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APRESENTAÇÃO

O Turismo em Jambeiro
O patrimônio histórico preservado e os importantes aspectos ambientais demonstram a
potencialidade turística de Jambeiro que atualmente faz parte do Programa de Regionalização
Turística instituído pelo Ministério do Turismo. Jambeiro integra o Mapa do Turismo Brasileiro
e está incluído na Região Turística Rios do Vale (Vale do Paraíba e Serra do Mar).
Visitar Jambeiro é mergulhar no universo caipira, vivenciar as paisagens da Serra de Jambeiro,
degustar a culinária tradicional, a cachaça, a cerveja artesanal e levar para a casa os produtos
da roça. As festas populares, religiosas e sertanejas atraem grande público. A memória
documentada dos seus ilustres cidadãos, a simplicidade, a autenticidade e o acolhimento
resumem o Turismo de Jambeiro.
O planejamento turístico é, nesta etapa, fundamental para que o município desenvolva a
atividade dentro dos critérios de sustentabilidade (valorização da sua cultura, preservação do
meio ambiente e distribuição de renda de forma mais justa).
O mérito desse trabalho de planejamento turístico é ter sido construído com a participação dos
jambeirenses e, portanto, contém a realidade do município incluindo os aspectos positivos e os
negativos. Planejar o Turismo é maximinizar tudo o que beneficia a população e buscar
soluções coletivas para aquilo que a prejudica.
A localização estratégica com estradas bem conservadas, a duplicação da Tamoios, o
desenvolvimento industrial, a natureza, rios, cachoeiras, sua rica história contada desde o
século XIX, tradições e culinária caipira demonstram o inegável potencial turístico de Jambeiro.
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1. INTRODUÇÃO
Jambeiro faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (UGRHI 02), Compartimento
1, Região das Cabeceiras – B, a qual engloba a região do Reservatório de Santa Branca. Parte
do Município é banhada pela represa de Santa Branca, formada pelas águas dos rios
Paraibuna e Paraitinga. Dessa forma, o município é classificado como Área de Proteção
Ambiental Federal pela sua riqueza hídrica e sua cobertura vegetal nativa que, em 2008/2009,
representava 17,20% do município (SÃO PAULO, 2010).
As pesquisas com turistas feito nos meses de setembro a outubro de 2018, no escopo da
Elaboração do Plano Diretor de Turismo Sustentável de Jambeiro, indicam que os turistas
visitam a cidade pelos seguintes atrativos: estradas de terra para ciclistas, trilhas, estradas com
curvas para motoqueiros, belezas naturais como matas e cachoeiras, gastronomia,
tranquilidade da cidade com jeito de cidade histórica do interior.
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Análise da características do Uso e Ocupação do Solo
A dinâmica da paisagem implica em estudos de avaliação e de diagnóstico que monitorem a
dinâmica espaço/temporal do uso e ocupação do solo para evitar a degradação ambiental e
ordenar a ocupação territorial, viabilizando, portanto, as ações de planejamento e gestão
municipal e monitoramento.
A forma como o município é ocupado é função de sua estruturação e desenvolvimento,
considerando as diferentes atividades, produção e comportamento da sociedade no espaço
geográfico.
Foram definidas oito classes de uso e ocupação do solo, definindo a legenda de acordo com
os critérios da ocupação regional, com as seguintes classes: mata/capoeira, área urbanizada,
campos antrópicos, área de mineração, área agrícola, reflorestamento, espelho d’água e área
industrial.
Quantificação das áreas do uso e ocupação do solo no município de Jambeiro.
Uso e ocupação do solo
Reflorestamento
Mata/capoeira
Campos antrópicos
Área urbanizada
Espelho d'água
Área agrícola
Área de mineração
Área industrial
Total

Área (%)
12,7
33,7
48,5
1,4
3
0,1
0,3
0,3
100

Distribuição das áreas do uso e ocupação do solo no município de Jambeiro.
Fonte: Bertoldo (2018)
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PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA E PESQUISA DE OPINIÃO DOS MORADORES

Para a aplicação das pesquisas de demanda turística e de opinião dos moradores, foram
elaborados dois questionários (APÊNDICE A e APÊNDICE B) com questões abertas e
fechadas que buscaram traçar o perfil dos visitantes e dos moradores por meio de
amostragens. O período das entrevistas foi de setembro a novembro de 2018, sendo que as
entrevistas com os turistas foram realizadas apenas nos finais de semana e feriados quando
são encontrados com maior frequência na Praça Almeida Gil, na Padaria São José e no
mercado e empreendimentos turísticos.
Ambos os formulários foram testados no primeiro final de semana do início dos trabalhos com
o objetivo de verificar se os formulários continham questões claras que não confundissem os
entrevistados.
As amostragens (113 para turistas e 109 para os moradores) foram definidas de acordo com a
classificação dada por Samara e Barros (1997, p. 70) como não-probabilística por conveniência
pela qual, segundo os autores, “os elementos da amostra são selecionados de acordo com a
conveniência do pesquisador. São pessoas que estão ao alcance do pesquisador e dispostas
a responder a um questionário”.
A seguir são apresentados os resultados das duas pesquisas. As análises salientam a
relevância dos resultados. Comparando algumas questões, apreende-se que não há conflito
de opiniões entre turistas e moradores que entendem como benéfico compartilhar seu meio
ambiente e seu modo de vida com os visitantes. Jambeiro tem o que os turistas buscam
paisagem, tranquilidade, modo de viver simples e autêntico, culinária etc., atendendo, portanto,
a demanda atual. Por outro lado, por não ter a atividade turística organizada e estruturada, a
comunidade perde oportunidades de negócios e deixa de vender seus produtos quando fecha
as portas do comércio nos finais de semana, por exemplo. O Turismo gera renda, mas a
comunidade precisa se conscientizar desse fluxo espontâneo e empreender com pequenos
negócios os quais podem envolver a própria família, proporcionando trabalho e renda para
todos.

6

PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA
Análise dos resultados – Pesquisa com Turistas – 113 entrevistas

Onde mora?

37%

16%
19%
São José dos Campos

Caçapava

Taubaté

São Paulo

Paraibuna

Jacareí

Monteiro Lobato

Outras cidades

São José dos Campos
Caçapava
Taubaté
São Paulo
Paraibuna
Jacareí
Monteiro Lobato
Outras cidades

37%
19%
16%
5%
3%
8%
1%
12%

A maior frequência dos visitantes que chegam a
Jambeiro é de moradores das maiores cidades
vizinhas: São José dos Campos, Caçapava e
Taubaté.
Por
receber
muitos
ciclistas,
principalmente no final de semana, os roteiros
curtos entre as cidades são ideais para estes
atletas, que fazem de Jambeiro seu destino final
para retorno para suas cidades, conforme será
destacado a seguir.

Qual destino após Jambeiro?
15%

85%

Cidade de origem
Passagem

Cidade de origem
Passagem

85% O turismo de passagem por Jambeiro é muito pequeno.
15% Isto é determinado pela falta de rotas e divulgação da
cidade. Este aspecto determina uma possiblidade imensa
de fortalecimento do turismo através da criação de roteiros
turísticos, rotas de romaria, circuitos de ciclismo,
motociclismo, dentre outros, que incluam a cidade.
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Visitou outras cidades da região?
5%

22%

73%

Sim

Não

NR

Sim 21% Muitos dos visitantes têm Jambeiro como seu passeio predileto e não
incluem outras cidades no roteiro. Como destacado acima, em sua grande
Não 73%
maioria, os turistas vêm à cidade como destino final para retornarem às
NR 5% suas cidades de origem.

Cidades que visitou

Caçapava

Taubaté

Paraibuna

São José dos Campos 13%
Caçapava 6%
Taubaté 6%
São Paulo 0%
Paraibuna 16%
Jacareí 3%
Monteiro Lobato 3%
Outras cidades 52%

Jacareí

Monteiro Lobato Outras cidades

As respostas a esta questão não eram objetivas
em relação ao período de visita a outras cidades.
Desta maneira, muitos dos entrevistados
responderam que conheciam outras cidades de
outras ocasiões. Conforme salientado no gráfico
anterior, normalmente, os roteiros são de “bate e
volta” a Jambeiro.
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Sexo dos entrevistados

48%
52%

Masculin
o

48% As mulheres tiveram um índice ligeiramente maior de respostas às
entrevistas por questão de disponibilidade na abordagem,
Feminino 52% principalmente quando se tratava de grupos de ciclistas.

Masculino

Idade dos entrevistados

< 18

18 a 25

26 a 34

35 a 50

< 18 19% Os visitantes de Jambeiro são, em grande parte, jovens adultos.
Conforme o perfil traçado pelos gráficos a seguir, percebe-se que os
18 a 25 49%
grupos são formados por pessoas ativas, financeiramente estáveis,
26 a 34 27% de boa formação e renda. Representa um público-alvo interessante
35 a 50 4% a ser conquistado para outras atrações na cidade.
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Estado Civil dos entrevistados

SOLTEIRO

CASADO

DIVORCIADO

VIÚVO

Solteiro 20% A ampla maioria dos entrevistados é casada (66%). Este é um
aspecto importante ao serem analisadas as possibilidades de
Casado 66%
exploração do turismo familiar, rural, cultural, gastronômico e
Divorciado 5% religioso em Jambeiro.
Viúvo 2%

Renda dos entrevistados

1A3

3A5

5 A 10

11 A 20

20+

Salários

1 a 3 20% O perfil do turista que a cidade recebe tem alto poder aquisitivo
3 a 5 49% e seria conquistado com diversas outras modalidades de
5 a 10 23% Turismo -se disponíveis -, como o Turismo gastronômico,
Ecoturismo e Turismo de Aventura entre outros.
11 a 20
8%
20+
0%
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Em que trabalha?
NR
NÃO TRABALHA
APOSENTADO
DO LAR
INDÚSTRIA
FUNC. PÚBLICO
EMPRESÁRIOS
SERVIÇOS
COMÉRCIO

Comércio
Serviços
Empresários
Func. público
Indústria
Do lar
Aposentado
Não trabalha
NR

19%
42%
10%
11%
6%
1%
3%
0%
10%

A maior parte dos entrevistados é formada por profissionais do
comércio e de serviços, empresários e funcionários públicos.
Estes profissionais têm maior possibilidade de planejamento de
atividades de Laser e Turismo pela maior flexibilidade, em
alguns casos, e pela estabilidade profissional em outros.
Nenhum deles era desempregado.
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Grau de Instrução

Fundamental

Médio

Superior

Pós-Graduação

NR

Sem Inst. 0% Os turistas entrevistados têm, em grande maioria,
Fundamental 5% boa formação escolar. Este aspecto ressalta as
informações já salientadas anteriormente, mas
Médio 28%
também o fato de que a cidade recebe um público
Superior 56% composto de famílias e atletas que apreciam a
Pós- 9% natureza, o que minimiza fatores negativos do
Graduação
aumento do fluxo de pessoas, como vandalismo,
NR 2% depredação e outros destacados como
preocupações pelos moradores.
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Atividade Cultural de interesse

MÚSICA

Música
Teatro
Cinema
Dança
Leitura
Artesanato
Outros
NR

TEATRO

33%
18%
28%
16%
3%
1%
0%
1%

CINEMA

DANÇA

LEITURA

ARTESANATO

As atividades culturais prediletas são também amplas e
diversificadas. Destaca-se o baixo interesse pelo artesanato e pela
leitura como atividade dos entrevistados. Este aspecto do perfil dos
entrevistados demonstra que, em boa parte, estas pessoas gostam
de atividades dinâmicas, Turismo, passeio, atividade física,
aventura, contato com a natureza, sem deixar de lado a cultura,
alimentada pelo cinema e pelo teatro.

Preferência musical

SERTANEJO

Sertanejo
Rock
MPB
Pagode
Forró
Todos

ROCK

41%
10%
14%
3%
1%
32%

MPB

PAGODE

FORRÓ

TODOS

Em se tratando de preferência musical, percebe-se claramente o
sertanejo como estilo mais citado pelos entrevistados, assim como
os moradores de Jambeiro, que também possui um público eclético
considerável. Porém, outros estilos musicais foram mais citados
entre os turistas, como o Rock e a MPB. Também se percebeu,
durante as entrevistas, assim como com os moradores, o não
apreço pelo funk.
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Como soube de Jambeiro?
OUTROS
TV
JORNAL
REVISTA
INTERNET
AMIGOS

Amigos
Internet
Revista
Jornal
TV
Outros

81%
2%
0%
0%
0%
17%

A divulgação de Jambeiro atualmente se dá praticamente apenas
pelo “boca a boca” entre amigos e familiares. Apenas 2% citou a
Internet como fonte de consulta de informações sobre a cidade. Este
aspecto é de fundamental importância ao destacar a falta absoluta
de divulgação da cidade em todas as mídias.

Por que escolheu Jambeiro?
OUTROS
EVENTOS
PARENTES/AMIGOS
RELIGIÃO
GASTRONOMIA
CULTURA
ESPORTES
NEGÓCIOS
CLIMA
DESCANSO
NATUREZA
AVENTURA

Aventura 16% Natureza e aventura são os atrativos amplamente mais
Natureza 34% procurados em Jambeiro. Outros aspectos ligados à
Descanso 4% qualidade de vida também são relevantes, como o descanso,
Clima 5% o clima e a visita a parentes e amigos. Poucos vêm a
Negócios 2% negócios, o que é esperado; mas poucos também vêm pela
Esportes 8% fé, demonstrando o potencial a ser explorado no Turismo
Gastronomia 11% Religioso. Esta questão também aponta para o perfil
Religião 2% interessante das pessoas que procuram Jambeiro pelas suas
Parentes/Amigos 8% qualidades típicas.
Eventos 5%
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Permanência na cidade
7+
entre 4 e 7
entre 2 e 3

1 dia

1 dia
entre 2 e 3
entre 4 e 7
7+

84%
13%
4%
0%

O turista que já visita Jambeiro é quase que em sua totalidade
o turista de um dia. Este fato é demonstrado em outras
questões desta pesquisa, mas, para esta, a análise a ser feita
é em relação à falta de informação turística. Quem chega à
cidade não tem como saber que existem outros atrativos. Não
permanece sequer por um dia e não volta com o restante da
família para outras atividades.

Frequência na cidade
Raramente
Anual
Trimestral
>1 vez/mês
Mensal
Semanal
1ª vez
1ª vez
Semanal
Mensal
>1 vez/mês
Trimestral
Anual
Raramente

18%
16%
21%
12%
5%
9%
19%

As pessoas que frequentam Jambeiro o fazem por motivos
distintos e a frequência na cidade é determinada por estes
motivos.
Porém, um fator interessante é a grande quantidade de
entrevistados que vieram pela primeira vez e outros que vêm
raramente. Estas pessoas representam uma parcela importante
de pessoas que poderiam voltar mais frequentemente, desde que
conheçam as atrações turísticas e atividades disponíveis.
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Ocorrência das visitas

Fim de semana

Semana
Fim de semana

Semana

A vasta maioria de visitantes em Jambeiro vem à cidade
26% nos finais de semana. De acordo com os aspectos tratados
74% até aqui, é evidente esta característica.

Meios de transporte
Moto

Bicicleta

Excursão

Ônibus

Carro

Carro 40% O carro e a bicicleta são os principais meios de transporte utilizados
pelos entrevistados para chegar em Jambeiro. Como já destacado
Ônibus 6%
em questões anteriores, os ciclistas e motociclistas formam uma
Excursão 4% grande parte dos visitantes na cidade. Somando-se estes dois
Bicicleta 37% modais (51%), tem-se mais que os visitantes que vêm de carro à
Moto 14% cidade (40%).
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Acompanhantes
Em família
Casal e filhos
Casal
Com
amigos
Sozinho

Sozinho
Com amigos
Casal
Casal e filhos
Em família

6%
58%
22%
3%
11%

Os turistas atuais na cidade não andam sozinhos. Andam em
casal ou com amigos. Não trazem seus filhos pequenos. E
poucos vêm a Jambeiro com a família. O Turismo familiar (que
pode compreender diversas modalidades de Turismo) não é
explorado. Como estas pessoas apreciam a qualidade de vida
e têm poder aquisitivo elevado, poderiam voltar à cidade com
outros componentes da família para outras atividades, caso
sejam introduzidas nos roteiros turísticos.

Quantos acompanhantes?
6+
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
6+

26%
17%
22%
9%
7%
4%
14%

Grupos formados por casais e pequenos grupos de amigos são
os principais visitantes da cidade. Há poucas excursões para o
Turismo Pedagógico e Religioso, apontando para outras
modalidades de Turismo com potencial para serem exploradas.
Com divulgação apropriada, o destino Jambeiro pode ser melhor
apreciado por outras pessoas ligadas aos indivíduos que formam
estes grupos em ocasiões diferentes, para outros tipos de
atividades na cidade.
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Idade dos acompanhantes?
65+

46 a 65

30 a 45

19 a 29

10 a 18

0a9

0 a 9 0% Os grupos são, geralmente, formados por pessoas de idade
homogênea entre eles. Reforça-se o fato de que não se vem a
10 a 18 4%
Jambeiro com crianças pequenas e também não se trazem idosos.
19 a 29 20% Assim como o público entrevistado, seus acompanhantes também
30 a 45 52% são jovens saudáveis, com perfil semelhante entre todos.
46 a 65 18%
65+ 6%

Hospedou-se na cidade?

18%

82%

Sim

Sim
Não

Não

18% Como a única modalidade que existe na cidade atualmente é apenas o
Turismo de um dia, os visitantes não se hospedam na cidade.
82%
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Onde se hospedou?

HOTEL

POUSADA

FLAT-APART

FAMÍLIA /
AMIGO

ALUGUEL

RURAL

OUTROS

Hotel 0% Os poucos turistas que se hospedaram, utilizaram-se, em sua
maioria, de casa de amigos e parentes. Em adição, 84% dos
Pousada 30%
entrevistados informaram que ficam 1 dia no município. Desta
Flat-Apart 0% forma, investimentos em meios de hospedagem poderão ser
Família / Amigo 65% mais viáveis quando o município tiver uma oferta turística
Aluguel 0% estruturada e atraente para pessoas de cidades mais
distantes. Desta forma, somente o investimento em
Rural 0%
hospedagem não será suficiente para mudar o quadro do
Turismo de um dia. O Turismo é um conjunto de ações do
poder público, iniciativa privada e comunidade que culmina
no desenvolvimento turístico e, consequentemente, os meios
de hospedagem serão naturalmente desenvolvidos pela
Outros 5% iniciativa privada, de acordo com a demanda.

Alimentou-se na cidade?

Sim

Não

NR

Sim 90% Os visitantes da cidade fazem ao menos uma refeição ou lanche na
cidade antes de retornarem. Esta é, praticamente, a única atividade
Não 8%
realizada realmente turística realizada atualmente.
NR 2%
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Onde se alimentou?

Restaurante

Lanchonete

Alojamento

Outros

Restaurante 39% As refeições e lanches são rápidos. Normalmente são feitos na
padaria, restaurantes e bares localizados na praça da cidade
Lanchonete 51%
antes do seu retorno ao município de origem.
Alojamento 5%
Outros 5%

Compras na cidade?
NR
Sim

Não

Sim

Não

NR

Sim 27% Os visitantes normalmente não realizam compras na cidade. O comércio
funciona parcialmente no final de semana, dias em que o maior número de
Não 73% pessoas vem a Jambeiro.
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Produtos adquiridos

Supermercado

Queijos
Biscoitos

Artesanato

Doces

Outros

Agropecuários

Supermercado

Roupas

Queijos

Biscoitos

Doces

Artesanato

Artesanato
Doces
Biscoitos
Queijos
Combustível
Roupas
Supermercado
Agropecuários
Outros

31%
10%
13%
10%
5%
3%
23%
5%
18%

Combustível

Os produtos, quando adquiridos, são poucos e de consumo
rápido. Com exceção do artesanato, que foi citado em 31% das
respostas, poucos produtos são característicos da cidade ou da
região. A ampla maioria é composta por gêneros alimentícios e
produtos de supermercado.
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Não responderam

Produtos não encontrados

Outros
Roupas
Celular / Carga
Rapadura

Responderam 11% Oito em cada 10 entrevistados não
Não responderam 80% responderam a esta questão.
Rapadura 4% Este fato ocorreu porque quem visita Jambeiro
não procura produtos no comércio local. E não
Celular / Carga 2% procura porque já tem conhecimento de que
Roupas 2% não há, não adianta procurar.

Outros

Banco

Não Responderam

Serviços não encontrados

Responderam 16% Sete em cada 10 entrevistados não responderam a esta
questão.
Não responderam 69%
A análise é a mesma da questão anterior.
Banco 12%
Outros 4%
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Gastos diários

<50
50-100
101-250
250+

<50 69% Os gastos individuais são baixos, mesmo recebendo visitantes com
bom poder aquisitivo. A maior parte em alimentação rápida.
50-100 23%
O comércio local deve estar melhor preparado para atender uma
101-250 4% demanda latente, que só será efetiva com todo trabalho turístico a
250+ 0% ser realizado, aumentando o tempo de estadia e mais opções de
NR 4% atrativos na cidade.

Forma de pagamento

Dinheiro
Cheque
Crédito
Débito

Dinheiro 49% A receita obtida no comércio é paga em dinheiro ou em cartão de
débito. Estas modalidades de pagamento têm baixo custo
Cheque 1%
financeiro ao comerciante, o que representa um aspecto
Crédito 8% altamente positivo.
Débito 39%
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Pontuação média dos atrativos

NR

Média

Respostas

Média

Trilhas

Pesqueiro Mandala

Alambiques / Cervejarias

Produção de Mel / Apicultura

Casa do Artesão

Delegacia de Polícia Civil

3,0 4,0 5,0 4,5 4,3 4,9
Fazenda Santo Antônio

Bica do Tropeiro

Praça Almeida Gil

Espaço Tapanhão

Cachoeiras

Mercado Municipal

Cruz do Cruzeiro

Santuário N. S. Rosa Mystica

Igreja São Benedito

Igreja N. S. das Dores

Recanto Santa Bárbara

4,7 4,1 3,7

4,7 4,7 4,5 3,5 3,8 4,0

NR

4,7 4,7 4,5 3,5 3,8 4,0 0,0 4,8 4,1 3,7 0,0 3,0 4,0 5,0 4,5 4,3 4,7 4,9

Trilhas

Recanto Santa Bárbara

Pesqueiro Mandala

Alambiques / Cervejarias

Produção de Mel / Apicultura

Casa do Artesão

Delegacia de Polícia Civil

Fazenda Santo Antônio

Bica do Tropeiro

Praça Almeida Gil

Recanto Santa Bárbara

Espaço Tapanhão

Cachoeiras

Mercado Municipal

Cruz do Cruzeiro

Santuário N. S. Rosa Mística

Igreja São Benedito

Igreja N. S. das Dores

As notas aos atrativos foram dadas pelos entrevistados de acordo com o conhecimento de
cada um. O alto número de atrativos não avaliados, representados pela terceira sequência de
colunas (cinza), que representa o número de entrevistados que não responderam por falta de
conhecimento, demonstra o quanto a informação turística é relevante para a cidade. Como
exemplos principais, percebe-se que a maioria dos visitantes conhece apenas a praça da
cidade, com baixa visitação aos demais pontos turísticos. O Cruzeiro, a Bica do Tropeiro e o
Mercado Municipal receberam notas relativamente baixas em relação à importância que têm,
evidenciando a falta de investimento nestes atrativos. As trilhas são o ponto positivo desta
avaliação, sendo bem avaliadas por muitos turistas, demonstrando o potencial dos atrativos
que os aproximam da natureza.
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Pontuação média da Infraestrutura

Média

Respostas

Média

Rodovias de acesso

Estacionamento

Artesanato

Comércio

Posto de Gasolina

Atrativos

Bares

Restaurantes

Posto de Informações

Hospedagem

Receptivo Turístico

Site da cidade

Sinalização Turística

Sanitários

Segurança

Limpeza

4,2 4,1 3,6 2,4 2,6 3,3 3,9 1,8 4,0 3,5 3,7 3,4 3,7 3,8 3,3 4,5

NR

4,2

4,1

3,6

2,4

2,6

3,3

3,9

1,8

4,0

3,5

3,7

3,4

3,7

3,8

3,3

4,5

Limpeza

Segurança

Sanitários

Sinalização Turística

Site da cidade

Receptivo Turístico

Hospedagem

Posto de Informações

Restaurantes

Bares

Atrativos

Posto de Gasolina

Comércio

Artesanato

Estacionamento

Rodovias de acesso

A infraestrutura da cidade para receber o turista é o aspecto mais delicado tanto na pesquisa
realizada com moradores quanto com turistas. Embora a limpeza, a segurança da cidade e as
rodovias de acesso tenham boas médias de avaliação, os pontos relacionados com informação
turística, o comércio e os atrativos tiveram avaliação negativa. Esta informação é relevante ao
planejar as prioridades de investimento e de ação que promova a atividade turística em
Jambeiro.
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Expectativa anterior à visita

Excelente

Boa

Regular

Ruim

Excelente 34% As pessoas escolhem Jambeiro como destino com boa
expectativa, sem superestimar o destino. Como a divulgação da
Boa 61%
cidade normalmente é feita pelos próprios amigos que já
Regular 5% conhecem a cidade, as indicações positivas são importantes ao
Ruim 0% criar o desejo pela visita.

Paisagem Urbana

Agradável

1
Desagradável

Indiferente

Agradável 85% A cidade tem seus atrativos históricos e arquitetônicos de cidade
pequena do interior e os turistas avaliam de maneira altamente
Desagradável 2%
positiva estas características, mesmo havendo muitas críticas à
Indiferente 13% infraestrutura urbana.
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Paisagem Rural

Agradável

Desagradável
1

Indiferente

Agradável 95% Os atrativos naturais são altamente apreciados pelos visitantes,
o que demonstra o potencial turístico da cidade. Porém, com
0%
Desagradável
todo o contexto apresentado pela pesquisa, evidencia-se a
5%
Indiferente
necessidade da implantação de ações para que estes recursos
sejam efetivamente utilizados de maneira que tragam os
resultados esperados para a cidade.

O que mais agradou na cidade?

Tranquilidade

Tranquilidade
Clima
Trilhas
Praça
Paisagem
Simplicidade
Natureza
Estradas
NR

Clima

36%
12%
18%
2%
1%
4%
16%
3%
8%

Trilhas

Praça

Paisagem

Simplicidade

Natureza

Estradas

NR

Os aspectos culturais locais e os recursos naturais, mais uma
vez, foram os mais apreciados. Em uma questão aberta e
espontânea, os entrevistados poderiam fazer mais de uma
opção, mas os recursos de infraestrutura turística e urbana
foram muito pouco citados.
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O que menos agradou na cidade?

Infraestrutura

Acessos

Falta de1informação

Falta de sinalização

Atendimento

Moradores

Tranquilidade

Posto de gasolina

Gastronomia

NR

Infraestrutura
Acessos
Falta de informação
Falta de sinalização
Atendimento
Moradores
Tranquilidade
Posto de gasolina
Gastronomia
NR

10%
1%
10%
4%
3%
1%
1%
1%
1%
70%

Por outro lado, esta questão representa um ponto
positivo na avaliação da cidade. Apesar dos
problemas apontados, 70% dos visitantes não
demonstraram desagrado por nenhum dos
aspectos negativos e são compreensivos com as
limitações apresentadas atualmente pela cidade.
Em contraponto com o apreço pelas
características positivas, os negativos não
abalaram a opinião dos entrevistados.

Algo poderia tornar mais atraente?

Sim

Não

NR

Sim 78% Embora sejam compreensivos com as limitações estruturais da cidade,
muitos entrevistados apontam a necessidade de melhorias que
Não 20%
perceberam e que deram origem às críticas que serão melhor analisadas
NR 2% a seguir.
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O que precisa ser melhorado?
NR
SAÚDE PÚBLICA

MENOS POLUIÇÃO VISUAL
TRADIÇÃO
CULTURA
TURISMO
INFRAESTRUTURA
ENTRETENIMENTO / EVENTOS
DIVULGAÇÃO
PONTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

Ponto de informações turísticas
Divulgação
Entretenimento / Eventos
Infraestrutura
Turismo
Cultura
Tradição
Menos poluição visual
Saúde pública
NR

22%
2%
15%
24%
9%
4%
4%
2%
1%
17%

A falta de informações turísticas, de
infraestrutura, de eventos e opções de lazer,
são os pontos mais relevantes apontados
pelos entrevistados.
A palavra “Turismo” foi citada por 9% dos
entrevistados e apontam para o fato de que
não há Turismo organizado e estruturado. Por
enquanto, há apenas um grande potencial
turístico e visitantes que apreciam a cidade.

Impressão sobre a cidade

Excelente

Bom

Razoável

Ruim

Péssimo

Excelente 40% A expectativa anterior à visita mostra-se melhorada após a chegada
do visitante. A tranquilidade, o clima, a paisagem e todos outros
Bom 57%
aspectos pitorescos da cidade aumentam a avaliação excelente de
Razoável 3% 34% para 40%, o que é significativo. Isto ressalta novamente o
Ruim 0% grande potencial turístico de Jambeiro e a emergencial necessidade
Péssimo 0% de investimento, organização e trabalho.
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Voltaria a Jambeiro?

Sim

Não

NR

Sim 97% Quase todos entrevistados voltariam a Jambeiro em outra
ocasião. Obviamente, por todo contexto apresentado nesta
Não 2%
pesquisa, esperam encontrar uma cidade melhor e mais
NR 1% organizada para receber bem seus visitantes.
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PESQUISA DE OPINIÃO DOS MORADORES
Análise de resultados – Pesquisa de Moradores – 109 entrevistas

Onde nasceu?

34%

66%

Jambeiro

Outras Cidades

34% Dentre os entrevistados, percebe-se uma
66% grande imigração de outras cidades, com um
76% percentual significativo de outros estados.
Dos 66% referentes a outras cidades, 76%
são do Estado de São Paulo e 24% dos
24% demais estados do Brasil.

Jambeiro
Outras Cidades
Outras cidades de SP

Outros Estados

O que o trouxe a Jambeiro?
21%

10%

54%

15%

Família

Família
Tranquilidade
Qualidade de
vida
Trabalho

Tranquilidade

Qualidade de vida

Trabalho

54% O fator familiar é a principal motivação para vinda de moradores
15% à cidade (54%). Porém, um quarto das pessoas (25%) procura
tranquilidade e qualidade de vida. O trabalho trouxe 21% dos
10% entrevistados a Jambeiro.
21%
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Há quanto tempo mora na cidade?

<2 anos

>=2 e < 5

>=5 e <10

>=10 e <15

>=15 e <25

>=25

<2 anos 3% Mais da metade dos entrevistados é composta por moradores
>=2 e < 5 15% antigos, residentes há mais de 25 anos na cidade (55%). Dentre
estes, 25% residem na cidade entre 2 e 10 anos, o período de maior
>=5 e <10 10% imigração devido à atividade industrial implementada nesta época.
>=10 e <15 5% Percebe-se uma diminuição significativa na imigração para a
>=15 e <25 13% cidade nos últimos dois anos. De acordo com o IBGE (CENSO,
2010), Jambeiro tinha 5.349 habitantes e 967 imigrantes (pessoas
de 5 anos ou mais de idade que não residiam no município em
31/07/2005), apresentando um índice de 18,07%, significativo
considerando um município de pequeno porte e fora do eixo São
Paulo-Rio de Janeiro, cuja localização beneficiou muitos
55% municípios situados à beira da Rodovia Presidente Dutra.
>=25
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Em qual bairro reside?

Centro

Centenário

Centro
Centenário
Alpes
Francos
Tapanhão
N. S. das Dores
Outros
NR

36%
19%
7%
3%
4%
3%
21%
7%

Alpes

Francos

Tapanhão N. S. das Dores

Outros

NR

Embora a amostragem da pesquisa tenha sido feita de
modo aleatório, os entrevistados foram distribuídos em
diversos bairros da cidade, com maior ênfase para a
região central, bairros mais extensos, populosos e com
opinião mais importante em relação ao Turismo, por ser
a população mais afetada por esta atividade econômica
atualmente.

Sexo dos entrevistados

50%

50%

M

F

M 50% A pesquisa está equilibrada com 50% para homens e para mulheres.
F 50%
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Idade dos entrevistados

< 18

< 18
18 a 25
26 a 34
35 a 50
51 a 70
70+

18 a 25

2%
9%
25%
27%
31%
6%

26 a 34

35 a 50

51 a 70

70+

Nessa amostragem, somando-se os grupos de idade de 26 a 34
anos e de 35 a 50 anos, temos 52% dos entrevistados que se
encontram na faixa etária das pessoas classificadas como a mão
de obra com a qual o setor produtivo pode contar, ou seja, é o
número de habitantes em idade e condições físicas para exercer
algum ofício no mercado de trabalho.

Estado civil dos entrevistados

Solteiro

Casado

Divorciado

Viúvo

Amasiado

Solteiro 27% Em grande parte, os moradores da cidade são casados,
Casado 60% geralmente moram com seus companheiros e um filho (duas
Divorciado 5% ou três pessoas em casa), demonstrando famílias novas ou
Viúvo 5% cujos filhos já estão formados, trabalhando e/ou estudando em
Amasiado 3% outras cidades.
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Quantos membros tem sua família?

SOZINHO

2 OU 3

4 OU 5

6 OU 7

ACIMA DE 7

Sozinho 12% Estas características da população revelam um ponto positivo,
2 ou 3 62% demonstrando uma população com relativa estabilidade
4 ou 5 21% econômica, formação profissional, que buscam a qualidade de
6 ou 7 3% vida em Jambeiro.
acima de 7 2%
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Em que trabalha?
Não trabalha

Prefeitura

Turismo
Serviços
Comércio

Não trabalha

Aposentado

Estudante

Do lar

Prefeitura

Rural

Turismo

Indústria

Serviços

Comércio

Comércio
Serviços
Indústria
Turismo
Rural
Const. Civil
Prefeitura
Do lar
Estudante
Aposentado
Não trabalha

21%
22%
5%
2%
1%
3%
10%
6%
3%
9%
18%

Const. Civil

O valor de 18% indicado aos que não têm emprego inclui os
aposentados (9%), estudantes (3%), donas de casa e
desempregados (6%). O desemprego é relativamente baixo
(cerca de 3%), ao analisar o contexto nacional.
Comércio e serviços são as principais atividades que
empregam, com destaque também para o funcionalismo
público municipal. O destaque negativo, porém, muito
importante neste estudo, é que apenas 2% das pessoas
entrevistadas trabalham com atividades ligadas ao Turismo,
indicando uma coerência com o fato a atividade turística não
estar plenamente desenvolvida no município.
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Onde trabalha?

JAMBEIRO

SJC

CAÇAPAVA

PARAIBUNA

OUTRAS

Jambeiro 78% Diferentemente do que se poderia entender previamente,
SJC 4% Jambeiro não é uma “cidade dormitório”, como acontece com
Caçapava 3% diversas cidades pequenas próximas de outras cidades maiores.
Paraibuna 0% A maioria absoluta (78%) dos entrevistados trabalha na cidade e
Outras 6% apenas 13% trabalham fora. O restante preferiu não responder.
NR 10%
2%

Grau de Instrução

2%
19%

24%

52%

Sem Inst.

Sem Inst.
Fundamental
Médio
Superior

Pós-Graduação

Fundamental

Médio

Superior

Pós-Graduação

2%
19%
52%
24%

A maioria da população tem escolaridade de nível médio
(52%). Embora a Prefeitura disponibilize ônibus escolar para
levar estudantes às faculdades em São José dos Campos,
apenas 24% têm o nível superior completo e 2% curso de
pós-graduação. Entretanto, há outras dificuldades que
podem ser inferidas para os estudantes não darem
continuidade aos estudos como recursos financeiros por
2% exemplo.
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Atividade Cultural de interesse

MÚSICA

Música
Teatro
Cinema
Dança
Leitura
Artesanato
Outros

TEATRO

40%
11%
10%
16%
9%
9%
4%

CINEMA

DANÇA

LEITURA

ARTESANATO

OUTROS

A música é a principal atividade de interesse cultural da população.
Outras atividades também têm índices relevantes de interesse,
evidenciando a possibilidade de realização de eventos de vários
tipos com a adesão dos moradores.

Preferência musical

SERTANEJO

ROCK

COUNTRY

GOSPEL

CLÁSSICO

TODOS

Sertanejo 46% O sertanejo e suas variações, como a moda de viola e sertanejo raiz,
Rock 5% foi o gênero musical mais citado pelos entrevistados locais. Mas é
Country 4% relevante também o número de pessoas que não se importam com
Gospel 2% gênero e se interessam por músicas de todos os tipos. Não
Clássico 4% representado numericamente na pesquisa, mas também relevante, é
o não apreço pelo funk, mencionado negativamente nas entrevistas.
A música sertaneja é também a preferida por 41% dos turistas
entrevistados, indicando que apresentações neste estilo agradam
visitantes e turistas que mencionaram a satisfação em assisti-las no
Todos 40% coreto da Praça Almeida Gil.
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Favorável ao Turismo?

97%
3%

Sim

Não

NR

Sim 97% Nenhum dos entrevistados se demonstrou desfavorável à exploração do
Não 0% turismo na cidade de Jambeiro.
NR 3%

Por que é favorável?

Vocação turística da cidade

Melhorias gerais
Melhoria no comércio

NR
Vocação turística da cidade
Melhoria no comércio

Geração de Renda
Melhoria no comércio
Melhorias gerais
Movimentar cidade
Vocação turística da cidade
Desenvolvimento da cidade
Apontou problemas
NR

Apontou problemas
Movimentar cidade
Geração de Renda

31%
13%
16%
3%
18%
8%
5%
6%

Geração de Renda

Desenvolvimento da cidade
Melhorias gerais

O motivo mais apontado para o apoio à
exploração do turismo na cidade é
econômico, com a geração de renda
associada com a melhoria no comércio e
desenvolvimento da cidade (52% no total).
Uma parcela é favorável, mas aponta que há
problemas que devem ser resolvidos e serão
melhor analisados nas questões seguintes.
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Benefícios do Turismo

Geração de Renda / Emprego / Economia

NR
Troca de cultura / tradição
Socialização

Geração de Renda/Emprego/ Economia
Movimenta a cidade
Socialização
Fomento ao comércio
Troca de cultura/tradição
Desenvolvimento/Melhoria geral
Conhecimento/Experiência
NR

Desenvolvimento / Melhoria geral
Fomento ao comércio
Movimenta a cidade

62%
7%
2%
10%
7%
9%
2%
1%

A grande preocupação da população
pela geração de renda é apontada
novamente, com 62% da opinião dos
entrevistados, associados a 10%
que apontam o fomento ao comércio
e 7% que citam a movimentação
como grandes benefícios do turismo
na cidade.
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Malefícios do Turismo
Não Respondeu / Não Há

Controlar pontos negativos
Bagunça / Perda tranquilidade
Segurança / Roubo
Depredação / Vandalismo
Poluição / Lixo
NR / Não há
Barulho
Controlar pontos negativos

Poluição/Lixo
Depredação/Vandalismo
Segurança/Roubo
Bagunça/Perda tranquilidade
Controlar pontos negativos
Drogas
Barulho
Perda tradição / Cultura
NR / Não há

21%
10%
11%
10%
11%
4%
2%
2%
30%

Perda tradição / Cultura
Drogas
Bagunça / Perda tranquilidade

As questões ambientais são a preocupação de
boa parte dos entrevistados. Fatores ligados à
segurança também foram citados. Porém, o
mais relevante é que 30% dos entrevistados
não apontam malefícios do Turismo na cidade,
sendo que muitos entrevistados (inclusive
estes) acreditam que os possíveis malefícios
podem ser contornados com ações do poder
público.
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Principais atrativos turísticos
Trilhas
Fazendas

Praça
Cruzeiro
Cachoeiras /
Cascatas
Igrejas

Trilhas

Fazendas

Cachoeiras/Cascatas
Cruzeiro
Praça
Mercadão
Fazendas
Trilhas
Igrejas
Eventos esportivos
Restaurantes
Pesqueiros
Artesanato
Não respondeu

Mercadão

Praça

Cruzeiro

Cachoeiras / Cascatas

39%
25%
10%
1%
7%
7%
4%
1%
1%
2%

Os pontos turísticos mais lembrados pelos
entrevistados são as cachoeiras e o Cruzeiro.
Outros atrativos turísticos que devem ser
amplamente explorados não foram muito
lembrados, como as igrejas, as trilhas e as
fazendas. Isto evidencia algumas carências em
relação à informação turística e à capacitação do
morador local para o receptivo turístico, além da
falta de divulgação local dos eventos que
acontecem na cidade. Apenas 1% citaram
eventos esportivos na cidade, em contraponto
1% com a pesquisa realizada com turistas, em que
2% boa parte é composta por esportistas.
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NÃO

SIM

Tem condições de receber turistas?

Potencial Turístico

Melhorar
infraestrutura

Potencial Turístico
Hospedagem
Política Pública
Causas culturais
Organização

Melhorar infraestrutura
Poucas pessoas
Gastronomia
Treinamento / Capacitação
NR

Sim 49% O equilíbrio das respostas positivas e negativas em relação à possibilidade
Não 47% de receber o Turismo na cidade é um ponto importante para o Plano de
Turismo. Demonstra que os entrevistados acreditam nos benefícios que o
Turismo pode proporcionar ao município, mas desejam que seja
NR 5% desenvolvido de forma sustentável.
Não Sim
Potencial Turístico 2% 70%
Melhorar
infraestrutura 64% 19%
Hospedagem 8% 0%
Poucas pessoas 0% 5%
Política Pública 8% 5%
Gastronomia 2% 0%
Causas culturais 6% 0%
Treinamento /
Capacitação 2% 0%
Organização 8% 0%
NR 0% 24%

Dos 47% que consideram a cidade despreparada
para receber o turista, 64% apontam a falta de
infraestrutura como o problema principal. Isto indica
que, caso sejam implementadas ações de melhoria
neste quesito, a cidade passa a estar preparada. Por
outro lado, mesmo os que acham que a cidade pode
receber o Turismo imediatamente, apontam que a
cidade tem apenas potencial turístico (70%), mas não
tem estrutura preparada para exploração turística.
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Infraestrutura

Para receber o turista

Planejamento
Receptivo turístico
Divulgação para o turismo
Investimento
Problemas culturais
Sinalização

Planejamento
Acessos; estradas
Administração pública
Receptivo turístico
Meios de hospedagem
Infraestrutura
Divulgação para o turismo
Informação turística
Gastronomia
Investimento
Atrações turísticas
Banheiro público
Problemas culturais
Paisagismo
Eventos diversos
Sinalização
Não respondeu

Acessos; estradas
Meios de hospedagem
Informação turística
Atrações turísticas
Paisagismo
NR

5%
3%
6%
5%
7%
29%
4%
6%
5%
6%
1%
5%
2%
5%
2%
4%
5%

Administração pública
Infraestrutura
Gastronomia
Banheiro público
Eventos diversos

Como consequência da questão anterior, a
infraestrutura e outros problemas relacionados é,
sem dúvida, a maior preocupação dos
entrevistados. Problemas como o banheiro
público, o paisagismo, o receptivo, o
planejamento e a administração pública são
preocupações
também
lembradas
com
frequência. Para melhor entendimento, o próximo
gráfico apresenta um maior agrupamento das
principais demandas apontadas.
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Organização

Receptivo

Mobilidade

Organização
Mobilidade
Receptivo
Infraestrutura cidade
Infraestrutura turística
Atrações/Eventos
Não respondeu

20%
7%
15%
38%
15%
4%
2%

Infraestrutura cidade

O que deve ser feito?

Infraestrutura
turística

Atrações /
Eventos

A organização, associada ao
planejamento, as
infraestruturas turística e
urbana são os pontos que mais
preocupam os moradores.

Cursos que devem ser implantados
Atuais
Atendimento ao público
Turismo / Atendimento ao turista
Hospedagem / Hotelaria
Gastronomia / Culinária / Alimentos
Tecnologia / Informática
Paisagismo
Idiomas
Meio ambiente
Publicidade / Marketing
Administração
Industriais
Agropecuária / Agricultura familiar
NR

Atuais 5% Os cursos ligados ao Turismo (hotelaria,
Atendimento ao público 2% gastronomia, receptivo ao cliente etc.) são
Turismo / Atendimento ao turista 28% amplamente lembrados nas sugestões de
Hospedagem / Hotelaria 7% capacitação para os moradores da cidade.
Gastronomia / Culinária / Alimentos 13% Também foram citados os cursos ligados
Tecnologia / Informática 6% à Administração, Tecnologia, Publicidade
Paisagismo 1% e Meio Ambiente.
Idiomas 6%
Meio ambiente 2%
Publicidade / Marketing 1%
Administração 7%
Industriais 5%
Agropecuária / Agricultura familiar 4%
NR 12%
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O que não pode ser perdido?

Tranquilidade
Atrativos naturais / Natureza

Cultura / Tradição
Arquitetura local / Prédios históricos
Simplicidade
Hospitalidade
Segurança
NR

Tranquilidade
Atrativos naturais / Natureza
Cultura / Tradição
Arquitetura local / Prédios históricos
Simplicidade
Hospitalidade
Segurança

35%
10%
10%
15%
11%
2%
5%

As maiores preocupações detectadas
dentre os moradores entrevistados estão
ligadas à perda da identidade local,
cultura, tradição e ao modo de vida do
cidadão nativo. A proteção aos atrativos
naturais e a segurança também são
pontos que preocupam o morador da
cidade. Essas preocupações demonstram
que a população já tem um alto grau de
conscientização sobre a importância do
NR 10% Turismo Sustentável.
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O que precisa melhorar?
Transportes / Acessos / Vias
Combate ao uso de drogas
Infraestrutura
Hospedagem
Gestão pública / Serviços públicos
Atendimento saúde
Segurança
Sinalização
Emprego / Comércio
Participação popular
Divulgação turística
Movimento da cidade
Educação

Transportes / Acessos / Vias
Combate ao uso de drogas
Infraestrutura
Hospedagem
Gestão pública/Serviços públicos
Atendimento saúde
Segurança
Sinalização
Emprego / Comércio
Participação popular
Divulgação turística
Movimento da cidade
Educação
Valorização da cultura local
Sistema bancário
Esporte
NR

7%
5%
14%
2%
10%
9%
11%
3%
5%
4%
3%
2%
7%
3%
2%
3%
11%

Como uma questão aberta, o que precisa
ser melhorado na cidade apontou diversos
fatores a serem melhor observados.
Porém, assuntos já levantados em
questões anteriores voltaram a ser citados
e as dificuldades relacionadas à
infraestrutura
(turística
e
urbana),
mobilidade, atendimento de saúde, gestão
pública, segurança e educação também
foram frequentemente citados.
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Tropeiro

Eventos bons e o porquê

Tropeiro
Carnaval

Renda / Emprego

NR

Beneficentes
Religiosas

Animação / Lazer

Movimentação

Tradição / Cultura

Agropecuário

Todos
NR

NR

Todos

Religiosas

Beneficentes

Agropecuário

Shows musicais

Carnaval

Shows musicais

Tropeiro
Carnaval
Shows musicais
Agropecuário
Beneficentes
Religiosas
Todos
Padroeira
Aniversário da cidade
Competição
Festas Religiosas
NR
Tradição / Cultura
Movimentação
Renda / Emprego
Animação / Lazer
NR

35%
16%
7%
5%
9%
10%
13%
1%
0%
1%
2%
1%
20%
20%
25%
8%
28%

A Festa do Tropeiro é o evento mais tradicional
e mais lembrado da cidade, seguido pelo
carnaval, apontados como bons eventos para a
cidade. Por outro lado, as outras festividades,
como festas religiosas nos bairros, aniversário
da cidade, a festa da Padroeira, festas
beneficentes etc. não são lembradas pela ampla
maioria dos entrevistados. Quando foram
citados, havia críticas severas em relação ao
apoio e à organização destes eventos.

Para os entrevistados, a movimentação
econômica (45%) é o fator positivo mais
importante dos eventos que a cidade promove.
A tradição e cultura também é relevante,
principalmente em relação à Festa do Tropeiro.
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Eventos ruins e o porquê
Não Respondeu

Tropeiro
Carnaval
Shows musicais
Agropecuário
Beneficentes
Religiosas

Organização

Barulho

Uso de drogas

Falta de Educação

Violência / segurança

Horário

Infraestrutura

Sujeira

Bagunça

Todos

Religiosas

Beneficentes

Agropecuário

NR

Shows musicais

Tropeiro

Carnaval

Todos

5% O Carnaval é indicado como segundo evento importante para a
19% cidade, mas também foi indicado por muitos dos entrevistados
como um evento negativo para cidade. Isto é relevante porque
2% determina que o Carnaval é importante para muitos dos
6% entrevistados, mas também muito negativo para outros. Isto
4% aponta para a necessidade de mudança no formato do evento,
2% tornando-o um evento cultural, por exemplo. Carnaval família,
8% Carnaval tradicional ou Carnaval de marchinhas são exemplos
de festas alternativas utilizadas em outras cidades com sucesso.
A percepção do que se tem hoje é de uma festa sem
NR 55% organização e sem identidade local.
10% Os
Bagunça
principais
motivos
negativos
4% mencionados estão ligados à segurança e à
Sujeira
2% educação dos visitantes. Como analisado em
Infraestrutura
6% questão anterior, uma das maiores
Horário
6% preocupações do morador na cidade é
Violência/segurança
2% manter suas características tradicionais. Isto
Falta de Educação
5% significa que o Carnaval deve ser melhor
Uso de drogas
2% estudado para atrair um público diferente do
Barulho
4% que tem atraído atualmente e que os efeitos
Organização
60% negativos da festa sejam minimizados.
NR

Tropeiro
Carnaval
Shows
musicais
Agropecuário
Beneficentes
Religiosas
Todos
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Vocação turística

Um dia

Ecológico

Um dia
Ecológico
Rural
Gastronômico
Cultural
Aventura
2ª Residência
Religioso

Rural Gastronômico Cultural

18%
19%
17%
11%
5%
7%
10%
13%

Aventura 2ª Residência Religioso

Com uma distribuição significativamente homogênea
entre as opções de Turismo na cidade, fica evidente
que existem várias delas viáveis e que são apoiadas
pela população local.

O que é bom para toda Comunidade

Emprego/Renda
Saúde
Segurança
Planejamento
Tranquilidade
Esporte/Lazer
Empreendedorismo
Infraestrutura
Educação
Movimento na cidade
Natureza/Sustentabilidade
Participação popular
Investimento
Serviços públicos/Poder público
NR

18%
4%
9%
3%
11%
3%
1%
9%
8%
8%
1%
4%
7%
6%
9%

Emprego / Renda
Saúde
Segurança
Planejamento
Tranquilidade
Esporte / Lazer
Empreendedorismo
Infraestrutura
Educação
Movimento na cidade
Natureza / Sustentabilidade
Participação popular
Investimento
Serviços públicos / Poder público

Outra questão aberta, onde as respostas
foram muito variadas, mas que tornou, mais
uma vez, evidente a preocupação do
munícipe com as oportunidades de
emprego e geração de renda, melhoria dos
aspectos econômicos, administração e
serviços públicos e infraestrutura da cidade;
além da manutenção das características
tradicionais e culturais do povo local e dos
direitos básicos dos cidadãos como saúde,
segurança e educação.
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RESULTADO DAS 2 OFICINAS DE 30/10/2018 E 26/11/ 2018
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A partir do quadro da Matriz de Planejamento por Projetos (MPP), ficam estabelecidos os
Programas e respectivos Projetos para serem realizados em conjunto pela PREFEITURA,
EMPRESARIADO E COMUNIDADE mediante projetos detalhados os quais deverão ser
priorizados de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros, recursos humanos,
articulações com empresas ou entidades parceiras e com prazos viáveis. São, portanto, 13
Programas que constarão do Plano Diretor de Turismo Sustentável de Jambeiro.
PROGRAMA 01 – ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS
Projetos
1.1. Padronização das tendas dos
expositores na Festa do Tropeiro. (modelo
rústico com bambu ou madeira)
1.2. Criação da “Semana do Tropeiro” para
valorização da cultura tropeira.
1.3. Criação de atrativo gastronômico com
comidas caipiras e definição do prato típico
do município.
(festival gastronômico, feijão tropeiro
genuíno, arroz com suã etc.)
1.4. divulgação de todos os eventos. Criar
site, páginas nas redes sociais. (em todos
os meios de comunicação - jornal/TV/rádio.
1.5. criar calendário de eventos e festas
culturais da cidade.

PROGRAMA 03 - EDUCAÇÃO
Projetos
3.1. realização de cursos para formação e
educação para o Turismo, em especial a
educação para formar mão de obra treinada
para o atendimento ao público.
3.2. incentivo aos jovens a participarem
ativamente das reuniões de interesse
coletivo.
3.3. Educação sobre e para a cultura local
nas escolas.

PROGRAMA 02 - CULTURA
Projetos
2.1. Conscientização, valorização,
preservação: da história, cultura e memória,
dos patrimônios materiais e imateriais, das
artes e das festas locais.
2.2. Criação da Casa do Tropeiro como
museu municipal fixo, instalado em terreno
institucional público e centro cultural com
espaço para exposições.

2.3. Tombar os casarões mais antigos.

PROGRAMA 04 – ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Projetos
4.1. Organização e estruturação da
Prefeitura para gestão eficiente do Turismo
com pessoal capacitado para a função e
conscientização dos funcionários da
prefeitura municipal sobre a importância do
Turismo.
4.2. Gestão junto às empresas que podem
ser mais parceiras com a comunidade (Ex.
dar mais retorno para a cidade).
4.3. Investimento público na estruturação
do Turismo no município e incentivo ao
aumento da vontade política em relação ao
Turismo.

3.4. Ações comunitárias para revitalização e
4.4. Limpeza e jardinagem nos portais, suas
locais públicos como jardins e portais.
praças
3.5. Criar ponto de atendimento aos
turistas, com folhetos. Ex. Casa do Artesão.
3.6. Participação das escolas nos eventos
culturais.
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PROGRAMA 05 – INICIATIVA PRIVADA
Projetos
5.1. Incentivo ao empreendedorismo
privado.
5.2. Criação de feira dos pequenos
produtores rurais na praça.
5.3. Conscientização dos comerciantes
sobre os turistas para que tenham visão
empreendedora e se tornem mais
engajados na prestação de serviços.
Cursos de empreendedorismo. (horários
condizentes com a vinda dos turistas)
5.4. incentivo ao aperfeiçoamento dos
pequenos produtores e microempresários
para a melhoria da qualidade dos produtos
que fabricam.

PROGRAMA 06 - COMUNIDADE
Projetos
6.1. Incentivo à comunidade para
participarem ativamente das reuniões de
interesse coletivo.
6.2. Incentivo à comunidade local para se
unirem com os empresários de todos os
setores na busca de soluções para o
desenvolvimento turístico no município.
6.3. Incentivo ao Jambeirense para apoiar
as iniciativas de interesse coletivo e para
fazerem trabalhos voluntários

6.4. Apoio à população para as
oportunidades de venda de seus produtos
Projeto 6.5. Incentivo ao desenvolvimento
do agronegócio no modelo de atividades
sustentáveis como agroflorestas e produtos
orgânicos entre outros.

PROGRAMA 07 – MEIO AMBIENTE
Projetos
7.1. Projeto para recuperação da área da
cachoeira Cascata para que seja bem
preservada, protegida e administrada.
7.2. Projeto para criar outros espaços além
da praça para receber o grande público em
dias de eventos e na cidade como um todo.
7.3. Educação Ambiental nas escolas.

PROGRAMA 08 - MARKETING
Projetos
8.1. Criação de Plano de Marketing para
divulgação de Jambeiro e das informações
turísticas nas redes sociais, mídias
convencionais e site institucional.
8.2. Criação e divulgação do calendário
anual dos eventos.

Projeto 7.4. Implantação do Projeto
Florestar de Educação Ambiental para
adultos o qual prevê atividades de
preservação do meio ambiente como
informações sobre fauna, flora, ervas
medicinais e cultivo sustentável.
Projeto 7.5. Preservação da mata nativa em
áreas de mananciais, nascentes e beira de
rios bem como fazer a limpeza dos rios.
Projeto 7.6. Criação de um parque municipal
com estrutura para lazer da população e
estrutura para grandes eventos objetivando
tirar a pressão do excesso de público sobre
a Praça Almeida Gil.
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PROGRAMA 10 – INFRAESTRUTURA DA
CIDADE
Projetos
10.1. Implantação da sinalização viárias no
município.
10.2. Revitalização das praças e outros
9.2. Implantação da sinalização turística.
pontos, priorizando a Praça Almeida Gil.
Cuidados com piso e jardins.
9.3. Desenvolvimento do Turismo Receptivo 10.3. Implantação de ciclovia entre
Oficial.
Tamoios-Jambeiro- Caçapava
9.4. Apoio aos segmentos do Turismo com
10.4. Embelezamento da cidade, limpeza
potencialidade no município.
das vias públicas e jardinagem.
10.5 Implantar a acessibilidade nas ruas
9.5. Fiscalização e manutenção das trilhas
públicas, no comércio e nos
para estarem sempre limpas.
empreendimentos turísticos.
10.6. Construir banheiros públicos e com
acessibilidade
PROGRAMA 09 - INFRAESTRUTURA
TURÍSTICA
Projetos
9.1. Implantação do Centro de Informações
Turísticas

PROGRAMA 11 – RECURSOS
FINANCEIROS
Projetos
11.1. Busca de recursos financeiros
(dinheiro público e patrocínios).
11.2. Gestão para a volta da agência
bancária no município.
11.3. Buscar Caixa 24 Horas para
instalação em Jambeiro.

PROGRAMA 12 - LEGISLAÇÃO
Projetos
12.1. Implantação da lei da acessibilidade
na cidade.
12.2. Regulamentação para os ambulantes
trabalharem na cidade.
12.3. Lei do Plano Diretor de Turismo
Sustentável.
12.4. Lei do COMTUR e Regimento Interno.
12.5. Rever negociações feitas no passado
com as empresas para executarem projetos
na cidade como contrapartida aos
incentivos fiscais que receberam.
12.6. Incentivo tributário para empresas de
Turismo

PROGRAMA13 – SAÚDE PÚBLICA
Projetos
13.1. Programa contra o abandono de
animais – reduzir o número de animais no
município e conscientizar a população
contra os maus tratos em animais de
pequeno, médio e grande porte.
13.2. Implantação de um centro de zoonose
para recolher e cuidar dos animais
abandonados.
13.3. Campanha de vacinação, castração e
adoção de animais no município.
13.4. Criar um programa de assistência aos
dependentes químicos e oferecer apoio às
famílias.
13.5. Incentivar e ampliar campanhas de
prevenção de drogas nas escolas e na
comunidade.
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E - EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
E1 – Meios de Hospedagem
CAPACIDADE HOTELEIRA – JAMBEIRO – DEZEMBRO 2018
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ATRATIVOS DE JAMBEIRO:
Cultural:
Igreja Nossa Senhora das Dores – Matriz, Igreja São Benedito, Capela
Santa Clara, Santuário Rosa Mystica, Capela do Frei e Cruz do Cruzeiro –
Reúne a parte histórico religiosa da cidade.
Museu Reverência aos Nossos Ancestrais – uma pérola de cultura
em Jambeiro.
Mercado Municipal, Casarão Cultural – Manoel Mendes, Bica do
Tropeiro – traz elementos da história e dos personagens que fizeram e
fazem parte da cidade.
Gastronômico:
Cervejaria Complô, Restaurante Tia Inês, Restaurante Casarão,
Padaria São José, Padaria São Expedito, Chalé da Pamonha, Rancho 25,
Restaurante Recanto Santa Bárbara, Restaurante Patizal, Restaurante
Tiana (Mercado Municipal), Pastelaria do Mercado Municipal – faz parte de
um roteiro do que tem de melhor na gastronomia da cidade.
Pesqueiros:
Paculândia e Mandala – pesca esportiva e gastronomia a base de
peixes.
Natureza:
Cascata, Pedra do Sapo, Laje, Caxias e Serimbura – mostram que a
cidade é cercada pelas belezas naturais.
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Eventos:
Espaço Tapanhão, Sítio Mattosinhos, Sítio Saramandaia e Recanto
Santa Bárbara – juntos oferecem espaço de eventos para acomodar 1.070
pessoas.
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