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Baixa valorização dos 
patrimônios materiais e 

imateriais existentes

“CAUSAS”

“EFEITOS”

Baixa taxa de tombamento 
por parte do poder público

Carência de infraestrutura 
acessível, mobiliário e 

manutenção adequada

Um único bem tombado 
parcialmente pelo INEPAC-RJ 

(Igreja Nossa Senhora da 
Conceição)

Preservação dos patrimônios em risco Restrição do acesso qualificado pela 
população aos patrimônios materiais:

GT 5: Árvores de Problemas

Falta de investimento e 
fiscalização por parte do 

Poder Público para 
preservação do Patrimônio 

Histórico (ex. fachadas)

Falta de segurança 

pública, o que dificulta o 

acesso e a frequência em 

determinados lugares
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GT 5: Árvores de Problemas

Carência de espaços públicos de 
lazer qualificados

“CAUSAS”

“EFEITOS”

Ausência de equipamentos 
voltados à primeira infância 
como observado nas praças 
Armando Ferrão e Rubens 

Lima

Carência de mobiliário e falta 
de manutenção urbano em 

espaços públicos destinados 
ao lazer e a práticas de 

esportes

Restrição do acesso 
inclusivo a esses 

equipamentos (deficientes, 
idosos, crianças e mulheres)

Necessidade de grandes 
deslocamentos para o 
usufruto dos mesmos

Uso inadequado de alguns 
dos principais espaços 

públicos destinados ao lazer 
e a práticas de esportes

Interrupção de projetos 
destinados a qualificação e 
reconhecimento histórico 

dos territórios (ex. Conheça 
Queimados)

Falta de qualidade 
urbanística do espaço 

público (ex. ausência de 
sombreamento e condições 

para permanência)

Perda da qualidade de vida 
da população
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Problemas complementares identificados:

• Restrição do acesso qualificado pela população aos patrimônios materiais: ex. Ruínas Leprosário e 
Morro do Cruzeiro – observar reivindicação da ´Conferência Municipal de Cultura’ e previsão no Plano 
Diretor

• Não cumprimento do Código Municipal Ambiental – 50% dos morros do município não podem ser 
ocupados

GT 5: Problemas complementares
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Degradação do patrimônio 
ambiental existente

“CAUSAS”

“EFEITOS”

GT 5: Árvores de Problemas

Ocupação dos morros acima 
do percentual permitido 

ETEs não estão em 
funcionamento e não são 
ligadas ao sistema.

Degradação de nascentes e 
poluição dos corpos hídricos  

Política inadequada de 
gestão dos corpos hídricos 
(ex. canalização)

Falta de conscientização da 
população quanto ao 
descarte inadequado dos 
resíduos sólidos 

Perda dos espaços de lazer

Falta de estrutura para a 
fiscalização que a torna 
ineficiente

Descarte de lixo em locais 
inadequados e espaços 
públicos

Desmatamento de 
vegetação siginificativa
(construção civil e podas)
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Falta de identidade municipal

História local se perde, ou é pouco 
conhecida (ex. nome da cidade de 

origem desconhecida e o fato de ter 
sido o primeiro trecho da ferrovia.

Emancipação tardia

Pouca valorização da produção localBaixa  autoestima da população

Característica de cidade dormitório Ausência de política cultural 
identitária

“CAUSAS”

“EFEITOS”

GT 5: Árvores de Problemas



Grupo de Trabalho 5:
Elaboração de Propostas 
para resolução dos 
problemas
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GT 5: Propostas de resolução
Problema #1 Baixa valorização dos patrimônios materiais e imateriais existentes

Propostas ● Identificação, tombamento e incentivo à preservação do patrimônio 
arquitetônico e cultural do município como um todo.

● Implementação de uma política municipal de gestão, valorização e 
divulgação do patrimônio histórico e cultural do município.

Objetivos ● Preservação de  patrimônios em risco, como:  Igreja São Roque, Igreja  de 
Fátima e Igreja São João Batista e fachadas de valor histórico do centro; 

● Preservação de  patrimônios ambientais em risco, como: Nascentes no 
bairro Vila Nascente; conjunto arbóreo significativo no Rio Abel;

Abrangência Municipal

Principais ações ● Implementação de uma política ampla com conscientização ambiental 
permanente, relacionada aos resíduos sólidos – exemplo: reciclagem

Atores envolvidos 
na implementação

● Poder público:
● Setor privado:
● Sociedade civil:
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GT 5: Propostas de resolução
Problema #2 Carência de espaços públicos de lazer qualificados

Proposta Qualificação dos espaços públicos existentes com arborização, 
iluminação,  pavimentação adequada e mobiliário público de 
qualidade, etc.

Objetivos ● Oferecer espaços de lazer qualificados

Abrangência ● Entorno imediato à Estação – área 1
● Toda a população

Principais ações ● Regulamentação para organização territorial do comércio de ambulantes;
● Implantação de academias ao ar livre nos espaços públicos;
● Projetos de requalificação urbana e arquitetônica nos seguintes espaços: 

área próxima a Vila Olímpica; Cume do Morro do Cruzeiro; Praça da Igreja 
da Nossa Senhora da Conceição, etc.

Atores envolvidos 
na implementação

● Poder público:
● Setor privado:
● Sociedade civil:
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Propostas complementares:
• Implantação de um Espaço Cultural  e de Eventos – na Praça Rubens Lima;

• Implantação de um centro de convenções no centro do município (com capacidade de 300 a 500 
pessoas);

• As creches localizadas próximas à estação ou na rota de deslocamento atenderiam melhor à 
demanda;

• Oportunidades de projetos de qualificação do espaço público fora da área de abrangência do projeto: 
Morro da Baleia; 

GT 5: Propostas complementares
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GT 5: Propostas de resolução
Problema #3 Degradação do patrimônio ambiental existente

Proposta Identificação, recuperação e preservação de nascentes como parques
públicos - espaço de visitação para educação ambiental

Objetivos ● preservação do patrimônio ambiental existente;
● Conscientizar população sobre preservação ambiental;
● Conservar e ampliar arborização e matas ciliares nos locais protegidos;
● Ampliar locais visitáveis de valor ambiental;

Abrangência ● Toda a população e Município

Principais ações

Atores envolvidos 
na implementação

● Poder público: PMQ – Sec. De urbanismo, SEMADA
● Setor privado: Proprietários de terras com patrimônio natural 

reconhecido
● Sociedade civil: 
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GT 5: Propostas de resolução
Problema #4 Falta de identidade municipal

Proposta Resgate e valorização da história e cultura do Município e da população 
Queimadense

Objetivos ● Incentivar e resgatar manifestações culturais tradicionais;
● Divulgar e fomentar o consumo de produtos locais;
● Recuperação de marcos históricos simbólicos;
● Recuperar e difundir a história do lugar

Abrangência Municipal

Principais ações ● Morro do Cruzeiro – iluminação pública adequada e resgate da memória 
do Cruzeiro como marco histórico;

● Resgate e viabilização da realização de manifestações culturais como: 
Festa do Juca Gado; Procissão do Sítio da Amizade (São Jorge); Folia de 
Reis; A roça é nossa;

● Criação da Casa do Artesão e do Produtor Agrícola e demais culturas. 
Local de exposição e comercialização da produção artesanal e agrícola 
local e de outros produtos.

Atores envolvidos 
na implementação

● Poder público: PMQ – Sec. de Obras, Cultura e Urbanismo
● Setor privado: Produtores Agrícolas
● Sociedade civil: Associações e Conselhos afins


