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A estância hidromineral de Serra Negra faz parte do sistema Mantiqueira 
situada na zona fisiográfica Cristalina do Norte, incorporada ao circuito das 
águas paulistas com a exploração de águas mineras radioativas. 

 
O poder público do Estado São Paulo a través de dispositivos constitucionais 
promulgou leis, nas quais  qualificou o município de Serra Negra como 
Estância de repouso e cura, sendo que suas águas são indicadas para os 
tratamentos de ácido úrico, artritismo e rematismo. 

 
Anteriormente acumulava a função turística juntamente com a produção de 
café. A produção cafeeira perdeu importância como base econômica principal 
do município o que faz com que as sedes das principais fazenda, bem como 
suas respectivas áreas fossem incorporadas as atividades turísticas, 
transformando seu uso para os hotéis fazenda. 

 
Segundo Langenbuch (1977), na localidade há a ocorrência de turismo 
particular, representado pelas residências secundárias e o  turismo público. 

 
Com relação às condições de infraestrutura, essenciais para o funcionamento 
das atividades turísticas, Serra Negra conta com rede hoteleira satisfatória com 
capacidade de 1.146 leitos, restaurantes, balneários de uso público com 
instalações modernas além do atendimento e acompanhamento médico. 

 
Convém salientar o papel das residências secundárias, modalidade que vêm 
adquirindo importância crescente, não apenas nas porções periféricas da 
estância, como também no seu espaço rural além da proliferação dos edifícios 
de apartamentos na sua porção central. Esses edifícios estão contribuído para 
a alteração da paisagem urbana, à medida que impede a visão paisagística. 

 
INSTRUMENTO DE MEDIDA 
 

O instrumento de medida utilizado deu-se forma de questionários contendo  
perguntas abiertas e fechadas totalizando 08 questão (em anexo). 

 
O referido instrumento de medida costou de que questões que tiveram como 
objetivo caracterizar os sujeitos representados pelos turistas, tais como  nível 
de escolaridade, profissão exercida, idade, sexo, a localidade de residência, 
modo de hospedagem, meio de transporte utilizado. 

 
Alem disso foram efetuadas questões que revelassem a expectativa dos 
turistas ao escolher determinada localidade para passar um lapso de tempo. 
Nestas questões procurou-se conhecer os motivos de escolha, o que se 
esperava encontrar na cidade, a ocupação do tempo e o significado de cidade 
rotulada como estância hidromineral. 

 



COLETA DE DATOS: 
 

Os dados foram coletados no mês de novembro de 1989, em pessoas que 
circulavam pelas vias públicas de Serra Negra, excluindo-se crianças, 
totalizando 147 questionários. 

 
Após o que, os dados foram resumidos, relacionados e dispostos em forma de 
tabelas, submetidos a uma análise, como exporemos  a seguir. 

 
CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 
 
-Idade e Sexo (Tabela 1) 
 

O afluxo de turistas para estâncias hidrominerais têm-se revelado como atrativo 
para faixas etárias maiores que, está supostamente aliado principalmente às 
potencialidades terapêuticas de seu recurso fundamental, ou seja, a água 
através das fontes radioativas. 

 
Os tratamentos e equipamentos representados pela disponibilidade medida e 
qualidade do balneário constituem-se em facilidades que contribuem para a 
afetivação da localidade como estância. 
 

-Procedência e Escolaridade (Tabela 2) 
 

As grandes cidades são as maiores emissoras de turistas, tendo em vista a 
qualidade de vida ambiental degradante que oferece aos seus residentes. Além 
do que, as tensões provocadas pelo cotidiano promovem a necessidade de sair 
do lugar comum mesmo que, seja para enfrentar os mesmos inconvenientes de 
seu local de origem. 

 
As localidades com funções especializadas, principalmente as turísticas vêem 
com certa freqüência sua população acrescida em números significativos, 
resultantes do alfuxo turístico. Dessa maneira, a espaciosidade dá lugar a 
mesma sensação de apinhamento que os turistas enfrentam em seu local de 
origem, ficando como motivação o prazer do lugar não comum. 

 
As áreas litorâneas embora sejam um meio de atração permanente também 
participam como emissoras de turistas, prevalecendo novamente a 
necessidade de salir do cotidiano. Além do que, os mormente as do mundo 
tropical, sentem se inclinados com maior intensidade a procurar estâncias de 
altitude. 

 
-Meio de transporte (Tabela 3) 
 

O meio de transporte utilizado para os deslocamentos mais concorrido é o 
automóvel pelas facilidades que promove e o ônibus. 

 
A utilização do ônibus se dá em virtude do turismo organizado pelas agências 
de viagem. 

 



-Modos de Hospedagem (Tabela 4) 
 

A localidade de Serra Negra contas com rede hoteleira de boa qualidade, tendo 
inclusive um Grande Hotel construído na década de 30. Tais hotéis 
representam o papel desempenhado pela estância, tendo em vista não 
somente a área que ocupam, como a infra-estrutura existente para 
entretenimento de seus hóspedes. 

 
Além disso, é prática comum os hotéis sediarem convenções, congressos, pela 
disponibilidade de equipamentos que possui, contribuindo  também para p 
afluso de pessoas em períodos não específicos para o lazer. 

 
Dos 30 entrevistados que têm residência secundária, 19 de São Paulo e 3 da 
área metropolitana, confirmado ser as grandes cidades as maiores emissoras 
de turista. 

 
Está tornando-se usual pessoas manterem seridência secundária em 
localidades próximas de seu local de origem. E, estando Serra Negra 
localizada no conturão circunmetropolitano, essa modalidade residencial tem 
surgido no seu espaço urbano central, sob a forma de apartamentos, com a 
proliferação até exagerada de edifícios com vários andares. A nosso ver, tais 
edifícios promovem alterações na paisagem urbana, obscurecendo a beleza 
natural de área. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
-Motivo de Escolha (Tabela 5) 
 

Embora a localidade seja uma estância hidromineral, das 147 pessoas 
entrevistadas a penas 10 declararam ter escolhido Serra Negra pela 
potencialidade de cura de suas águas. 

 
O recurso paisagístico fornecido pelo sitio urbano que ocupa, confere-lhe 
beleza singular sendo o principal motivo de escolha. 

 
O desejo de conhecer lugares, de explorar o mundo obteve o segundo lugar, 
demonstrando a necessidade do homen em colecionar áreas de seu interesse. 

 
Com isso sugerimos que tal tranqüilidade esteja ligada ao fato de que lugares 
turísticos, independente da quantidade de turísticas que recebem, transmitem 
uma sensação de tranqüilidade. São lugares que têm a capacidade de aliviar e 
despir o homem de seus adereços, concorrendo, dessa maneira, para a 
tranqüilidade do homem e não un modo de vida tranqüila, sem barulhos ou 
agitações. 

 
-Expectativas com relação a estância (Tabela 6) 
 

A vida contemporânea exige do indivíduo determinadas atitudes e estilo de vida 
que, em função das pressões, provocam desgaste físico e mental. Esse 
desgaste promove uma necessidade de parada em busca da tranqüilidade, 



descanso e retomada do aspecto lúdico da vida. Com isso, as cidades 
especializadas em atividades não cotidianas desenvolvem paralelamente ao 
seu atrativo ou recurso principal, funções de entretenimento numa tentativa de 
ocupar o tempo livre. Assim sendo, a tranqüilidade, a diversão e o descanso 
são os estados mais esperados de se encontrar. 
 
A atividade comercial de Serra Negra têm sido incrementada com o decorrer 
dos anos, o ponto de atrair pessoas apenas para efetuarem suas compras, 
principalmente na confecção, onde é desenvolvido um trabalho artesanal 
através do fabrico de roupas de lã; atrai não apenas o comércio varejista 
quanto o atacadista. Além do que, o comercio de artesanato como cestaria 
ocupa expressão na localidade. 
 
Embora a estância não seja assim rotulada por características climáticas, 
algumas pessoas buscam no lugar clima agradável, o que revela total 
desconhecimento das potencialidades terapêuticas de suas águas, tanto que 
somente 14 dos 147 consulentes buscavam num aproveitamento 
hidroterapêutico. A cidade de Serra Negra abriga balneário com instalações 
modernas e com boa capacidade de atendimento.  
 
A segurança para o lazer ocupou lugar dentre as respostas. Muito embora a 
metrópole ofereça oportunidades em larga escala para o lazer na forma de 
teatros, cinemas, parques, bosques, a insegurança que promove pelos altos 
índices de criminalidade acabam motivando seus habitantes a deslocaremse 
para cidades menores especializadas na função de acolhida, em busca de 
lazer. 

 
-Em ques situação gostaria de morar na Estância (Tabela 7) 
 

A estância está associada ao descanso, à tranqüilidade, ao fazer nada, onde 
as atividades produtivas parecem não existir. É o local onde a infraestrutura 
montada é destinada a ocupar o tempo livre das pessoas que para lá afluem, 
principalmente levando-se em consideração o horário restrito do funcionamento 
do balneário. 

 
Embora o motivo de escolha tenha revelado ser a tranqüilidade e beleza 
paisagística da estância, portanto associada ao descanso, 81 dos 147 
consulentes responderam que não gostariam de morar na estância, estando 
ela assumindo apenas um lapso de tempo nada vida das pessoas. 

 
Das que gostariam de menor na estância, 11 mostraram-se dispostas no 
momento atual e 15 na situação de apontadas, numa faixa etária de 20-40 
anos. 

 
No grupo de idade compreendendo 40-60 anos foi obtido a maior negativa das 
respostas, estando, sem dúvida alguma, associado a vida produtiva industrial, 
onde há necessidade somente de sair do cotidiano temporariamente para 
recuperar a capacidade física e mental através do lazer. 

 



Dessa forma, nos grupos etários ora representados, em sua maioria a estância 
não desenvolve papel de atração para fixação de moradia. 
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