com sua “Alegoria à República” – uma 
biga romana puxada por dois cavalos a galope sendo guiada por uma mulher com um ramo de 
louros à mão), além de estátuas de personalidades como Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant e 
Silva Jardim. 

Todos os prédios do conjunto apresentam suas atividades rotineiras, a exceção do Palácio da 
Justiça e da Chefia da Policia. Por essa razão, esses também são os prédios que apresentam maior 
degradação e sem perspectiva de restauração. 

O Inepac optou pelo tombamento do monumento Triunfo da República, bem como de todo entorno 
constituinte da praça.18 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada 

Os prédios, em sua maioria se apresentam reformados e com fachada em 
bom estado, a exceção se faz com o prédio da Policia Civil e do Palácio da 
Justiça. A Câmara, por ter uma pequena escadaria de acesso, mas sem 
rampa, possui um equipamento que eleva o deficiente físico (cadeirante) 
até o pavimento do prédio, mostrando sua preocupação com a 
acessibilidade. Nenhum outro prédio da Praça possui esse equipamento. 

Iluminação interior (ambiente aberto) 

Climatização interior (ambiente aberto) 

Equipamentos de 
Restauração 

Há nos arredores da Praça alguns restaurantes bares e lanchonetes. 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

Sim. Encontrado na câmara municipal. 

Pontos de ônibus e 
taxi 

Pontos de ônibus e taxi ao redor da Praça ou próximos. 

                                                           
18 Niterói Patrimônio Cultural. 
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Estacionamento 
Sim, com entrada ao lado do Palácio da Justiça. Os carros ficam 
estacionados ao redor da Praça, em frente ao Palácio da Justiça e da 
Biblioteca Estadual. 

Bancos para descanso Sim na Praça (em má conservação) e nos prédios. 

Guarda volumes Não. 

Outros elementos 
relevantes 

A Praça da Republica está praticamente em estado de abandono. Apesar 
do prédio da Biblioteca Estadual estar em reforma, e do Liceu Nilo Peçanha 
e da Câmara Municipal terem sofrido reforma recentemente, outros prédios 
como o da Policia Civil e do Palácio da Justiça estão em estado deplorável 
(vale destacar que os dois últimos quase não apresentam atividades, 
enquanto os primeiros possuem atividades diárias). Outro ponto importante 
é quanto aos elementos ornamentais da própria Praça. Além da 
depredação, a falta de manutenção, limpeza e segurança tornam o local 
com aspecto de abandonado. São muitas as estátuas com pichações e 
peças quebradas e vasos de plantas destruídos e faltantes. Outro elemento 
é a presença de moradores de rua na Praça, contribuindo para a sensação 
de insegurança. 

Entorno 

No entorno da Praça encontram-se os prédios já mencionados além de 
outros como a Prefeitura de Niterói, a AOB-Niterói, a Igreja Nossa Senhora 
da Conceição, o Niterói Shopping e o Hospital de Clinicas. A Praça poderia 
tornar-se um dos pontos de maior importância turística para a cidade, dada 
sua riqueza arquitetônica. Contudo a ma conservação e a falta de uma 
visão de aproveitamento turístico da área por parte da prefeitura a tornam 
uma área quase inutilizada pelos turistas e pouco apreciada para o lazer da 
população. A Praça está localizada em uma área de fácil acesso pois é 
margeada pela R. Dr. Celestino (continuação da R. da Conceição – 
importante artéria do Centro) e Av. E do Amaral Peixoto (principal avenida 
que corta o Centro). Outrossim, são inúmeras as linhas de ônibus que 
abastecem a região e servem para o deslocamento até o atrativo. 
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APÊNCIDE Q 
Ficha de Avaliação de Atrativos Turísticos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Palácio Arariboia (Prefeitura Velha)__________________ 
 

Descrição Geral 

O prédio, localizado na Rua da Conceição, tem construção datada do inicio do século XX e está 
intimamente ligado à criação do cargo de prefeito do município de Niterói. O terreno escolhido para o 
erguimento do Palácio Araribóia fora o antigo Largo do Pelourinho. O edifício é de estilo eclético, 
tendo sofrido reformas de diferentes épocas. 

A entrada principal é recuada, com uma pequena escadaria precedendo-a (hoje essa escadaria 
conta com um sistema de elevador para deficientes físicos – a exemplo da Câmara Municipal). Sua 
porta é em arco pleno, de ferro fundido. O Palácio é circundado por um jardim com altas árvores e 
possui ainda quatro bustos. 

O prédio abriga em seus aposentos setores da administração pública municipal. Essas atividades 
consomem o prédio secular e suas atividades rotineiras impedem sua utilização turística. Não há 
nenhum espaço destinado à visitação interna. 

O edifício é tombado pela Prefeitura Municipal desde 1995.19 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada 

O prédio possui bela fachada, contudo, a exemplo do Paço Municipal, sua 
precária manutenção e limpeza o tornam com aparência de descaso. Até 
tijolos vermelhos podem ser vistos tampando as antigas instalações de 
aparelho de ar-condicionado e destoando completamente com a fachada 
do prédio. Muita sujeira de fuligem também pode ser notada. 

Iluminação interior Fraca iluminação feita por luz branca e pelas janelas. 

Climatização interior Há alguns poucos ventiladores. Em dias de calor, a temperatura fica 
insuportável na parte de entro. 

Equipamentos de 
Restauração 

Não. Apenas em lanchonetes e restaurantes na rua. 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

Sim, mas não há para deficientes. 

Pontos de ônibus e 
taxi 

Ponto de ônibus em frente. Ponto de taxi próximo. 

Estacionamento No pátio ao redor do prédio. Contribuindo para a aparência de descuido do 
edifício. 

Bancos para descanso Não. 

Guarda volumes Não. 

                                                           
19 Niterói Patrimônio Cultural. 
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Outros elementos 
relevantes 

- 

Entorno 

Além do pequeno, porém agradável jardim que há no entorno do Palácio, 
há ainda um estacionamento que prejudica a harmonização do espaço. O 
jardim também é circundado com uma grade em péssimo estado de 
conservação. A Rua da Conceição oferece outros atrativos turísticos como 
a Igreja de NSª da Conceição e o Niterói Shopping, além de ser uma rua de 
fácil acesso e locomoção. Outro ponto interessante é o casario antigo 
parcialmente restaurado que se pode observar nessa mesma rua - apenas 
uma ressalva pode ser feita pois os postes com a fiação aérea à mostra 
prejudicam extremamente a apreciação desses elementos. 
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APÊNCIDE R 
Ficha de Avaliação de Atrativos Turísticos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Igreja Nossa Senhora da Conceição _________________ 
 

Descrição Geral 

A Igreja de NSª da Conceição está no alto de uma encosta no final da Rua da Conceição. Sua 
construção remonta ao século XVI e seu terreno era pertencente aos herdeiros de Araribóia. A igreja 
é de grande importância para a história e era freqüentada por personalidades políticas de Niterói, do 
Rio de Janeiro e do Brasil. Inclusive ela já foi visitada por D. João VI no inicio do século XIX. A igreja, 
construída com traços de aspecto simples, foi sofrendo alterações em sua fachada e no interior, o 
que hoje lhe confere elementos neoclássicos. Ainda no interior, no coro e no púlpito, elementos neo-
rococó são observados, assim como um vitral francês ao fundo do altar-mor. A entrada principal, em 
arco lobulado, possui na parte superior um painel de azulejos com a imagem de Nossa Senhora da 
Conceição. 

A igreja foi tombada pelo Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico em 1992.20 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada 

A entrada da igreja fica num ponto um pouco escondido, na divisória entre 
a Rua da Conceição e Dr. Celestino. Cercado de prédios, o portão de 
entrada, com o nome da igreja na parte de cima em letras arqueadas, só é 
avistado quando se está muito próximo. Esse portão por vezes encontra-se 
fechado, o que pode afugentar o visitante. Outra característica é a 
escadaria (sem rampa ou elevador) que leva até a construção secular da 
igreja. O prédio da igreja foi restaurado recentemente e se apresenta bem 
conservado. Dois pontos devem ser destacados. O primeiro é sobre a porta 
principal da igreja, que possui sobre ela um painel de azulejo com a 
imagem de NSª da Conceição. Outro seria sobre as duas estatuas de 
arcanjos que ficam na escadaria, como se guardando a igreja. 

Iluminação interior A iluminação é fraca, feita com algumas poucas luzes artificiais, mas, 
sobretudo por vitrais na parte de cima da construção. 

Climatização interior Não há nenhum elemento de climatização. 

Equipamentos de 
Restauração 

Não existente na igreja, apenas nas ruas adjacentes, descendo as 
escadarias. 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

Sim, mas não para deficientes. 

Pontos de ônibus e 
taxi 

Próximo há pontos de ônibus e taxi. 

Estacionamento Não existente. Opcional usar estacionamento do Niterói Shopping. 

Bancos para descanso Alguns bancos ao redor da igreja, além dos utilizados dentro da igreja nas 
missas. 

Guarda volumes Não existente. 

                                                           
20 Igrejas e Capelas Católicas de Niterói. Resenha Histórica. Niterói Patrimônio Cultural. 
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Outros elementos 
relevantes 

A igreja tem freqüência baixa, são poucas as pessoas que sobem sua 
escadaria para conhecer a secular construção. Contudo aquele que se 
arrisca a fazer essa subida se surpreende com uma igreja muito bem 
cuidada, com belas esculturas de santos e anjos, uma capela do século 
XVII e uma bela vista de grande parte do Centro, numa perspectiva 
singular. 

Entorno 

As principais vias de acesso para a Igreja são a Rua da Conceição, Rua 
Visc. de Sepetiba e Rua Dr. Celestino. Contudo, por não existir 
estacionamento, a única opção para chegar a ela é ir a pé, o que é 
dificultado ainda pelo pequeno espaço de calçada que a R. da Conceição e 
Dr. Celestino dispõem. No entorno da igreja propriamente dita, encontra-se 
uma capela e um pequeno jardim com alguns bancos. Abaixo da escadaria, 
podemos encontrar a Praça da República, o Niterói Shopping, a Prefeitura 
Velha e o Hospital Antonio Pedro. Muitas lojas, lanchonetes e restaurantes 
também podem ser encontrados no seu entorno. 
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APÊNDICE S 
Ficha de Avaliação de Equipamentos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Niterói Shopping_________________________________ 
 

Descrição Geral 

Localizado na Rua da Conceição, é conhecido por sua torre cilíndrica de 27 andares, que comporta 
370 salas comerciais, além da atividade de comércio e serviços diversos. O shopping possui três 
pisos de lojas e quiosques e um estacionamento de seis andares, além de um centro medico e um 
centro empresarial, não sendo apenas um centro de comércio, mas um centro de atividades 
diversas. Contudo, por não abrigar cinema, o Niterói Shopping se caracteriza por uma freqüência 
não é tão expressiva quanto a dos outros dois shoppings da região. 

Sua praça de alimentação limita-se a um piso, entretanto, apresenta dinâmica atividade cultural, com 
apresentações e shows diversos.21 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada Sua entrada principal é pela Rua da Conceição, onde há alguns out-doors 
sobre atrações do shopping. 

Iluminação interior Corredores e lojas muito bem iluminados por luzes brancas. 

Climatização interior Feita com ar-condicionado. Há que se ressaltar que nos andares mais 
altos, o ar-condicionado não funciona muito bem. 

Equipamentos de 
Restauração 

Apresenta uma praça de alimentação com 5 restaurantes no 2º piso e 
alguns quiosques distribuídos nos corredores. 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

Distribuídos nos andares. 

Pontos de ônibus e 
taxi 

Ponto de ônibus com abrigo e também ponto de taxi em frente ao shopping. 

Estacionamento Pertencente ao shopping. Entretanto a entrada do estacionamento é de 
difícil acesso, pela Rua Eduardo Luiz Gomes, rua estreita de mão-dupla. 

Bancos para descanso Ao longo dos corredores e na praça de alimentação. 

Guarda volumes Não. 

Outros elementos 
relevantes 

Há uma academia no shopping, o que reitera que ele não é apenas um 
centro comercial, mas um lugar de várias atividades. 

Entorno 

No entorno do shopping podemos encontrar a Praça da República, a Igreja 
NSª da Conceição, a Prefeitura Velha e o Hospital Antonio Pedro. Muitas 
lojas, lanchonetes e restaurantes também podem ser encontrados no seu 
entorno. A Rua da Conceição, onde está sua entrada principal é uma das 
mais movimentadas do Centro, com grande fluxo de ônibus, carros e 
pessoas e se caracteriza como de fácil localização e acessibilidade. 
Apenas a entrada do estacionamento deveria ser reformulada, pois está em 
uma rua de difícil acesso. 

                                                           
21 Disponível em: <http://www.niteroishopping.com.br>. Acesso em: 16 Jan. 2010. 

http://www.niteroishopping.com.br/
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APÊNCIDE T 
Ficha de Avaliação de Equipamentos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Plaza Shopping__________________________________ 
 

Descrição Geral 

O Plaza Shopping foi inaugurado em 1986 e é hoje o mais importante shopping center da cidade. 
Oferece as mais variadas opções de compras em todos os setores, ampla praça de alimentação e 
um cinema multiplex (com diversas salas de exibição). O shopping é climatizado, com segurança 
particular e possui uma grande praça central com quiosques e cafés. 

A praça central é coberta por uma cúpula de vidro, que permite a iluminação natural, essa praça é 
sempre ocupada com decoração de temas comemorativos ou com atividades recreativas. Uma vez 
que o shopping possui diversas lojas, em todos os andares existe uma planta com as lojas existentes 
no andar e um catálogo de todas as lojas do shopping. Outro serviço ofertado pelo shopping são as 
Atendentes de Mall, que são funcionárias capacitadas a auxiliar os clientes nas suas mais diversas 
dúvidas.O shopping localiza-se numa área privilegiada, perto da estação das barcas, do terminal 
João Goulart e possui pontos de ônibus e de taxi próximos. Seu estacionamento possui seis pisos.22 

Sua entrada principal está na Rua XV de Novembro e um ponto interessante a se destacar na 
estrutura do shopping é a passarela que a atravessa, correndo em frente à entrada principal e ao 
Teatro João Caetano. Essa passarela, revestida com vidros fumês, permite a visão de quem está 
dentro dela, mas aqueles que estão na parte de fora não conseguem uma visão através dele. Por 
essa razão, a fachada do Teatro Municipal João Caetano e mesmo a entrada do shopping ficam 
encobertas pela passarela, o que prejudica a apreciação e identificação desses dois elementos. 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada A entrada principal do shopping é ampla e bem destacada. Possui um pé 
direto bem alto, com uma pequena escada e uma rampa. 

Iluminação interior 
A praça central tem iluminação natural durante o dia e o restante do 
shopping possui iluminação artificial, à noite todo ele é iluminado 
artificialmente. 

Climatização interior Possui ar-condicionado em todas as dependências. 

Equipamentos de 
Restauração 

Praça de alimentação no 2º piso com aprox. 15 restaurante mais alguns 
restaurantes, quiosques e lanchonetes em outras áreas e nos corredores. 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

Distribuídos nos 3 primeiros pisos há banheiros masculinos, femininos, p/ 
crianças, adaptados para deficientes físicos e ainda especiais para bebês. 

Pontos de ônibus e 
taxi 

Há um ponto de taxi exatamente em frente ao shopping, além de pontos de 
ônibus nas imediações. 

Estacionamento Há estacionamento particular para carros e motos. São aproximadamente 
1.900 vagas em seis andares de estacionamento. 

Bancos para descanso Há bancos ao longo dos corredores do shopping. 

Guarda volumes Não existe guarda-volumes. 

                                                           
22 Disponível em: <http://www.plazaniteroi.com.br>. Acesso em: 16 Jan. 2010. 

http://www.ofluminense.com.br/
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Outros elementos 
relevantes 

Existem bebedouros em pontos estratégicos, atendentes de Mall para 
auxiliar os clientes nas áreas de maior movimento e complexo de cinema 
com 6 salas. Ainda vale destacar que a praça central é aproveitada em 
diversas atividades culturais e promocionais. 

Entorno 

O entorno do shopping é uma das áreas mais valorizadas do Centro e o 
Plaza é o principal chamariz da região. Seu entorno é aflorado com 
estabelecimentos comerciais diversos. Seu acesso é facilitado tendo a Rua 
XV de Novembro quase como de uso exclusivo do Plaza Shopping e do 
Teatro Municipal. Há pontos de ônibus também próximos. 
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APÊNDICE U 
Ficha de Avaliação de Atrativos Turísticos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Teatro Municipal João Caetano _____________________ 
 

Descrição Geral 

O Teatro Municipal João Caetano, ou Teatro Municipal de Niterói (TMN), é uma das mais belas 
construções do Centro. Contrastando com as linhas do Plaza Shopping (que fica em frente ao 
teatro), sua arquitetura histórica secular se destaca na paisagem. As primeiras referências do teatro 
datam de 1827, e já mostram a falta de comprometimento do setor público com o entretenimento, 
uma vez que o teatro foi inaugurado unicamente graças ao esforço privado. 

O teatro, ao longo de sua história, foi recebendo sucessivas obras de reforma, ora adaptando ora 
desfigurando o espaço, assim ganhando características de diversas épocas. A última reforma que 
sofreu o teatro teve fim em 1995 e manteve as características neoclássicas que a fachada adquiriu 
da reforma de 1888 e 1889. O TMN está muito bem conservado e é utilizado periodicamente com 
apresentações culturais diversas em suas salas. A programação não é tão rica, mas está sempre 
ativa. Sua estrutura impressiona pela quantidade de detalhes e a parte de dentro pela riqueza de 
elementos. 

Atualmente o teatro é dividido em três partes: o Teatro, o Salão Nobre e a Sala Carlos Couto. O 
Teatro recebe as principais atrações, o Salão Nobre abriga algumas apresentações menores e a 
Sala Carlos Couto é um espaço para exposições voltadas para as atividades do teatro, bem como 
para workshops, palestras, lançamentos de livros além de sediar a parte administrativa do Teatro. 

Dada sua importância histórica, arquitetônica e cultural, o prédio foi tombado pelo INEPAC em 
1990.23 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada 

Apresenta linhas arquitetônicas Neoclássicas, adquiridas pela reforma de 
1888 e 1889. A fachada está muito bem conservada. Há ainda a grade em 
perfeito estado que fica na parte da frente do teatro. Um único elemento 
que contrasta com a bela fachada do teatro é a passarela do Plaza 
Shopping que corta a Rua XV de Novembro e dificulta a contemplação da 
fachada do Teatro. 

Iluminação interior Iluminação com lustres restaurados. Destaca-se o lustre principal no centro 
do Teatro. 

Climatização interior Feita em todo teatro com sistema de ar-condicionado. 

Equipamentos de 
Restauração 

O teatro possui uma cafeteria/lanchonete em seu espaço. 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

Possui sanitários, inclusive com adaptações para deficientes físicos. 

Pontos de ônibus e 
taxi 

Há um ponto de taxi do outro lado da calçada, em frente ao Plaza 
Shopping. 

Estacionamento Não há estacionamento no teatro, existia um convenio com o 
estacionamento do shopping, mas esse convênio foi extinto. 

                                                           
23 Disponível em: <http://www.tmnit.com.br>. Acesso em 20 Mar. 2010. 

http://www.tmnit.com.br/
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Bancos para descanso Apenas na cafeteria/lanchonete. 

Guarda volumes Não existe guarda-volumes no teatro 

Outros elementos 
relevantes 

- 

Entorno 

O teatro fica em uma área principalmente comercial e por se tratar de um 
dos lugares mais valorizados do centro, seu entorno é muito bem cuidado e 
conservado. A Rua XV de Novembro, onde está localizada sua entrada 
principal, apresenta trânsito moderado de automóveis e pessoas, e tem 
fácil acesso devido à proximidade com pontos de ônibus e taxis. Apesar de 
não possuir estacionamento, por se encontrar em frente ao Plaza 
Shopping, aquelas pessoas que usam carro próprio usualmente utilizam o 
estacionamento do shopping. 
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APÊNCIDE V 
Ficha de Avaliação de Equipamentos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Estação das Barcas ______________________________ 
 

Descrição Geral 

O terminal hidroviário do Centro é a Estação das Barcas Niterói, na Praça Araribóia. O transporte 
hidroviário é concessão da Barcas SA, que empreendeu melhoras significativa nas estações e 
embarcações ofertadas desde o inicio de sua concessão, em 1998. A Estação Niterói funciona 
durante os sete dias da semana, iniciando suas operações às 05h40min e finalizando às 23h30min, 
conta também com serviço de alimentação, jornaleiro, terminais bancários, estacionamento e 
banheiro masculino, feminino e com adaptações para cadeirantes. 

A linha oferecida é apenas Niterói – Praça XV e os horários de saída das embarcações variam entre 
dez e trinta minutos, sendo que a travessia tem previsão de vinte minutos de duração. Durante parte 
do dia a operação decorre sem grandes problemas ou tumultos, contudo, no horário de pico 
enfrentado pela empresa, que é entre 7h e 10h e entre 16h e 20h, filas e embarcações superlotadas 
são freqüentes nas estações de embarque e desembarque, uma vez que a procura é muito grande. 
Outro problema enfrentado é com relação aos atrasos, que prejudicam a população que utiliza o 
serviço.24 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada 
A entrada da Estação é bem sinalizada, ainda conta com um painel 
informativo na parte superior. É dividida entre guichês para compra de 
bilhetes, catracas de entrada, salão de espera e plataformas de embarque. 

Iluminação interior Iluminação direta com luz branca. Não muito intensa. 

Climatização interior Feita com ventiladores de teto e de parede, ainda com aspersores de água 
em alguns ventiladores. 

Equipamentos de 
Restauração 

Quiosques e lanchonetes oferecendo lanches rápidos. 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

Há sanitários inclusive para cadeirantes. 

Pontos de ônibus e 
taxi 

Há pontos de ônibus próximos. Um ponto de taxi se forma em frente à 
Estação na parte da noite e fica até de madrugada. 

Estacionamento Há um estacionamento particular ao lado da Estação. 

Bancos para descanso Bancos de madeira no salão de espera. 

Guarda volumes Não possui. 

Outros elementos 
relevantes 

Em horários de maior movimento, o salão e as plataformas de embarque 
ficam muito cheios, o que torna a estação muito tumultuada e sem conforto. 

                                                           
24 Disponível em: <http://www.barcas-sa.com.br>. Acesso em 18 Mar. 2010. 

http://www.ampla.com/
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Entorno 

A Estação fica em uma das partes mais movimentadas do Centro, na Av. V. 
do Rio Branco e Av. E. do Amaral Peixoto, sendo de fácil acesso de 
qualquer parte do bairro. Possui pontos de ônibus próximo além de grande 
espaço para o deslocamento a pé. A Praça Arariboia é lugar e passagem 
para a Estação, por isso seu espaço é amplamente utilizado pelos usuários 
desse serviço. Contudo, por ser lugar de grande circulação, muitos 
pedintes, mendigos e camelôs circulam pela praça a procura de alguma 
como forma de conseguir dinheiro e doações. A sensação de insegurança 
só não é maior por causa de uma cabine policial logo em frente à Estação. 
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APÊNDICE W 
Ficha de Avaliação de Equipamentos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Terminal Rodoviário João Goulart ___________________ 
 

Descrição Geral 

O Terminal Rodoviário João Goulart está localizado na Avenida Visconde do Rio Brando e é 
administrado pela Prefeitura Municipal através da Niterói Terminais Rodoviários (NITER). O prédio, 
de características marcantes, foi inaugurado em 1992 e hoje abriga em seus stands, ao longo de seu 
amplo corredor principal, lojas e serviços diversos de utilidade pública. O terminal é dividido em 13 
plataformas, conta com 102 linhas de ônibus municipais e intermunicipais e recebe cerca de 350 mil 
pessoas por dia.25 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada A entrada principal é em forma um grande arco e ao lado possui outras 
entradas menores. A parte externa é decorada com tijolos vermelhos. 

Iluminação interior 
O teto, bem alto, possui um telhado que permite a entrada indireta da luz. 
Refletores também iluminam o local, fazendo uma iluminação não muito 
forte. 

Climatização interior Não é feita artificialmente, contudo, como o pé direto é alto e as partes 
dianteira e traseira têm aberturas amplas, permitem a circulação do ar. 

Equipamentos de 
Restauração 

Existem no corredor principal algumas lanchonetes e bares. 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

Possui banheiros cujo uso é cobrado. 

Pontos de ônibus e taxi Há um ponto de ônibus e de taxi em frente ao terminal. 

Estacionamento Há estacionamentos ao lado do Terminal. 

Bancos para descanso Não existem bancos nem no corredor principal nem nas plataformas de 
embarque. 

Guarda volumes Não. 

Outros elementos 
relevantes 

O corredor principal se tornou um centro de compras e serviço, com lojas 
diversas, especialmente vestuário, e prestação de serviços de utilidades 
públicas. Nos corredores e nas plataformas ainda notam-se televisores 
suspensos que transmitem propagandas e informações diversas. 

Entorno 

O terminal está localizado em um dos melhores pontos do Centro, com 
facilidade de deslocamento para qualquer local desse bairro. Contudo, 
durante o dia, mas especialmente à noite, a parte da frente do terminal fica 
repleta de barracas e tendas de camelôs. De dia são camelôs com 
mercadorias e bugigangas diversas e a noite são barracas de comida e 
bebida. Esse fato faz do terminal um local de sensação de falta de 
segurança e de abandono, apesar da presença de oficiais da guarda – 
municipal que nada fazem para combater o comércio irregular. 

 

                                                           
25 Disponível em: <http://www.niter.com.br>. Acesso em 05 Mar. 2010. 
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APÊNCIDE X 
Ficha de Avaliação de Atrativos Turísticos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Mercado Municipal de Peixe de São Pedro ____________ 
 

Descrição Geral 

O Mercado de Peixe de São Pedro está localizado no final da Av. Visconde do Rio Branco, na junção 
com a Av. Feliciano Sodré, na fronteira do Centro com a Ponta d’Areia. O Mercado, fundado nos 
anos de 1970, contém 39 boxes, e é caracterizado por sua atividade comercial (a venda de peixes e 
frutos do mar). Sua estrutura surpreende pela simplicidade, e apesar de ser um local extremamente 
limpo, caracteriza-se pelo cheiro forte de pescado e por sua construção antiga. 

Inúmeras são as pessoas que visitam os boxes do Mercado, desde comerciantes e pessoas 
procurando peixe fresco até cozinheiros dos mais diversos restaurantes de Niterói e do Rio de 
Janeiro. Para as pessoas que apenas visitam o Mercado, recomenda-se também conhecer o 
segundo andar, onde se localizam restaurantes que podem preparar o peixe comprado no primeiro 
andar. Os restaurantes do segundo piso são bem simples, mas o atendimento é sempre ótimo e 
descontraído. 

Apesar de não figurar como um dos mais importantes atrativos turísticos da cidade, o Mercado de 
Peixe de São Pedro é uma opção fora do eixo das construções de Niemeyer focadas pela Neltur e 
apresenta essa tradicional atividade da cidade. 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada A construção é de grande simplicidade, com o exterior em ladrilhos. 

Iluminação interior Luz artificial com luminosidade ajudada por aberturas no teto que dão visão 
para o segundo andar. 

Climatização interior Sem climatização. 

Equipamentos de 
Restauração 

No segundo andar há restaurantes que podem servir o peixe comprado no 
Mercado. Os restaurantes são bem simples. 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

Apenas nos restaurantes. 

Pontos de ônibus e 
taxi 

Não há pontos de taxi no local. Os pontos de ônibus ficam a 
aproximadamente 5 minutos a pé. 

Estacionamento Há um estacionamento ao lado o Mercado. 

Bancos para descanso Apenas nos restaurantes. 

Guarda volumes Não. 

Outros elementos 
relevantes 

Há no Mercado 2 imagens de São Pedro, uma no centro do salão onde se 
encontram os boxes e outra na parte final. 

Entorno 

A rua que passa em frente ao Mercado está bem conservada, com boa 
pavimentação. A principal via de acesso ao Mercado é a Av. Feliciano 
Sodré, com intenso trânsito de ônibus e carros, contudo, deslocar-se até o 
Mercado a pé não se faz matéria difícil pois há bom espaço de calçada nas 
ruas próximas. Apenas uma ressalva deve ser feita com relação a esse 
atrativo: próximo ao Mercado há uma Estação de Tratamento de Esgoto, 
com isso, o forte cheiro de esgoto da Estação se mistura ao característico 
odor do Mercado o que torna o local agressivo ao olfato. 
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APÊNDICE Y 
Ficha de Avaliação de Equipamentos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Terminal Rodoviário Roberto Silveira_________________ 
 

Descrição Geral 

O Terminal Rodoviário Roberto Silveira se encontra na Avenida Feliciano Sodré e é administrado 
desde 1990 pela Socicam, que também administra a rodoviária do Rio de Janeiro e Angra dos Reis. 
Após a mudança para a Socicam, várias reformas estruturais foram empreendidas, desde melhorias 
na iluminação até no estacionamento e modernização das bilheterias. 

Tendo sua operação iniciada em 1976, o terminal também conta com lojas comerciais, instalações 
da administração pública municipal e de segurança e ainda um estacionamento. Ao todo a operação 
do Terminal se faz com 60 linhas de ônibus divididas em 36 intermunicipais e 24 interestaduais 
operadas por 23 empresas.26 

Por julgar o prédio de grande importância arquitetônica segundo suas características de influência 
modernista, a Prefeitura de Niterói tombou o edifício em 1998.27 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada A entrada do terminal fica na esquina das Ruas Barão do Amazonas e Dr. 
Fróes da Cruz e é bem sinalizada, com uma grande placa indicativa. 

Iluminação interior Por conter um pé direito alto e amplas janelas, a luz exterior faz ótima 
iluminação durante o dia. Lâmpadas brancas auxiliam a luminosidade. 

Climatização interior Não há climatização artificial, mas a temperatura na parte de dentro do 
prédio é consideravelmente mais branda do que nas ruas de entorno. 

Equipamentos de 
Restauração 

Lanchonetes e cafeterias dentro do terminal. 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

Há sanitários e salas-de-banho cobrados no 1º andar e sanitários gratuitos 
no 2º. Também com adaptações para cadeirantes. 

Pontos de ônibus e 
taxi 

Há pontos de ônibus próximos e ponto de taxi na entrada. 

Estacionamento Estacionamento cobrado dentro do terminal. Possui 46 vagas. 

Bancos para descanso Encontrados no saguão de entrada e nas plataformas de embarque. São 
bancos velhos, mas confortáveis. 

Guarda volumes Existente, sua utilização é feita mediante pagamento. 

Outros elementos 
relevantes 

Balcão de informações na entrada do terminal; telefones públicos em 
diversos lugares; balcão com tomadas para carregar celular e aparelhos 
eletrônicos; caixas eletrônicos de bancos; cadeira de rodas e cadeira de 
transbordo para deficientes. 

                                                           
26 Disponível em: <http://www.socicam.com.br>. Acesso em 26 Fev. 2010. 
27 Niterói Patrimônio Cultural. 

http://www/
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Entorno 

A área do Terminal Rodoviário Roberto Silveira é uma parte que apresenta, 
comparativamente à área do Plaza Shopping ou do Niterói Shopping, 
menor movimento de pessoas e menos atividade comercial. Essa é uma 
parte cujo trânsito de veículos é muito grande devido a proximidade com a 
Av. Feliciano Sodré, importante via de acesso e fuga do Centro. Ao redor 
do terminal, pode-se ainda encontrar alguns hotéis de viajante, sem muito 
luxo. Seu principal acesso é pela Rua Barão do Amazonas, rua com 
pequeno fluxo de automóveis e com bom espaço de calçada. 
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APÊNCIDE Z 

Ficha de Avaliação de Atrativos Turísticos 
Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 

 

Elemento de Observação: Museu do Bonde (Antigo Abrigo de Bondes)___________ 
 

Descrição Geral 

Construção do inicio do século XX. Inicialmente construída com o objetivo de abrigar a usina 
geradora de eletricidade e oficina de reparos dos bondes, que naquela época eram substituídos, 
passando da tração animal para a tração elétrica. Durante todo o séc. XX sofreu algumas alterações 
no uso (passou a ser abrigo de ônibus e depois centro de serviços de utilidade pública) e na 
estrutura (na situação do alargamento da Av. Marques de Paraná sua fachada principal teve que 
passar por transformações e foi mutilada). Depois de passar por um grande período de abandono e 
descaso que vai desde o final do século XX ate o inicio do XXI, o Antigo Abrigo de Bondes teve sua 
estrutura restaurada e hoje se configura como um belíssimo monumento. 

Graças à contrapartida assumida pela rede de Supermercados Guanabara, que adquiriu a permissão 
de instalar uma loja ao lado do Abrigo (um ponto estratégico por sua localização e facilidades de 
acesso), o Abrigo de Bondes foi recuperado e iniciou uma nova atividade naquele local. O Museu do 
Bonde, ou Espaço Antonio Callado, foi concebido para ser um local onde a história dos bondes 
estaria resguardada e onde atividades culturais diversas seriam empreendidas. Também no local, há 
lojas e lanchonetes, o que demonstra a intenção não apenas cultural que o local deve ter. Durante a 
pesquisa, foi encontrado o espaço fechado, o que impossibilitou a avaliação do espaço interno. 

O prédio foi tombado provisoriamente pela Prefeitura em 1993. 28 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada 
A fachada e todo o antigo prédio do Abrigo do Bonde foram reformados em 
contrapartida à instalação do Supermercado Guanabara e se encontram 
em ótimo estado. 

Iluminação interior O espaço de fora é aberto e não necessita de luz durante o dia. Durante a 
noite luzes brancas iluminam o local. 

Climatização interior O espaço não estava aberto para visitação. 

Equipamentos de 
Restauração 

Sim, ao lado do museu há um quiosque de lanches com mesas e cadeiras. 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

Sim, no próprio espaço do museu, com adaptações para deficientes. 

Pontos de ônibus e 
taxi 

Não há ponto de taxi. Há pontos de ônibus próximo. 

Estacionamento Sim, no subsolo do supermercado. 

Bancos para descanso Sim, pertencentes à lanchonete que fica ao lado, com mesas. 

Guarda volumes Não. 

                                                           
28 Niterói Patrimônio Cultural. 
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Outros elementos 
relevantes 

Não. 

Entorno 

A área onde hoje se encontra o museu era uma área degradada, sem uma 
atividade que atraísse as pessoas, o que tornava o lugar inabitado e 
perigoso. Contudo, com a construção do supermercado e a restauração do 
prédio e de uma atividade cultura no antigo Abrigo de Bondes, o local 
tornou-se mais movimentado e valorizado. Por ficar na esquina de duas 
das principais avenidas do centro, o local é de fácil acesso para aquelas 
pessoas que utilizam carro ou ônibus. 
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APÊNDICE AA 
Ficha de Avaliação de Equipamentos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP)___________ 
 

Descrição Geral 

O HUAP está localizado na Rua Marques de Paraná, é o principal hospital da região de Niterói. 
Inaugurado em 1951, inicialmente como hospital municipal, foi desativado em 1957 por falta de 
verbas. Contudo, como resultado de uma grande mobilização dos alunos de medicina da UFF, o 
hospital foi reaberto plenamente em 1964 após a prefeitura o ceder a essa universidade. Atualmente, 
o HUAP é a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói e, portanto, considerado 
como unidade de saúde de alta complexidade de atendimento. Contudo, como a maioria dos 
hospitais públicos do Brasil, o HUAP sofre com algumas mazelas da gestão pública como a falta de 
verba e a má administração. Durante muitos anos o hospital recebeu em sua emergência todos os 
tipos de pacientes, desde casos simples até aqueles de alta complexidade, o que causava uma 
grande desordem no hospital com pacientes esperando tratamento em macas nos corredores e até 
no chão. Esse panorama desumano, com falta de leitos de internação para pacientes e quadro 
reduzido de médicos transformou o HUAP num grande caos. Para mudar esse cenário desalentador, 
a direção do hospital, em parceria com a rede do Sistema Único de Saúde busca tomar algumas 
providências para melhorar o atendimento no hospital. Atualmente a emergência está em reforma e 
após essa reforma, será estruturado um novo mecanismo para o atendimento emergencial, 
esperando assim aprimorar o atendimento na unidade.29 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada Entrada recém reformada mantendo sua imagem característica na fachada 
(Cristo Redentor com braços abertos). 

Iluminação interior Toda feita em luz artificial branca. 

Climatização interior Não há climatização. 

Equipamentos de 
Restauração 

Sim, cantina do hospital. 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

Sim. 

Pontos de ônibus e 
taxi 

Ponto de taxi e ônibus próximo. 

Estacionamento Sim. 

Bancos para descanso Sim, para o aguardo do atendimento nas salas de espera. 

Guarda volumes Não. 

Outros elementos 
relevantes 

-- 

                                                           
29 Disponível em: <http://www.huap.uff.br> Acesso em 15 Fev. 2010.. 

http://www.niteroi.rj.gov.br/
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Entorno 

O hospital está em uma das mais movimentadas avenidas de Niterói. Por 
apresentar trânsito intenso em suas imediações (dificultando a livre 
circulação de pedestres) e por sua atividade rotineira, o hospital não se 
configura como um importante ponto turístico. O hospital apresenta uma 
bela arquitetura e está próximo à Praça de Republica e a outros pontos 
turísticos de maior importância. Seu deslocamento a pé é possível, mas as 
vias que o possibilitam não têm espaço de calçada muito amplo. 
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APÊNCIDE AB 
Ficha de Avaliação de Atrativos Turísticos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Caminho Niemeyer_______________________________ 
 

Descrição Geral 

Trata-se de um terreno à beira mar que abriga um complexo arquitetônico com o objetivo de 
promover arte e cultura. São edificações que, juntas com a Praça Juscelino Kubitschek, o Centro de 
Cinema Petrobras, o MAC e a Estação Hidroviária de Charitas, formam um caminho ao longo da orla 
da cidade denominado Caminho Niemeyer. A parte a que se trata aqui é apenas a grande área ao 
lado do Terminal João Goulart, parte essa onde se concentra o maior número de obras desse 
complexo. 

Contudo, grande parte desse complexo ainda está com obras em andamento e atualmente passa 
por intervenções para sua complementação e conclusão.30 

Por essa razão, o espaço encontra-se indisponível para visitação. 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada 

Não foi possível fazer a visitação uma vez que o espaço está em obras 
para conclusão do complexo e não tem previsão de reabertura. 

Iluminação interior 

Climatização interior 

Equipamentos de 
Restauração 
Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 
Pontos de ônibus e 
taxi 
Estacionamento 

Bancos para descanso 

Guarda volumes 

Outros elementos 
relevantes 

Entorno 

No entorno do Caminho Niemeyer pode-se encontrar o Terminal Rodoviário 
João Goulart, o shopping Bay Market e um pouco mais adiante o 
Hipermercado Carrefour. Trata-se de uma área com grande circulação de 
pessoas, contudo, pontualmente a rua em frente ao Caminho não há 
grande movimentação de pessoas, predominando apenas o trânsito de 
ônibus que circulam no Terminal. Por ser a parte do Centro de mais difícil 
acesso para pedestres, esse é um dos atrativos que precisam de mais 
investimentos no entorno a fim de aumentar a acessibilidade e facilitar a 
circulação de pedestres. 

                                                           
30 Disponível em: <www.neltur.com.br>. Acesso em 27 Mar. 2010. 
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APÊNDICE AC 
Ficha de Avaliação de Atrativos Turísticos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Catedral Metropolitana de São João Batista ___________ 
 

Descrição Geral 

A catedral data de meados do século XIX, sendo que já no inicio do mesmo século uma capela era 
erguida no local já com intuito de se construir uma nova matriz para a recém criada Vila Real da 
Praia Grande. A construção da igreja teve inicio em 1842, e sua conclusão foi em 1854, quando a 
imagem de São João Batista foi translada da antiga matriz em procissão que contou com a presença 
do imperador D. Pedro II. 

Em estilo colonial, a catedral possui duas torres campanárias, e ao centro delas uma cruz. Sua 
construção é dominada também pela orientação clássica, presente na maioria das construções da 
época do império. O prédio é imponente e bem conservado. 

No período da pesquisa, a igreja estava em reforma e o altar e algumas imagens de santos no seu 
interior estavam envoltos em filme protetor, o que prejudicou a apreciação desses itens. Contudo, 
apensar da obra, as atividades rotineiras da igreja ainda eram realizadas e a visitação não foi 
impedida.31 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada 
Sua entrada é imponente, com uma grande porta de madeira. Sua 
arquitetura está muito bem conservada. As portas estão sempre abertas, o 
que convida o visitante a entrar. 

Iluminação interior 
Feita através de óculos nas paredes laterais, permitindo uma iluminação 
indireta e fraca, uma música religiosa ambiente calma prende a atenção e 
aguçam a visão para os elementos religiosos 

Climatização interior Não há climatização artificial, mas a temperatura no interior é mais amena 
do que a temperatura do lado de fora. 

Equipamentos de 
Restauração 

Há uma pequena cantina do lado externo da igreja. 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

Não há sanitários. 

Pontos de ônibus e 
taxi 

Há ponto de taxi bem próximo. Já os pontos de ônibus se encontram um 
pouco mais distantes. 

Estacionamento Sim. Na parte ao redor da igreja. 

Bancos para descanso Sim. A praça em frente à Catedral oferece bancos. 

Guarda volumes Não. 

Outros elementos 
relevantes 

Foi notada a presença de muitos moradores de rua e mendigos nas 
entradas da igreja e na praça em frente a ela. 

                                                           
31 Disponível em: <http://catedraldeniteroi.com.br>. Acesso em 20 Mar 2010. 

http://catedraldeniteroi.com.br/
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Entorno 

Há uma bela praça recém reformada em frente à catedral. Essa praça é o 
Jardim São João, dotado de um lago artificial com uma estátua no centro, 
bancos, mesas de jogos, brinquedos variados para crianças e um pequeno 
teatro de arena, a praça é totalmente cercada e a entrada é feita por dois 
portões que ficam próximos da Catedral. Apenas deve ser ressaltada a 
grande presença de moradores de rua e pedintes na praça e nos portões 
externos da Catedral. Essas pessoas denotam um ambiente de 
insegurança à praça. O estacionamento ao redor da Catedral é outro item 
que descaracteriza o prédio e conturba a construção de uma boa imagem 
do atrativo, além de dificultar o deslocamento dos visitantes. 
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APÊNCIDE AD 
Ficha de Avaliação de Atrativos Turísticos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Sede Secretaria Municipal de Educação (Paço Municipal) 
 

Descrição Geral 

Edifício localizado em frente à Catedral de São João Batista, no Largo de São João. O prédio tem 
construção datada de 1914 e se caracteriza por sua rica arquitetura ecletizada (sic). No século XIX, o 
local onde hoje se encontra do Paço Municipal era a primeira sede da administração municipal, 
contudo, aquele edifício foi demolido para dar lugar e esse novo prédio (pois tudo o que se referia ao 
período imperial era considerado atrasado, logo, digno de destruição). 

Trata-se de um prédio de dois pavimentos, o portão de entrada possui arco pleno e suas fachadas 
estão sobrecarregadas de decorativismo em estuque. Outro elemento que deve ser ressaltado é sua 
interessante escadaria de ferro encontrada logo no saguão de entrada. Há ainda um grande vitral 
entre a primeira e segunda etapa da escadaria que faz entrar parcialmente a luz do sol. 

Atualmente o prédio é Sede da Secretaria Municipal de Educação e as atividades rotineiras da 
secretaria ocorrem durante toda a semana, não havendo nenhum espaço destinado à visitação. 

O INEPAC optou pelo seu tombamento em 1990.32 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada 
Apesar de não estar muito bem conservada, o prédio apresenta uma bela 
fachada, com rica arquitetura. Apenas a falta de manutenção e limpeza 
deve ser ressaltada. 

Iluminação interior Parcialmente com luz indireta do sol a partir do vitral. O restante com luz 
branca fraca. 

Climatização interior Não há climatização interior, apenas alguns ventiladores. 

Equipamentos de 
Restauração 

Não existentes. Apenas em lanchonetes nas ruas próximas. 

Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 

Há sanitários, mas não para deficientes. 

Pontos de ônibus e 
taxi 

Não há pontos de ônibus ou taxi em frente ao Paço, contudo, há apenas 
alguns metros podem-se encontrar pontos de ônibus e taxis. 

Estacionamento Sim em uma rua sem saída em frente ao Paço. 

Bancos para descanso Não. 

Guarda volumes Não. 

Outros elementos 
relevantes 

- 

                                                           
32 Niterói Patrimônio Cultural. 
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Entorno 

No entorno da secretaria e nas ruas adjacentes está localizada a área de 
comércio popular do Centro. É uma área cujas ruas são fechadas para o 
trânsito de automóveis, existindo grande concentração de vendedores 
ambulantes no meio das calçadas. A passagem de pedestres fica muito 
prejudicada por causa desse comércio além do fato de que o ambiente é 
propicio para a venda de mercadorias ilegais (contrabando e pirataria) 
passando a impressão de total ausência do poder do Estado. Em frente ao 
Paço existe um estacionamento que prejudica ainda mais a apreciação do 
prédio trazendo desarmonia ao local. 
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APÊNDICE AE 
Ficha de Avaliação de Atrativos Turísticos 

Mapeamento dos Itens de Hospitalidade Urbana Microrregional 
 

Elemento de Observação: Parque das Águas _______________________________ 
 

Descrição Geral 

Localizado no centro, próximo à prefeitura. 

Não foi possível fazer a visitação uma vez que o espaço esta em obras para melhoria da 
infraestrutura de recepção turística e sem previsão de reabertura. 

 

Elemento de 
Observação 

Descrição e comentários 

Entrada/fachada A entrada se faz por um portão de ferro com uma grande placa indicando o 
Parque. Uma escadaria leva até a parte de visitação. 

Iluminação interior 

Não foi possível fazer a visitação uma vez que o espaço está em obras 
para melhoria da infraestrutura de recepção turística e sem previsão de 
reabertura. 

Climatização interior 

Equipamentos de 
Restauração 
Sanitários (adap. p/ 
deficientes) 
Pontos de ônibus e 
taxi 
Estacionamento 

Bancos para descanso 

Guarda volumes 

Outros elementos 
relevantes 

Entorno 

Localizado em uma parte do centro sem muito movimento, mas bem 
valorizada, tem a PMN como vizinho. A rua que passa em frente à entrada 
é bem tranquila, sem muita movimentação de carros ou pessoas. Nenhum 
ônibus leva até o Parque, contudo pela proximidade com a Av. E do Amaral 
Peixoto, o deslocamento de ônibus torna-se uma opção. Outra forma de 
acesso até o atrativo é a pé, dado ao bom espaço de calçada que as vias 
ao seu redor possuem. 
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