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CARTA DO SECRETÁRIO DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Prezados, 

O estado do Rio de Janeiro possui uma grande diversidade de atrativos turísticos, que 

conquistam, a cada dia, milhares de visitantes. Possuímos belezas naturais exuberantes e 

monumentos icônicos conhecidos em várias partes do mundo. Sendo assim, é importante que um 

estado como o nosso, tenha todos os equipamentos turísticos inventariados. 

Por isso, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Turismo/ TurisRio, tem 

o prazer de apresentar o Inventário da Oferta Turística do Rio de Janeiro, que contempla as 

regiões prioritárias do Estado. Para o órgão, este documento representa um esforço em 

proporcionar um instrumento que sirva de apoio a estudos, organização e estruturação do setor 

turístico.  

O Inventário, que contou com a participação efetiva e know-how da Universidade Federal 

Fluminense – UFF, dará destaque aos serviços turísticos consolidando-os de uma forma bastante 

completa. Meios de hospedagem, alimentação, atrativos naturais e culturais são algumas das 

informações, ligadas ao setor, que estão registradas neste documento. 

Desejo que este Inventário possa colaborar no planejamento da estrutura turística e com 

isso incentivar o fomento dessa importante atividade no Estado.  

Atenciosamente 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo Senise 
Presidente da Companhia de Turismo do  

Estado do Rio de Janeiro - TurisRio 

Nilo Sergio Felix 
Secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro 
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CARTA DA COORDENAÇÃO DO IOT RJ 

 

O projeto de Inventariação da Oferta Turística dos 23 municípios do Estado do Rio de 

Janeiro, contemplados pelo Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio 

de Janeiro (PRODETUR-RJ), estabelece uma nova perspectiva para o desenvolvimento de 

políticas públicas comprometidas com o planejamento e definição de prioridades. Integrado a 

governança pública e a dinâmica empresarial, poderá contribuir para fortalecer o turismo como 

setor econômico pujante, colaborando para a retomada da economia em nosso estado. O 

levantamento dos ativos estruturantes, da sua geolocalização, do patrimônio tangível e intangível 

existente, destaca as particularidades e características de cada município, abrindo inúmeras 

possibilidades de projetos, novos investimentos e consequentemente novos atrativos e produtos 

diferenciados. Deverá neste contexto fortalecer a competitividade regional, dinamizando e 

impulsionando novos atores, colaborando para uma real integração no contexto geopolítico, 

fomentando o crescimento de todos os municípios.  O projeto de inventariação IOT-RJ entregou 

um grande volume de informações composto por relatórios, infográficos, fotografias, mapas 

georeferenciados e uma ampla base de dados em Excel dos 23 municípios que possibilita a 

continuidade do projeto.     

A execução do Projeto IOT partiu de algumas premissas que merecem ser destacadas. 

Coordenado pela Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense - UFF, 

contou com a participação efetiva de diferentes instituições públicas e de ensino, com experiência 

na área, entre as quais a UNIRIO, UFRRJ, CEFET Friburgo e CEDERJ.  

Na oportunidade, contamos ainda com a imprescindível participação de 165 estudantes das 

diferentes instituições, além de 14 professores, três assistentes administrativos permanentes e 

mais de 50 funcionários envolvidos, motoristas, técnicos administrativos, pessoal de apoio 

logístico e outros, integrantes do quadro da UFF e das 23 prefeituras.  Por fim, realizamos alguns 

agradecimento e reconhecimentos especiais.  A Profa. Dra. Claudia Moraes, Coordenadora técnica 

do projeto, a Gerente Geral do Projeto, a Turismóloga Noelle Camello, a Diretora do Programa 

Prodetur na TurisRio, Sra. Valéria Lima, a toda a Diretoria e Departamento Jurídico da Secretaria 

de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e, muito especialmente, aos Senhores Paulo Senise e Nilo 

Sergio Felix, respectivamente Presidente da TurisRio e Secretário de Turismo do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

 

 

Carlos Alberto Lidizia Soares 

Coordenador Geral do Projeto IOT-RJ 

Eduardo A. Pacheco Vilela 

Subcoordenador do Projeto IOT-RJ 
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SUBPOLO AGULHAS NEGRAS 

 

O IOT-RJ, um programa da Secretaria de Estado do Turismo do Rio de Janeiro 

(SETUR), no contexto do PRODETUR-RJ e no âmbito do Ministério do Turismo (MTur), 

permitiu observar aspectos que possibilitam auxiliar no planejamento do turismo, com a 

identificação e análise da oferta turística em dois polos turísticos (Serra e Litoral), 

divididos em subpolos, entre eles o subpolo Agulhas Negras, no polo Serra.    

O planejamento turístico baseia-se em dados e, para tanto, é mister conhecer a 

oferta turística constituída de infraestrutura e atrativos turísticos.      

O subpolo Agulhas Negras está situado na porção sul do estado do Rio de Janeiro, 

na divisa com os estados de São Paulo e Minas Gerais1. A principal demanda para o 

subpolo é de turistas fluminenses, paulistas e mineiros, o que se dá pela proximidade 

entre estes estados.  

Figura 1: Localização Espacial do subpolo das Agulhas Negras 

 
Fonte: SETUR, 2015. 

 

A Região Turística de Agulhas Negras (Figura 1) é formada pelos municípios de 

Itatiaia, Resende, Quatis e Porto Real (SETUR-RJ, 2017). No Programa Regional de 

                                                                 

1 A pesquisa do IOT-RJ considerou apenas os elementos que se situavam no território fluminense, embora a 
região turística contenha equipamentos e serviços turísticos e atrativos turísticos localizados no estado de 
Minas Gerais.  
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Desenvolvimento do Turismo no Rio de Janeiro (PRODETUR-RJ), definiu-se que o subpolo 

Agulhas Negras seria composto pelos municípios de Itatiaia e seu distrito Penedo e pelo 

município de Resende, com seus distritos Engenheiro Passos, Agulhas Negras, Fumaça, 

Pirangaí e Visconde de Mauá. Esses municípios situam-se a aproximadamente 160 km da 

capital do Estado, com população estimada de 150.500 pessoas, distribuídas em uma área 

territorial de 1.339.952 km² (IBGE, 2016).   

Em termos econômicos, Resende é um polo industrial, automotivo, metalúrgico, 

de energia nuclear e sede do segundo maior complexo militar do mundo e maior da 

América Latina, a Academia Militar das Agulhas Negras, instituição de ensino superior 

responsável pela formação dos oficiais combatentes de carreira do Exército Brasileiro. 

Itatiaia, no passado, teve na agricultura e na criação de gado sua principal atividade 

econômica. Mais recentemente, a economia recebeu novos investimentos imobiliários e 

registrou a dinamização do comércio, por conta da presença de indústrias e de 

montadoras de veículos.  

O turismo em áreas naturais está presente nos dois municípios. Muitas áreas de 

preservação ambiental, relevo acidentado e vários exemplares de rios e quedas d’água 

auferem destaque ao turismo no subpolo. Seu maior expoente é o Parque Nacional de 

Itatiaia, onde está o pico que dá nome à região turística. O Pico das Agulhas Negras - 

ponto culminante do estado do Rio de Janeiro, com 2.791 metros de altitude - está 

localizado no coração do parque e se encontra inserido em um conjunto de montanhas 

que integra um circuito muito procurado por montanhistas e adeptos do ecoturismo.  

Guardam também relação com a atividade turística em antigas fazendas 

convertidas em sítios de veraneios e núcleos populacionais voltados para o turismo rural 

e para o ecoturismo. Ademais, a cultura também tem evidência, com a presença das 

expressões culturais finlandesa e alemã, artesanato, gastronomia, turismo rural, 

patrimônio histórico e arquitetônico, museus, manifestações e eventos culturais. 

Por conta do crescimento do polo industrial está em ascensão o turismo de 

negócios, em especial na forma de eventos e feiras voltadas ao segmento em questão e 

na expansão do parque hoteleiro.     



 

 

8 

 

No subpolo de Agulhas Negras foram pesquisados ao todo 397 equipamentos e 

serviços turísticos e atrativos turísticos2, sendo 61,7% equipamentos e serviços turísticos, 

17,9% atrativos naturais, 13,6% atrativos culturais e 6,8% eventos programados (Figura 2).   

 

Figura 2: Equipamentos, Serviços e Atrativos Turísticos do Subpolo Agulhas Negras  

 
Fonte: Elaboração própria, 2017 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

2 O levantamento de dados em gabinete foi realizado em 2015 e convalidado pelas governanças locais em 
2016. Seguiu-se pesquisa de campo. Nem todos os dados convalidados puderam ser pesquisados no campo, 
por várias razões: estabelecimentos que não quiseram participar da pesquisa ou fechados ou sem 
disponibilidade para receber os pesquisadores no período da pesquisa marcada para aquele município, 
questões de segurança, falta de acesso, entre outros. Assim, o resultado apresentado neste caderno consta dos 
serviços, equipamentos e atrativos turísticos visitados na pesquisa de campo em junho de 2016.    
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EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 

 

Equipamentos e serviços turísticos são o conjunto de serviços, edificações e 

instalações indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística e que existem em 

função dela. Para que funcionem há necessidade de facilidades turísticas que ofereçam 

condições de visitação e, assim, permitam que o atrativo seja usufruído, viabilizando a 

atividade turística.  

Na figura 3 aponta-se exemplos de equipamentos e serviços turísticos do subpolo 

Agulhas Negras. 

 
Figura 3: Exemplo de Equipamentos e Serviços Turísticos de Agulhas Negras 

 

 
Fonte: Acervo próprio, 2017. 
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MEIOS DE HOSPEDAGEM 
 

 
No subpolo Agulhas Negras, o universo dos meios de hospedagem é de 171 

estabelecimentos. Foram convalidados, em Itatiaia, 69 estabelecimentos de 

hospedagem. Em Resende, foram 31. Em Itatiaia, outros 52 estabelecimentos foram 

levantados em gabinete e convalidados na primeira fase. Destes, 11 não quiseram 

participar, cinco estavam duplicados no banco de dados, sete não foram encontrados ou 

fecharam permanentemente e 29 não responderam por outros motivos. Na ocasião da 

pesquisa de campo trabalhou-se, em Resende, com 24 estabelecimentos levantados em 

gabinete e convalidados na primeira fase. Destes, cinco não quiseram participar, quatro 

não foram encontrados ou fecharam permanentemente e 15 não responderam por outros 

motivos (três deles não indicaram responsáveis para participar da pesquisa e 12 estavam 

fechados no dia da pesquisa ou solicitaram agendamento para dia e/ou horário 

incompatível com a pesquisa). 

No segundo semestre de 2016, o site da Secretaria de Turismo de Itatiaia 

apresentava um quantitativo de 140 meios de hospedagem. Na pesquisa do IOT, 

somando-se as pesquisas de gabinete e de campo, foram identificados 116. Embora o 

resultado seja menor, vale destacar a ocorrência de exclusões por alguns motivos, entre 

eles os fatos dos empreendimentos localizaram-se fora da divisão geográfica do estado 

do Rio de Janeiro, terem sido fechados, ou apresentarem problemas jurídicos, por 

exemplo. 

Em relação à divulgação de meios de hospedagem pela Secretaria de Turismo de 

Resende, o site apresenta um total de 32 empreendimentos, enquanto que, os dados do 

IOT, contemplando pesquisas de gabinete e campo, registraram 55 empreendimentos. 

Após as devidas exclusões, foram analisados 100 equipamentos de hospedagem 

no subpolo de Agulhas Negras, conforme pode ser verificado na Figura 4. Destes, 37% são 

hotéis, 54% pousadas, 1% hotéis de trânsito, 3% flats/apart-hotéis, 1% cama e café, 1% 

hospedagem familiar e 3% hotéis fazenda. Aferiu-se que as pousadas existem em maior 

número, seguidas pelos hotéis, representando juntos 26% dos dados pesquisados.  
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Figura 4: Tipologia dos Meios de Hospedagem em Agulhas Negras 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Com base na pesquisa de campo, observou-se que a partir da década de 1990, 

Itatiaia registrou maior investimento na área hoteleira. Em Resende, houve mais 
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investimento a partir da década de 2000, mas em valores não tão relevantes, se 

comparados aos registrados nas décadas de 1980 e 1990. 

Destaca-se, a partir da segunda metade da década de 1990, a implementação do 

Plano Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), que fomentava o 

desenvolvimento do turismo em destinos turísticos ou com potencial turístico. Com a 

criação do Ministério do Turismo (MTur), em 2003, o programa foi continuado por meio 

de ajustes, que o transformaram no Programa de Regionalização do Turismo (PRT). 

O PNMT possibilitou que municípios se organizassem para o desenvolvimento do 

turismo. O PRT, por seu turno, permitiu que os mesmos municípios se congregassem com 

localidades vizinhas para aumentar sua capacidade de concorrência com outros destinos.  

Como Resende é uma cidade que possui outras atividades não restritas ao turismo, 

a construção dos meios de hospedagem manteve ascensão semelhante aos anos 

anteriores ao pesquisado. Em Itatiaia, diferentemente, o turismo figura como a principal 

atividade econômica municipal e, por consequência, os programas de turismo do MTur 

foram de grande relevância para o crescimento do setor. 

Quanto à participação em órgãos profissionais e cadastros oficiais e 

governamentais de meios de hospedagem, 23 estabelecimentos informaram que 

participam do Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no Setor do 

Turismo (CADASTUR, 2015). Destes, 19 são filiados a associações e sindicatos, 17 a 

associações de turismo, 16 a associações comerciais, 39 são citados em guias turísticos 

locais e três estão vinculados a outros programas. Percebe-se que a adesão ao 

CADASTUR é ainda pequena e que pode ser aumentada, já que na certificação relativa ao 

período 2016-2018 foram encontrados apenas 14 estabelecimentos de hospedagem no 

subpolo. Embora muitos sejam filiados às associações de turismo, em trabalho recente 

Durães (2017) verificou que a Governança das Agulhas Negras enfrenta dificuldades de 

atuação relacionadas à gestão do território regionalizado, registrando-se elevado grau de 

dependência dos gestores públicos participantes, o que levou a uma desarticulação da 

rede, entre os anos de 2016 e 2017.  
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O subpolo apresenta aproximadamente 5.695 leitos e 2.322 UHs. Quanto ao 

número de unidades habitacionais (UHs), a maior oferta por empreendimento é de 166 

UHs e a menor é de três UHs. A distribuição dos estabelecimentos por leitos pode ser 

observada na Figura 5. 

Figura 5: Número de UHs em Agulhas Negras 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Quanto aos segmentos dos meios de hospedagem, 18 estabelecimentos disseram-

se especializados em negócios e eventos (18%), 29 em ecoturismo (29%), 17 em aventura 

(17%), seis em turismo rural (6%), outros seis em estudos e intercâmbio (6%), dois em 
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esportes (2%) e três em cultural (3%), quatro não sabiam ou não quiseram responder (4%) 

e outros 38 informaram não serem especializados em nenhum segmento(38%), conforme 

Figura 6. 
 

Figura 6: Segmentos dos Meios de Hospedagem em Agulhas Negras 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Além do português, em alguns meios de hospedagem também é possível se 

comunicar em língua estrangeira. Entre os estabelecimentos pesquisados, 49 não têm 
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funcionários que se comunicam em língua estrangeira. A língua inglesa é falada em 40 

meios de hospedagem e 17 se comunicam também em espanhol e 10 em outros idiomas.  

A grande quantidade de estabelecimentos que não possui atendimento em língua 

estrangeira pode ser uma barreira para o turismo de negócios, bem como para o principal 

atrativo, o Parque Nacional de Itatiaia, pois ambos os segmentos recebem turistas 

internacionais. 

Quanto às restrições, 20 estabelecimentos não possuem restrições, 68 não 

recebem animais, oito não recebem crianças e 14 não recebem fumantes. Observa-se que 

as restrições ao cigarro são uma prerrogativa legal. Quanto aos animais, em que pese não 

ser uma restrição legal, não os aceitar pode ser considerado um aspecto negativo, pois 

existem atualmente no Brasil 22,1 milhões de felinos e 52,2 milhões de cachorros (IBGE, 

2017). Esta restrição pode influenciar famílias na escolha do destino de viagem. 

Os dados sobre a acessibilidade para deficientes e pessoas com mobilidade 

reduzida são os seguintes: 5% não responderam, 74% disseram não possuir estrutura e 

apenas 21% dos estabelecimentos apresentaram dados que os possam classificar com 

boas condições de acessibilidade. Há de se considerar as questões topográficas e 

geográficas de declividade e aclividade dos terrenos e o fato de as construções antigas, 

muitas vezes, dificultarem a implantação ou alteração dos estabelecimentos para 

acessibilidade de pessoas com deficiências motoras. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei 13.146) estabeleceu um prazo até janeiro de 2018 para hotéis, pousadas e 

demais empreendimentos do setor adaptarem suas instalações. 

 

ALIMENTOS E BEBIDAS 

 

Foram estudados 118 equipamentos e serviços de alimentação, classificados 

segundo a tipologia (Figura 8): 67 restaurantes (56,7%), 18 bares (15,2%), 12 lanchonetes 

(10,2%), cinco confeitarias/padarias (4,3%), cinco cafeterias (4,3%), duas sorveterias (1,7%) e 

nove classificados como outros (7,6%). Os restaurantes foram predominantes entre os 

empreendimentos pesquisados, seguidos de bares, lanchonetes e confeitarias, conforme 

Figura 7. 

O serviço e equipamento de alimento mais antigo, entre os convalidados e 

identificados em pesquisa de gabinete, é de 1964.  Entre 1964 e 1990 foram abertos 11 
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estabelecimentos de alimentação. Entre 1991 e 2000, 16 novos estabelecimentos se 

instalaram em Agulhas Negras. De 2001 a 2010 foram abertos 30 estabelecimentos. Após 

2011, até 2016, foram implantados 41 estabelecimentos. Doze estabelecimentos não 

informaram a data de início das atividades. Observou-se que gradativamente, conforme 

as décadas ficam mais próximas do presente, há aumento no número de 

estabelecimentos. 

 

Figura 7: Tipologia dos Serviços de Alimentação em Agulhas Negras 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Apenas 26,3% dos estabelecimentos declararam estar associados e/ou vinculados a 

alguma organização, tanto de classe quanto de governança. Neste aspecto, a associação 

comercial CDL (Câmara de Dirigentes e Lojistas)  é a que mais se destaca. Em um universo 

de 31 empreendimentos com algum cadastro, 22 informaram dispor de cadastro na CDL. 



 

  
17 

Dos 118 estabelecimentos analisados, 36 ofertavam somente comida brasileira e 16 

não trabalhavam com um tipo de culinária específica. São ofertadas em maior número as 

culinárias japonesa, italiana, alemã, americana, espanhola e árabe. 

No que tange aos serviços prestados, 36 estabelecimentos ofereciam serviço a la 

carte, 16 menu de preço fixo, 16 self service por kilo, sete rodízio, quatro rodízio com 

buffet, três drive thru, 11 fast food, três delivery e os demais outros tipos de serviços. 

Dos estabelecimentos de alimentação, 56 não possuem site e 39 não possuem e-

mail. Quanto à disponibilização de wi-fi gratuito, apenas 31 oferecem. 

Quanto às restrições, 13 estabelecimentos não possuem restrições, 52 não 

recebem fumantes, 44 não recebem animais, quatro não recebem pessoas sem camisa e 

dois não recebem crianças. As principais restrições estão relacionadas a questões legais, 

como aceite de animais e permissão de fumar em estabelecimentos de alimentação. 

As estruturas para receber comensais podem ser observadas na Figura 8. Registra-

se presença de sanitários, atendimento a grupos, sistema de ventilação, estacionamento, 

música ambiente, carta de vinho, espaço para eventos e adega.  
 

Figura 8: Serviços e Estruturas para receber comensais em Agulhas Negras 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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AGÊNCIAS DE TURISMO  
 

Foram levantadas 11 agências de viagem e uma agência de receptivo no subpolo de 

Agulhas Negras.  A agência mais antiga data de 1990, outras duas se estabeleceram em 

1991 e 1992. Entre os anos 2000 e 2011, três agências de viagens foram inauguradas na 

localidade e outras quatro de 2012 a 2016. Uma não informou a data de início das 

atividades. 

Figura 9: Serviços de Agenciamento em Agulhas Negras 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Dez agências estão localizadas em áreas urbanas e uma em área rural. Quanto ao 

segmento em que são especializadas, seis informaram não serem especializadas em 
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nenhum segmento, três não responderam, uma informou ser especializada em 

ecoturismo e outra informou em Aventura, Estudos e Intercâmbio e Ecoturismo. 

 

TRANSPORTES TURÍSTICOS 

 

Foram identificadas no subpolo de Agulhas Negras quatro locadoras de veículos 

e cinco transportadoras turísticas (Figura 10).  

 
Figura 10: Serviços de Transporte Turístico em Agulhas Negras 

 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

O estabelecimento com maior número de funcionários possui 120 colaboradores. 

Um estabelecimento afirmou possuir entre 70 e 80 colaboradores, outro estabelecimento 

declarou possuir 50 funcionários permanentes e os demais possuem até 10 funcionários.  
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Uma transportadora informou atender em inglês, uma informou que não possui 

atendimento em língua estrangeira e as demais transportadoras, assim como as 

locadoras, não quiseram responder a essa questão. 

Quanto a possuir informativos impressos, três empresas afirmaram possuir 

material impresso apenas em português, outra informou ter em inglês e espanhol, uma 

não possui e as demais não responderam.  

Dos 16 serviços e equipamentos de transportes pesquisados, sete possuíam site e 

oito possuem apenas e-mail. 

Quanto aos equipamentos e facilidades para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, nenhum dos nove atrativos analisados dispõe de serviço adequado. 

 

ESPAÇOS PARA EVENTOS 

 

Não foram encontrados Serviços e Equipamentos destinados exclusivamente a 

Eventos, na pesquisa de campo. Porém, vale destacar que sete empreendimentos do 

subpolo possuem espaços para eventos, principalmente os sociais (festas). São eles: D’ 

Garutti Festas & Eventos, Rei das Festas, Espaços 75 Festas e Eventos, Resende Eventos, 

La Belle Maison, Espaço Montana Eventos, Mirante e Espaço Medley.  

Há, ainda, instalações físicas para eventos nos hotéis River Park Hotel, Montese 

Tower Hotel, Castel Plaza Hotel, Hotel Vila Rica e Cegil Hotel Boulevard, Encanto Penedo 

Eventos, Estalagem, Pousada Villa Luna Penedo, Vista Linda Hotel, Hotel da Cachoeira, 

Pousada Tapera e Hotel Pequena Suécia.   

Não foram identificados estabelecimentos associados à Associação Brasileira de 

Empresas de Eventos (ABEOC). 

 

ATRATIVOS  

 

 São considerados atrativos o “conjunto de equipamentos, bens e serviços de 

alojamento, de alimentação, de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social ou 

de outros tipos, capaz de atrair e assentar numa determinada região, durante um período 

determinado de tempo, um público visitante” (BENI, 2007, p. 177). 
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ATRATIVOS NATURAIS 

 

Os atrativos naturais são elementos da natureza que, ao serem utilizados para fins 

turísticos, passam a ter um valor turístico. Eles atraem fluxos turísticos para o destino 

(montanhas, rios, praias, cavernas, cachoeiras, clima, flora, fauna, entre outros), 

motivando as viagens. 

 

Figura 11: Exemplos de Atrativos Naturais no Subpolo Agulhas Negras 

 

Fonte: Acervo próprio, 2017. 

 

RELEVO CONTINENTAL 

Foram encontrados (Figura 12) 28 atrativos de relevos continentais no subpolo.  

Sendo classificados 28,5% como montanha, 28,5% como pico/cume, 14,2% como 

monte/morro/colina, 10,7% como serra, 10,7% como planalto e 7,1% com outras 

classificações.  Referente à natureza deste relevo, foram classificadas 85,7% em públicos, 

10,7% em privado e 3,6% em outros e todos estão localizados em área rural.  
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Quanto à sinalização, 12 afirmaram possuir sinalização de acesso e apenas cinco 

possuem sinalização turística.  

Quanto à visitação, 27 permitem visitação e um não permite. Já a respeito da 

finalidade da visitação, 10 informaram destinarem-se para passeio, 16 para turismo de 

aventura e sete não informaram. O agendamento da visitação não é necessário em 12 

atrativos e em 11 é opcional. Quatro atrativos informaram que são obrigatórios os 

agendamentos prévios. O acesso aos atrativos é pago em 20 estabelecimentos, sendo 

que 66,8% deles trabalham apenas com entrada inteira e 33,2% também com meia 

entrada.  

Quanto à finalidade para visita, há significativa motivação para passeio e turismo 

de aventura. 

Entre as instalações de entrada, verifica-se centro de recepção, posto de 

informação, portaria principal, guarita e bilheteria, entre outros. 

O estado de conservação dos atrativos é percebido muito positivamente, visto que 

36% dos atrativos são indicados como “muito bom” e os demais como “bom”. 

Nenhum dos atrativos tem acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida.  
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Figura 12: Relevo Continental em Agulhas Negras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 
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HIDROGRAFIA E QUEDA D’ÁGUA 

 

Nesta categoria foram analisados 43 atrativos (Figura 13), sendo 62,7% rios, 34,8% 

cachoeiras e 2,5% outros.  

A natureza das visitas divide-se em 53,4% pública, 44,1% privada e 2,5% de outra 

natureza. A principal motivação para visita é o passeio (41 atrativos), seguida de turismo 

de aventura (dois atrativos). 

Quanto à sinalização, 30 estabelecimentos afirmaram possuir sinalização de 

acesso e apenas 11 possuem sinalização turística. 

Aferiu-se que 100% dos atrativos permitem visitação e em 95,5% das visitas, a 

finalidade é passeio. Quanto ao acesso, 39% das visitas podem ser agendadas e 83% 

podem ser guiadas ou autoguiadas. 

 Em 35% deles a entrada é paga e entre as instalações observadas na entrada tem-

se centro de recepção, posto de informação, portaria principal, bilheteria, etc. 

Em relação às características de estrutura e serviços, apontam-se vagas para 

veículos automotores, hospedagem, instalações sanitárias e as principais atividades 

desenvolvidas são cachoeirismo e trilhas. 

O estado de conservação dos atrativos é percebido positivamente, visto que 52% 

são indicados como “muito bom” e 48% “bom”. 

Nenhum dos atrativos tem acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida.  
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Figura 13: Hidrografia e Queda d’Água em Agulhas Negras 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Na categoria unidades de conservação, foram levantados oito atrativos, conforme 

Figura 14. Entre as pesquisadas, três são Áreas de Proteção Ambiental (APA de 

Engenheiro Passos, APA da Serrinha do Alambari e APA da Serra da Mantiqueira), um é 

Refúgio da Vida Silvestre (Refúgio da Vida Silvestre Estadual Lagoa da Turfeira) e quatro 

são parques (Parque Nacional de Itatiaia, Parque Natural Municipal do Rio do Pombo, 

Parque Municipal Cachoeira da Fumaça-Jacuba e Parque Estadual da Pedra Pelada). 

 

Figura 14: Unidades de Conservação no Subpolo Agulhas Negras 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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ATRATIVOS CULTURAIS 

 

Os atrativos culturais são fatores primordiais para o turismo relacionados à 

vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico cultural e dos 

eventos culturais. Na figura 15 estão alguns exemplos de atrativos culturais encontrados 

no subpolo de Agulhas Negras. 

 

Figura 15: Exemplos de Atrativos Culturais em Agulhas Negras  

 

Fonte: Acervo próprio, 2017. 

 

Na categoria de Atrativos Culturais foram encontrados 54 atrativos, divididos em 

13 subcategorias, conforme apresentado na Figura 16.  
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Figura 16: Atrativos Culturais em Agulhas Negras 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Conjuntos Arquitetônicos 

O subpolo possui três conjuntos arquitetônicos (dois urbanos e um ferroviário), 

sendo as construções, em estilo neoclássico, anteriores a 1950. Quanto à natureza, um é 

público e dois são privados. Um é aberto à visitação e a religião apresenta-se como sua 

principal motivação. Não se observa sazonalidade e o principal público é advindo da 

região. O estado de conservação é bom em 50% deles, mas nenhum possui infraestrutura 

de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  
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Lugares de Manifestação de Fé  

A pesquisa identificou um atrativo que foi criado após 1950. Sua natureza é 

pública. Possui sinalização turística e urbana e está localizado em espaço urbano. A 

entrada é gratuita, com funcionamento o ano inteiro. Embora o estado de conservação 

seja muito bom, não há acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. 

 

Lugares de Referência à Memória 

O subpolo conta com um lugar de referência à memória, de natureza privada, com 

construção datada de 2011 e localizado em área rural. Visitações são permitidas, desde 

que pagas e agendadas, podendo ser guiadas ou não. O período de funcionamento é o 

ano inteiro, exceto em feriados. Recebe turistas. Possui informativos impressos somente 

em português e integra guias turísticos impressos. Embora o estado de conservação seja 

muito bom, não há acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

Marcos Históricos 

Agulhas Negras apresenta cinco marcos históricos, um anterior a 1950 e outros 

dois construídos entre 1971 e 1980. Três são de natureza pública, dois de natureza 

privada, com sinalização de acesso e turística e três com localização urbana e dois rurais. 

Entre os estilos arquitetônicos, observa-se um em estilo moderno e três em estilo 

eclético. O período de funcionamento é o ano inteiro, exceto em feriados. Há 

informativos impressos somente em português e integram guias turísticos impressos. 

Embora o estado de conservação seja muito bom, não há acessibilidade para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

Museus/Memorial 

O subpolo possui quatro museus, três públicos e um privado. Três deles estão 

localizados na área urbana e um na rural e as construções são posteriores ao ano de 1950.  

Todos permitem visitação durante todo o ano desde que pagas e agendadas, podendo 

ser guiadas ou não. O período de funcionamento é o ano inteiro, exceto em feriados. Há 

restrições à entrada de animais. Há informativos impressos em português e integram 

guias turísticos impressos. Não há acessibilidade para pessoas com deficiências ou 

mobilidade reduzida. 
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Bibliotecas 

Existem três bibliotecas, todas localizadas em área urbana, com visitação gratuita 

e cuja finalidade principal dos visitantes é a pesquisa. Os estilos construtivos são colonial, 

barroco e moderno. O estado de conservação aparece como positivo, visto ser 

considerado em 33% “muito bom” e em 67% “bom”.  

 

Centros Culturais /Casas de Cultura e Galerias 

O subpolo possui três edificações públicas localizadas em área urbana, com 

construção posterior à década de 1980. Há ainda dois centros de visitantes e uma casa de 

cultura, todos públicos e com atividades culturais e educativas. A atividade principal em 

todos é de natureza cultural. A visitação é permitida ao longo do ano, gratuitamente em 

quatro deles, e, em dois, paga. Embora o estado de conservação seja apontado como 

“muito bom” em 33% dos estabelecimentos e “bom” em 67%, em nenhum deles há 

condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

 

Teatros 

Foram pesquisados dois teatros, um público e outro privado. Ambos possuem 

sinalização de acesso, estão em área urbana e suas construções datam de período pós 

década de 1980. Os estilos das edificações são modernos, a visitação se dá com entrada 

gratuita e a principal finalidade é o passeio. Todos os empreendimentos possuem estado 

de conservação apontado como “muito bom” e todos apresentam condições de 

acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

 

Gastronomia típica e preparação de alimentos 

Na gastronomia destaca-se o bolo húngaro, a truta, o chocolate e o fondue. A 

fabricação da cerveja Maresia de Mauá se destaca como técnica de produção e 

processamento de alimento. 

 

Artesanato/Trabalhos Manuais  

No subtipo artesanato e trabalhos manuais tem destaque a escultura de Martii 

Vartia, além da produção de bonecas de papel marché.  
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Formas de expressão 

Destacam-se neste item o grupo de dança Pky e os grupos de Maracatu Raiz de 

Valor e Calangueiros. Também em Penedo, semanalmente, há o Baile Finlandês. 

 

EVENTOS PROGRAMADOS  

 

Na categoria de Eventos Programados foram encontrados 27 acontecimentos de 

destaque, conforme apresentado na Figura 17.  

 

Figura 17: Eventos Programados em Agulhas Negras 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

O subpolo possui quatro feiras e exposições, todas organizadas pelo poder 

executivo municipal, divulgadas por mídias sociais e com entrada gratuita.  

Existem ainda sete festivais/shows de natureza pública, dois organizados pelo 

trade local, um pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), um por uma fundação cultural e 

três pelo poder executivo municipal.  
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Há também, na categoria oficinas e workshops, um sarau de inverno que tem a 

organização realizada através de parceria entre o poder executivo municipal e a 

administração do Parque Nacional de Itatiaia. 

Na categoria competições o subpolo promove um Concurso Gastronômico.  

São destaques na categoria desfiles e passeatas dois Desfiles Cívicos para 

comemorar os aniversários das cidades, organizados pelos poderes executivos 

municipais.  

O subpolo possui dois encontros temáticos, um de motociclistas (organizado por 

Penedo Moto Riders) e outro de arte (na praça, organizado pela prefeitura). Os períodos 

de realização são nos meses de agosto e setembro, respectivamente. 

São organizadas ainda nove festas e celebrações, com periodicidades anuais e 

mensais, de natureza pública e privada. Todas têm datas fixas. 

Em Itatiaia registra-se ainda um evento de caráter privado denominado Caminhada 

da Natureza e seu período de ocorrência é no mês de junho. 

 

TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES PARA O SUBPOLO AGULHAS NEGRAS 

 

A expansão turística no subpolo vem sofrendo com alguns problemas 

relacionados ao uso do solo. Tem-se verificado um gradual crescimento populacional 

principalmente nos municípios de Itatiaia (RJ) e, sobretudo, em Resende (RJ), com 

ampliação dos sítios urbanos. Ocorre, ao mesmo tempo, um processo de reocupação das 

zonas rurais para implementação de equipamentos turísticos como sítios, hotéis e 

pousadas, o que aumenta a pressão sobre os recursos naturais das áreas adjacentes ao 

Parque Nacional de Itatiaia, causando, em alguns casos, impactos significativos sobre as 

condições ambientais.  

No entanto, o parque, que completou 80 anos, tem a mata atlântica muito bem 

conservada, sendo grande a eficiência de preservação da flora e da fauna. Com atrativos 

excepcionais, o parque atraiu em 2015-2016 mais de 250 mil pessoas. Por isso, uma das 

primeiras ações necessárias para aumentar as oportunidades de negócios em torno do 

parque é resolver a questão fundiária. Atualmente, somente 52% das áreas do parque 
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estão sob gestão do governo federal. A necessidade de preservação do ambiente é 

fundamental para a sua atratividade e para a conservação ambiental.  

Como a principal motivação de visitações ao subpolo é o turismo em áreas 

naturais, a inauguração de unidades de conservação recentes, como o primeiro Refúgio 

da Vida Silvestre, com o objetivo de preservar a reprodução de espécies ameaçadas em 

extinção pode ter como desdobramento a indução de projetos de sensibilização 

ambiental como os existentes em alguns lugares do Brasil, voltados para a preservação 

das tartarugas e do peixe-boi. A importância do Rio Paraíba para o estado do Rio de 

Janeiro pode também levar à criação de atividades culturais de educação patrimonial e 

ambiental, que podem, por sua vez, aumentar a atratividade dessas áreas.  

A figura histórica de Visconde de Mauá, grande comerciante, industrial e 

banqueiro durante o Segundo Reinado (1831-1889), também não é explorada no subpolo. 

Por sua importância regional e nacional, poderia haver um memorial como atrativo 

turístico. 

O turismo rural tem ainda potencialidades não totalmente exploradas, como em 

Engenheiro Passos, distrito de Resende. Muitas fazendas históricas, do século XIX, 

relacionadas à cultura do café, são utilizadas atualmente como hotéis fazendas ou para 

visitação. A localidade fica em área de passagem para as estâncias hidrominerais do Sul 

de Minas e no acesso para quem visita a parte alta do PARNA de Itatiaia e esta condição 

pode maximizar as possibilidades de ampliação do turismo local.    

O setor automotivo tem grande impacto no crescimento econômico do subpolo, 

criando-se um polo econômico que poderá trazer oportunidades de ampliação de ofertas 

relacionadas ao turismo de negócios. A implantação de Centros de Eventos pode 

dinamizar o setor de feiras e de treinamentos empresariais, hoje presente principalmente 

nos hotéis. Os espaços de eventos existentes estão mais associados aos eventos culturais 

e sociais, segmento em franco crescimento, que cria uma cadeia produtiva favorável nos 

subpolos. Os profissionais especializados neste setor podem atender ao segmento de 

M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), mais relacionado ao turismo 

de negócios.  

A junção do turismo de negócios com o turismo de lazer pode ser uma boa 

oportunidade para resolver o problema da sazonalidade do subpolo. A prática do uso dos 

eventos para atrair público na baixa estação pode continuar a ser utilizada, mas os 
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eventos de negócios complementariam a dinamização do turismo em períodos menos 

favoráveis.  

A diminuição da presença dos descendentes dos imigrantes finlandeses em 

Penedo tem tirado o estímulo da visitação com esta motivação. Ainda há atrativos como 

museus, clube e a Praça Finlândia, a Casa de Pedra e o espaço comercial da Casa de Papai 

Noel. Porém, a gastronomia, o artesanato e as festas têm perdido espaço para outras 

gastronomias e produtos que se encontram em outros destinos. Recentemente, houve 

aumento na oferta hoteleira e uma das maneiras de ocupar os meios de hospedagem 

seria reforçar a tradição cultural que originou o distrito.   

A estrada que liga Penedo a Visconde de Mauá transformou-se em uma estrada-

parque (RJ-163), o que facilitou o acesso ao subpolo que já recebia turistas com bom 

poder aquisitivo em suas pousadas e hotéis, principalmente em Maringá. Junto a estes 

meios de hospedagem, equipamentos e serviços de alimentação foram instalados. O 

antigo “reduto hippie” atualmente é dominado pelo turismo e Maromba tornou-se uma 

vila mais popular. No entanto, em Serrinha do Alambari, distrito de Resende, ainda há 

espaço para novos negócios relacionados ao turismo.   

Outro segmento também a ser mais explorado é o do ciclismo e de esportes de 

aventura, a exemplo dos já desenvolvidos relacionados ao voo livre e de parapente.   

O Museu Duas Rodas é um exemplo de dinamização de atrativos dado por outros 

destinos de serra. Atrativos similares podem ajudar a dinamizar o turismo local. 

O turismo militar presente na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) pode 

ser mais divulgado e dinamizado, dadas as suas características únicas.  

Cursos específicos de idiomas precisam estar na pauta na formação de pessoas, 

bem como a preocupação de aumentar o número de estabelecimentos hoteleiros e de 

alimentação que acolham pessoas com mobilidade reduzida.  

Indica-se ainda oportunidades de negócios dedicados aos serviços de telefonia e 

acesso à internet, além de negócios dedicados à infraestrutura necessária para o 

deslocamento e o ordenamento do transporte e à melhoria no saneamento básico.   
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