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Falta de segurança
            2015

Avalição do plano
 DLIS 2000

      O presente trabalho apresenta a 
atualização do planejamento estratégico do 
Fórum DLIS (Desenvolv imento Local , 
Integrado e Sustentável), instrumento público 
executor da Agenda 21 do Município de Paraty, 
numa parceria com o Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas no Estado do Rio de 
Janeiro (Sebrae/RJ). Seu propósito é – junto às 
entidades representativas que integram o 
Fórum DLIS – rever e atualizar as ações do 
fórum para a Agenda 21 de Paraty, como parte 
de um compromisso assumido com a 
sociedade paratiense há 15 anos, buscando, 
por meio de iniciat ivas inovadoras, o 
desenvolvimento sustentável da cidade e, por 
conseguinte, de toda a Região da Costa Verde, 
nas esferas social, econômica e ambiental. 
     Para alcançar a sustentabilidade 
econômica, Paraty necessita aplicar um 
conjunto de práticas econômicas, financeiras e 
administrativas que visam o desenvolvimento 
econômico, preservando o meio ambiente e 
garantindo a manutenção dos recursos 
naturais para as futuras gerações. Essas 
práticas estão na pauta da Agenda 21 de 
Paraty.
              As ações propostas pela Agenda 21 de 
Paraty abrangem diversas áreas de atuação 
interdependentes. No entanto, de forma 
didática e com a intenção de permitir uma 
execução mais otimizada, propõe-se decompor 
tais ações em cinco dimensões: econômica, 
social, política, cultural e ambiental.   

       Com a premissa de que a fruta madura da 
árvore do “conhecimento do conhecimento” nos 
compromete com o futuro das novas gerações, o 
Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty, utilizando uma 
metodologia de planejamento participativo e 
gerenciamento integrado para a qualidade Integral, 
em 15 anos de existência nos oferece uma 
estratégia cidadã de transformação da sociedade.
       Na prática, esta estratégia tem possibilitado 
não só a construção de uma memória coletiva dos 
problemas do município, mas também a 
possibil idade da participação efetiva das 
instituições e dos indivíduos na elaboração de 
planos, projetos e condução das políticas públicas. 
       A oficialização pelo governo municipal em 
2009 e o reconhecimento como promotor da 
Campanha Global Passaporte Verde pelo 
Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente-RJ e PNUMA, no evento de 
lançamento na Rio+20, habilitam este Fórum como 
uma nova e  comprovada re fe rênc ia  de 
Gerenciamento Integral para a Qualidade Integral. 
      Esta estratégia de desenvolvimento de uma 
cultura de Qualidade Integral, tendo como base a 
ecopedagogia de Paulo Freire (que aprimora as 
qualidades inatas e adquiridas dos indivíduos) e a 
biologia do conhecimento de Maturana (análise e 
síntese, operando na linguagem, tendo como 
dimensões o conhecimento, a percepção, a 
comunicação, a aprendizagem e a organização de 
todos os seres vivos como um todo a que se 
pertence) nos possibilita uma contínua reflexão 
ética e operacional sobre a autonomia do indivíduo 
e a dinâmica social.
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   A síndrome do sapo fervido 

     Estudos biológicos comprovam que um 
sapo colocado em um recipiente com a 
mesma água de sua lagoa, aquecido 
lentamente, não reage ao aumento da 
temperatura  e morre quando a água ferve...
   Fazendo uma analogia com esta 
comprovação biológica, a síntese do 
diagnóstico de  Paraty em 2000 foi 
traduzida graficamente como a 'síndrome 
do sapo fervido', ou seja,  Paraty para o 
Mundo, estava sendo cozida lentamente, 
como o sapo,  sem nenhuma reação, pelas 
questões apontadas no diagnóstico.
   Como alternativa a esta síndrome, foi 
elaborado o plano de desenvolvimento 
Sustentável de Paraty.
   Com o objetivo de possibilitar uma 
reflexão sobre os 15 anos do DLIS Agenda 
21, publicamos agora uma avaliação deste 
Plano de 2000, em conjunto com novo 
Planejamento Estratégico para elaboração 
da Agenda 21 de Paraty que será 
apresentado dia 9 dezembro às 16 h no 
salão nobre da Câmara de Vereadores
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Problemas levantados no Plano de 
Desenvolvimento Sustentável de Paraty 

2000

1. A inexistência de zoneamento marinho que 
defina os diversos usos do mar para redução 
dos conflitos no município e atividade 
pesqueira com baixo rendimento; 

2.  A falta de titulação fundiária e urbana e a 
degradação ambiental do município;

3. A falta de uma estrutura de governança 
local eficiente e com responsabilidade  
técnica e, a desarticulação das iniciativas 
locais.

AÇÕES PRIORITÁRIAS APONTADAS 
PELO DIAGNÓSTICO

1- A formalização dos micro e pequenos 
empreendimentos e  promoção  de 
cooperativas capazes de integrar criativa e 
produtivamente os saberes e fazeres da 
comunidade, com a  inovação e a tecnologia, 
de forma a gerar tecnologias sociais para  
atender as demandas das  comunidade; 

2 - Estruturação de uma governança local 
eficiente que conte com a efetiva participação 
dos diversos setores da sociedade no 
acompanhamento  e monitoramento de 
ações e na implementação de formas 
diversificadas de financiamento para a 
promoção do desenvolv imento local 
sustentável;

3 - Formação de lideranças comunitárias, 
empresariais e governamentais para a ampla 
compreensão das dimensões e diretrizes do 
desenvolvimento sustentável, de forma a 
qualificar sua participação e envolvimento na 
produção de propostas e monitoramento dos 
processos; 

4 - Estruturação de um sistema de informação 
e comunicação que promova a ampliação de 
conhecimento, e permita o acompanhamento 
e a participação da comunidade em geral e 
dos demais setores nas ações de interesse 
coletivo; 

5 - Identificação e integração entre os 
p r o c e s s o s  d a  A g e n d a  2 1  e  o u t r o s 
instrumentos de políticas e gestão municipal, 
como Plano Diretor, Orçamento Participativo, 
Plano Diretor de Desenvolvimento de 
Turismo, Plano de Educação, Plano de 

Governo das Comunidades, entre outros.
                                      

 PROPOSTA DE AÇÃO DO PLANO DLIS 
2000

1. Turismo Receptivo sem planejamento e 
sobrecarregado
- Elaboração do Plano Diretor de Turismo;
- Realização de reunião pública para 
completar caracterização do turismo em 
parceria com a Comtur, Sebrae E SOS Mata 
Atlântica;
- Realização de mapeamento das trilhas da 
Cabeça do Índio, Laranjeiras e Pouso;
- Projeto de levantamento e colocação do 
produto turístico Paraty Sustentável.

2. Atividade pesqueira com baixo:
- Controle da atividade pesqueira por parte dos 
órgãos responsáveis;
- Promoção de incentivo às atividades 
alternativas de produção, como maricultura, 
com realização de estudo de viabilidade de 
implantação de projeto piloto;
- Recuperação dos recursos pesqueiros do 
Saco do Mamanguá;
- Implantação da cooperativa de produtores de 
pescado. 

3. Inexistência de zoneamento marinho que 
defina os diversos usos do mar para  redução 
dos conflitos no:(Zoneamento Costeiro 
Municipal em Andamento)
- Realização de diagnóstico econômico 
costeiro (ZEEC junho 2014);
- Realização de georeferenciamento (ZEEC 
junho 2014);
- Realização de reunião pública para 
completar caracterização dos ambientes 
marinhos; 
- Seleção e definição de área adequada para 
naufrágio (criação de recife artificial);
4. Desarticulação dos produtores do setor 
primário, gerando como consequência a  
decadência das agriculturas tradicionais - 
banana, mandioca e outras;
- Articulação dos trabalhos de apoio e 
assistência técnica ao desenvolvimento rural 
sustentável; 
- Promoção da indústria de insumos orgânicos 
em mini-usinas;
- Implementação das ações propostas no 
programa de incentivo à agricultura ecológica 
nas comunidades do município
- Disseminação do plantio de palmito ;
- Elaboração de projeto agro-eco-turístico 
(Vivência Paraty).

5. A falta de titulação fundiária e urbana gera 
um crescimento urbano desordenado da 
cidade e das comunidades, dificulta o 
planejamento, gera a redução de arrecadação, 
a dificuldade de acesso ao crédito produtivo: 
-  Rev isão do  P lano D i re to r  ( fa l ta  a 
Implantação); 
- Elaboração de Plano de Gestão da Área de 
Proteção Ambiental do Cairuçú e da Reserva 
Ecológica da Juatinga. (Existe proposta de 
atualização ); 
- Constituição de uma organização não 
governamental interessada na defesa do 

Cachadaço e Bocaína-Mar;
- Elaboração do Plano de Manejo do Parque 
Nacional da Serra da Bocaina.

6. Degradação ambiental do município
- Projeto Cairuçu de Educação Ambiental: 
capacitação de professores e coleta  seletiva 
de lixo na APA do Cairuçu;
-  Promoção de cursos de Liderança 
Ambiental;
- Criação de Centro de Referência Ambiental 
em devolução de animais silvestres; 
- Implantação do Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos (Falta a Implantação do Plano 
Municipal de Resíduos Sólidos); 
 - Apoio ao COMAMP na promoção de reunião 
pública para debater a situação do  lixão do 
município;

7.  Desvalorização de elementos da cultura 
local
- Levantamento e sistematização da cultura 
local (danças de Tarituba, tradição dos 
Quilombolas, músicas regionais, escritores 
locais, animadores culturais);
- Realização de uma feira cultural e de artes 
para resgate e promoção da cultura local;
- Capacitação para o manejo da caixeta.

8. Falta de alternativas de qualificação 
profissional
- Levantamento das necessidades do 
mercado para def in ição dos cursos 
profissionalizantes a serem oferecidos;
- Estruturação de cooperativa de jardinagem;
- Promoção de cursos de línguas;
- Realização de cursos da Escola de 
Marinharia para qualificação dos marinheiros 
civis  para as novas exigências profissionais.

9. Falta de uma estrutura de governança local 
eficiente e com responsabilidade técnica:
- Implantação do novo Plano Diretor do 
Município;
-  L a n ç a m e n t o  d o  p r o j e t o  C i d a d e s 
S u s t e n t á v e i s  e  d o  p r o c e s s o  d e 
monitoramento  comunitário da Câmara 
Municipal com apoio do Instituto Ágora;
- Fortalecimento dos Conselhos Municipais na 
ges tão  do mun ic íp io  (conse lhos  de 
segurança,  mobi l idade e orçamento 
participativo);
 -  Ar t icu lação entre os s indicatos e 
associações do município para melhoria de 
atuação (Sindicato dos Guias Turísticos, 
subseção Costa Verde, Associação dos 
produtores de Arte e Artesanato de Paraty, 
Associação dos Proprietários de Escunas e 
Saveiros de Paraty, Associação de Barqueiros 
de Paraty-ABAPA);

10. Desarticulação das iniciativas locais
- Realização da capacitação das lideranças 
comunitárias.

11.  Alta taxa de criminalidade, insegurança no 
município e falta de qualidade e segurança do 
sistema de transporte público
- Elaboração e implantação de Plano de 
Segurança e implantação do Pano de 
Mobilidade do Município.

Avalição do plano DLIS 2000
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Na dimensão econômica podemos considerar 
como pontos fortes a economia criativa, que 
destaca o patrimônio histórico e cultural de Paraty, 
em projetos como o Ciranda Caiçara de Tarituba e 
a versão infantil da Flip (Flipinha). A Feira Literária 
de Paraty (FLIP) é também um ponto forte da 
cidade, pois se trata de evento relevante que traz 
ao município muitos turistas e colabora para a 
geração de emprego e renda. A existência de 
grupos organizados como a Associação Cairuçu 
(artesanato) e a Associação para o Turismo 
Sustentável no Município de Paraty – esta última 
com o projeto Vivência Paraty, com a chancela do 
Passaporte Verde, e que faz parte das iniciativas 
da Plataforma Global para o Turismo Sustentável, 
uma iniciativa internacional do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) –, 
permite a junção de forças locais visando destacar 
ainda mais a vocação turística do município, 
sobretudo o turismo cultural – que foi um destaque 
na apresentação do Índice de Competitividade do 
Turismo Nacional – e o agroecoturismo. Paraty 
também possui as certificações Indicação 
Geográfica e Indicação de Procedência da 
cachaça. A produção da bebida tem grande 
relevância na economia paratiense. As ações 
locais de ordenamento e regulamentação de 
atividades locais que identificaram os atores 
envolvidos e demais variáveis relacionadas, 
especialmente a existência do inventário turístico e 
sua disposição em um portal virtual com todos 
esses elementos, também são identificadas 
pontos fortes. 

Como pontos fracos ressaltam-se: o fato de a 
economia de Paraty ser dependente de poucos 
setores (cachaça, banana e turismo, este com 
participação de 80% na economia da cidade); as 
restrições para a diversificação da economia 
devido à preservação ambiental; e a ausência na 
agenda governamental e/ou a dependência de 
órgãos de outras instâncias de governo (turismo 
em áreas de preservação ambiental e melhorias na 
infraestrutura de recebimento da cidade, como 
exemplos). Ainda como um ponto fraco a ser 
trabalhado, há a inexistência de fomento à 
capacitação dos agricultores, quanto à agricultura 
sustentável, com o adequado uso do solo. 

Como ameaças, encontram-se o cenário 
brasileiro com o aumento da inflação, a taxa de 
juros alta, o desemprego e as indecisões políticas 
que minam a confiança dos consumidores e do 
setor  pr ivado,  ocas ionando redução na 
arrecadação de tributos, o que impacta a economia 
dos Estados, inclusive do Rio de Janeiro, que teve 
retração no primeiro semestre de 2015 em todos 
os setores, com destaque para a queda na 
indústria e na arrecadação do ICMS. Outra 
ameaça é quanto questão de regulamentação e 
controle do uso e ocupação do solo. Deve ser 
coordenada entre poderes públicos municipal, 
estadual e federal devido à legislação ambiental, e 
envolve, além da dimensão econômica, as 
dimensões social, política e ambiental. 

Como oportunidades, pode-se apontar o setor de 
serviços em alta, o que inclui o turismo e todos os 
segmentos envolvidos; a produção de banana do 
município, que teve expressiva variação positiva 
na última medição e pode ter seu beneficiamento 
incentivado com o estímulo à criação de indústrias 
processadoras na região; a inclusão da cidade de 
Paraty no Mapa de Cultura do Estado do Rio de 
Janeiro, o que pode permitir o incentivo ao turismo 
cultural; a criação do projeto Criaticidades – 

Cidades Criativas do Brasil, que mostra como 
cidades se reinventaram, entre elas Paraty, que 
deixou de ser apenas uma cidade de veraneio e 
focou em sua cultura, sua história e seus atrativos. 
O Projeto Vivência Paraty, ao incentivar o 
agroecoturismo, é também uma oportunidade, pois 
valoriza os atributos da cidade e incentiva a 
produção agroecológica em Paraty, com geração 
de emprego e renda, e colabora para a 
sustentabilidade dos negócios existentes. Todas 
estas oportunidades permitem a exploração dos 
diferenciais da cidade, relacionados com o projeto 
Vivência Paraty: a história, a cultura e o turismo e 
seus derivados, como agroecoturismo. O fato de 
ser uma cidade praiana também traz o mar e os 
esportes náuticos como oportunidades, já que 
Paraty possui dez marinas. Também a existência 
de mais de 100 praias, 50 ilhas, 13 rios, mais de 11 
trilhas e quedas d'água, além de baías, montanhas 
e grutas, que permitem a prática de atividades e 
esportes radicais e de aventura. Por fim, como 
oportunidades estão também: a capacitação em 
ges tão  dos  d i ve rsos  es tabe lec imen tos 
relacionados com o agroecoturismo; uma 
educação empreendedora,  ao focar nas 
capacidades das pessoas, com estabelecimento 
de parcerias; e, ainda, a exploração dos esportes 
náuticos com o estímulo sustentável da atividade. 

Na dimensão social, como pontos fortes pode-se 
destacar a elevação do Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) de Paraty, com o IDHM 
passando de 0,583 em 2000 para 0,693 em 2010 - 
uma taxa de crescimento de 18,87%. Um dos 
componentes do IDHM é a educação, com o 
aumento percentual da taxa da população de 18 ou 
mais com ensino fundamental completo, que 
passou de 27,35% em 1991 para 51,16 em 2010. 
Também se constata que a taxa percentual de 
estudantes com 5 a 6 anos na escola passou de 
40,63% para 79,97%. Também a taxa percentual 
de alunos de 18 a 20 anos com ensino médio 
completo passou de 10,25% em 1991 para 29,47% 
em 2010. E a proporção de jovens entre 18 e 20 
anos com ensino médio completo cresceu 52,98% 
entre 1991 e 2000 e deu um salto de 87,95%, entre 
2000 e 2010.  A taxa de analfabetismo da 
população de 18 anos ou mais diminuiu 13,54% 
nas últimas duas décadas. O IDHM Longevidade 
também apresentou crescimento ente 1991 e 
2010, demonstrado na esperança de vida ao 
nascer, que passou de 70,09 anos em 1991 para 
75,52 anos em 2010. A mortalidade infantil 
(mortalidade de crianças com menos de um ano) 
em Paraty reduziu 14%, passando de 15,7 por mil 
nascidos vivos em 2000 para 13,4 por mil nascidos 
vivos em 2010.  Desenvolvimento de ações a partir 
do projeto Observatório de Territórios Sustentáveis 
e Saudáveis da Bocaina (OTSS) que é um espaço 
que prevê ações estruturais e estruturantes de 
saneamento ecológico, educação diferenciada, 
agroecologia e turismo de base comunitária, 
articuladas e apoiadas por uma incubadora de 
projetos voltada à promoção da saúde e à 
sustentabilidade socioambiental. Uma das ações 
foi a construção do módulo de saneamento 
ecológico na comunidade caiçara da Praia do 
Sono. Outro ponto forte foi a construção de 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Paraty 
não possui domicílios localizados em aglomerado 
subnormal em 2010. O programa Lazer na Rua, 
realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer, 
p r o c u r a  p r o m o v e r  o  d e s e n v o l v i m e n t o 
sociocultural, por meio de um resgate de atividades 
lúdicas. O projeto é feito de forma itinerante nas 
ruas onde há o maior número possível de 
habitantes, com foco principal nos jovens e 
crianças. 

Como Pontos fracos podemos destacar a 
redução percentual da população em domicílios 
com água encanada, ao passo que houve 
crescimento percentual da população em 
domicílios com energia elétrica e com coleta de 
lixo. Isso também pode ser observado quando se 
constata que o percentual de pessoas em 
domicílios com abastecimento de água e 
esgotamento sanitário inadequados passou de 
0,97 em 1991 para 3,06 em 2010. Nas regiões 
rurais, diminui o percentual de domicílios com 
saneamento adequado. Paraty é um dos cinco 
municípios cujo coeficiente de detecção de novos 
casos de hanseníase (2013) é considerado 
elevado. A existência de uma única escola privada 
com a oferta de cursos profissionalizantes 
restringe a oferta e as opções de tipos de cursos. 

Como ameaças, podemos citar o aumento da taxa 
média de crescimento anual da população, acima 
(o dobro) do Estado, com média entre 2000 e 2010 
de 2,42%, sendo que o Estado do Rio de Janeiro 
apresentou taxa média de 1,01%. Isso pressiona 
os serviços públicos como educação, saúde, 
saneamento básico, moradia e mesmo a 
ocupação do solo, etc. O setor de serviços, que 
emprega mais de 50% das pessoas ocupadas é 
uma ameaça, pois mostra a extrema dependência 
deste setor produtivo. Trânsito e transporte 
dependente da BR 101.  O aumento da 
insegurança no município repercute na qualidade 
de vida no município, juntamente com indicadores 
como educação, saúde, saneamento básico. 

Como oportunidades, tem-se a construção de 
um adequado sistema de esgotamento sanitário 
que permitirá que o município se candidate ao 
título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela 
Unesco.  Outra questão é a discussão quanto à 
destinação final do lixo, que pode ser com a 
construção de aterro sanitário no próprio munícipio 
ou o lixo seria transportado para outro munícipio, 
por meio da assinatura de um consórcio regional 
de municípios. O Município de Paraty, por meio da 
sua Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, poderia desenvolver projetos de coleta 
seletiva, o que colabora para a redução de 
materiais destinados ao aterro sanitário. O 
município dispõe de mapeamento de áreas com 
risco de eventos como escorregamentos ou 
deslizamentos de encostas, o que permite o 
planejamento e acompanhamento do uso e 
ocupação dessas áreas.  Podem-se desenvolver 
ações para o desenvolvimento da atividade de 
maricultura, já que municípios vizinhos já o 
realizam. Também como oportunidade, gerar 
ações que visem a melhoria da qualidade de vida 
da população, ao promover ações que garantam 
aos cidadãos segurança no ir e vir; acesso à 
educação, saúde, infraestrutura.  Criar condições 
para a oferta de opções de qualificação e 
certificação a estudantes e profissionais do 
município, bem como dos produtores rurais, 
sobretudo os envolvidos nas atividades produtivas 
como a da banana e da cana-de-açúcar e também 
com o agroecoturismo, o que valorizará estas 
atividades. Ações relacionadas à coleta seletiva, 
destinação final do lixo, construção de ETE e ETA 
são essenciais à melhoria da qualidade de vida e 
também colaboram para a preservação dos 
recursos hídricos ao evitar contaminação de 
lençóis freáticos e melhor uso dos recursos.  Os 
programas relacionados com a Saúde da Família e 
do Programa de Saúde na Escola (PSE), que 
contém ações específicas podem e devem ser 
implantados até 2016, conforme planejado, o que 
colabora para os indicadores de saúde e educação 
do município. A busca por parcerias na educação, 
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sobretudo universitária, com municípios vizinhos 
permitiria um aumento no número de alunos 
inseridos em universidades. A educação colabora 
para o resgate da cidadania, o desenvolvimento de 
valores éticos e a participação e engajamento nos 
problemas do município. 

A dimensão política tem-se como pontos fortes a 
informatização da gestão pública, com a 
disponibilização de serviços e informações no site 
oficial da cidade, em que são apresentadas 
informações sobre o município bem como 
interatividade do site oficial, com alguns itens 
disponíveis. Algumas transações também podem 
ser realizadas por meio do site oficial de Paraty. 
Constata-se também a existência de instrumentos 
de gestão e planejamento municipal bem como de 
instrumentos municipais de incentivo ao 
desenvolvimento econômico. A criação e 
regulamentação do ICMS Verde,  que é 
representado pelo Índice Final de Conservação 
Ambiental (IFCA), cujo cálculo, consolidação e 
publicação ficam a cargo da Fundação Centro 
Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação 
de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj), 
e que incorpora índices relacionados mananciais 
de abastecimento, de tratamento de esgoto e de 
destinação final de resíduos sólidos urbanos é um 
ponto forte, pois mostra a disposição do município 
em agir em áreas prioritárias à população. O 
crescimento da receita com o ISS, a partir de 2011, 
bem como entre os anos de 2013 e 2014, mostra a 
direção correta do município ao ordenar e 
organizar os serviços, sobretudo os relacionados 
com a atividade turística. Na Pesquisa de 
Informações Básicas Municipais, conhecida como 
PIBM ou Munic,  o municíp io d ispõe de 
mapeamento de áreas com risco de eventos como 
escorregamentos ou deslizamentos de encostas. 
Ainda segundo a Munic, existe legislação sobre 
zona e/ou área de interesse social para 
assentamentos habitacionais de população de 
baixa renda, como parte integrante do Plano 
Diretor municipal. 

Como pontos fracos tem-se o comprometimento 
das receitas correntes em 89% com o custeio da 
máquina administrativa. A LRF afirma que no 
âmbito municipal, o gasto com pessoal não pode 
exceder 60% da receita corrente líquida. Isso 
posto, o município deveria buscar a redução deste 
percentual. Outro ponto que se destaca como 
ponto fraco são as receitas vinculadas ao petróleo 
e que são 45% do total da receita do município, o 
que mostra dependência dessas receitas. Se o 
preço do petróleo cai, essa receita também cairá, o 
que pode impactar fortemente nas finanças do 
município. A informatização, apesar de ser um 
ponto forte, também se apresenta como um ponto 
fraco, pois dos 19 tipos de informações, oito não 
estão disponíveis. E na interatividade, de 18 itens, 
nove ou 50% não estão disponíveis ao público. 
Quanto às transações, de cinco opções três não 
funcionam. O aumento do número de funcionários 
da administração municipal, sobretudo do ano de 
2012 para o ano 2013, chama a atenção, pois 
compromete a maior parte das receitas correntes. 
Apesar de possuir legislação sobre zona e/ou área 
de interesse social para assentamentos, o 
município não dispõe de programas habitacionais 
para realocação da população residente em áreas 
de risco.

Como oportunidades tem-se a possibilidade de 
ampliação das informações no site oficial, bem 
como da interatividade do site oficial e das 
transações ainda não oferecidas. Outra 
oportunidade é a de aprimorar as ações relativas 
às receitas relacionadas ao ICMS Verde, já que 

houve investimento na implantação de rede de 
esgoto e construção de uma ETE e de outras em 
período próximo, bem como de ETA. A destinação 
do lixo do município para aterro sanitário próprio ou 
em regime de consorcio regional também se 
relaciona com o ICMS Verde, além de ações de 
coleta seletiva. O estabelecimento de convênio 
PPP para a questão do esgoto e da água entre a 
Prefeitura de Paraty e o governo do Rio de Janeiro 
mostra como se pode buscar resolver os problemas 
existentes no município.

Como ameaças, pode-se destacar a relação de 
dependência de receitas vinculadas ao petróleo 
(royalties).
Na dimensão cultural podem ser elencados como 
pontos fortes o fato do Centro Histórico de Paraty, 
considerado pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
como "o conjunto arquitetônico colonial mais 
harmonioso do mundo" ser patrimônio nacional 
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN).Além disso, existem 
outras edificações históricas e espaços culturais. A 
FLIP, a Flipinha e FlipZona são eventos que atraem 
público considerável e distingue a cidade. Várias 
festas religiosas como Festa do Divino, Fogaréu, 
Folia de Reis também atraem devotos e turistas. 
Diversos eventos como os festivais da Cachaça, 
Cultura e Sabores; o Festival Dança Paraty; o 
Festival do Camarão; o Bourbon Street Music 
Festival atraem diferenciados públ icos e 
movimentam a cidade, bem como outros eventos 
como o Encontro Internacional de Aquarelistas, o 
Paraty em Foco, entre outros. Os tradicionais 
alambiques, hoje em número de 6, possuem 
Indicação de Procedência o que diferencia e 
garante a origem do produto. Além disso, o 
Caminho do ouro é parte da Estrada Real, hoje 
dentro de propriedade particulares, mas que 
permitem visitação desde que com guias 
autorizados.  A musicalidade local, relacionada 
com capoeira, jongo, percussão, danças como 
ciranda, cateretê, cana verde, tontinha, caboco 
véio, arara, caranguejo e chapéu e abriga a 
“Ciranda de Tarituba” também são pontos a ser 
destacar. Paraty Sport Aventura é o maior parque 
de arvorismo do Brasil, com cinco percursos da 
modalidade e tirolesas, com níveis de dificuldade 
diferenciados. O Parque Temático Mini Estrada 
Real e o Paraty Sport Aventura, que é o maior 
parque de arvorismo do Brasil, são opções 
turísticas e que atraem praticantes e turistas. 

Como fraquezas, pode-se apontar a necessidade 
de manutenção desse conjunto histórico, o que 
demanda acompanhamento, fiscalização e 
avaliação contínuos, e envolve gastos e pessoal 
especializado. As próprias atividades artísticas, 
culturais e de esporte acabam por gerar demandas 
e despesas, o que exige controle e avaliação. 

Como ameaças ,  o desgaste do conjunto 
arquitetônico pela divulgação e atração de turistas. 
A valorização do município e sua exposição podem 
atrair novos moradores, o que eleva a pressão 
sobre a saúde, a educação, o meio ambiente, a 
segurança, o transito. 

Como oportunidades, inclusive para divulgação e 
destaque, a criação de um Portal, em que consta o 
Mapa da Cultura do Rio de Janeiro, e Paraty se 
destaca. Sobretudo, em virtude deste destaque, 
valorizar a cultura local e os grupos tradicionais 
como de músicos, danças e artesanato caiçara. 
Criar campanhas de valorização da cultura e 
história locais, ressaltando a riqueza do Centro 
Histórico. Como oportunidade e diferencial, 

revitalizar e manter o patrimônio histórico cultural.

Na dimensão ambiental, pontos fortes são os 
atrativos naturais (enseadas, sacos, cachoeiras, 
ilhas, praias), bem como a existência de áreas de 
pesca. O fato de o município possuir unidades de 
conservação que formam o Mosaico Bocaina, já 
que são vários tipos de unidades e em esferas 
distintas (federal, estadual e municipal). A 
existência de legislação e relação entre estas 
esferas, permitiu a construção de proposta de 
reordenamento turístico e recategorização do 
Parque Estadual de Paraty Mirim. A elaboração de 
projetos pela Prefeitura como o Paraty Recicla 
(2009) busca promover o desenvolvimento 
sustentável, a educação ambiental e capacitação 
quanto às questões relacionadas ao consumo, 
produção, redução, reciclagem e destinação final 
dos resíduos gerados pelo município. São linhas 
de ação para este projeto a Coleta seletiva e 
reciclagem, a Educação ambiental e campanha 
educativa bem como a Responsabilidade 
socioambiental. Paraty foi escolhida como destino 
piloto da campanha internacional Passaporte 
Verde (Green Passport), do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) por suas 
características naturais e culturais e por causa do 
compromisso de alguns envolvidos com o turismo 
na cidade em preservar os ecossistemas naturais, 
valorizar e proteger o patrimônio histórico e 
cultural do local. A coleta de óleo vegetal é uma 
força por ser fruto de uma parceria entre 
prefeituras, restaurantes e instituições.  Esta 
campanha or ienta a população sobre a 
importância de desenvolver novas atitudes 
voltadas para reduzir, reutilizar e reciclar os 
resíduos gerados pelo consumo do óleo de 
alimentação. 

Como fraquezas, a localização do município, em 
áreas de unidades de conservação, o que 
restringe o uso destas áreas, e exige fiscalização e 
monitoramento contínuos. Paraty sofre de 
v u l n e r a b i l i d a d e  a m b i e n t a l ,  d e v i d o  à s 
características de sua localização (topografia). 

Como ameaças, a especulação imobiliária, a 
ocupação desordenada, o turismo de massa, a 
falta de saneamento e geração de destinação 
incorreta do lixo.

Como oportunidade, a implantação da coleta de 
lixo nas comunidades costeiras, o que colabora 
para a preservação do ambiente natural. A 
manutenção do Passaporte Verde, o que exige 
que Paraty se apresente de forma estratégica para 
o turista, oferecendo produtos e serviços 
compatíveis com a proposta. A inclusão da coleta 
do óleo na pontuação do ICMS Verde, além de 
ampliar os recursos para estes municípios, dá 
mais um passo para consolidar-se como um 
projeto regional de educação ambiental 
sustentável. Devido à composição das unidades 
de conservação e sua diversidade (níveis federal, 
estadual e municipal) pode-se estabelecer 
estratégias para o planejamento de ações e 
fiscalização em conjunto dos recursos naturais. Ao 
promover o reflorestamento, é possível colaborar 
para a diminuição do efeito estufa (créditos de 
carbono). O Programa Carbono Neutro é uma 
oportunidade, pois tem a possibilidade de 
certificação Carbono Compensado, o que 
distingue as empresas participantes, ao mesmo 
tempo em que cuida de áreas ao longo da BR-101, 
com a plantação de mudas de árvores. Esse 
plantio é reconhecido e autorizado explicitamente 
pela Superintendência Regional do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 
no Estado do Rio de Janeiro.
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