
Manipulação

   Jornal das Associações de Moradores   Ano VII   nº 39   Julho 2003 
 flitoraldlis@paratyweb.com.br 

        “O Sebrae/RJ e a Prefeitura Municipal de Paraty 
lançarão o marco do Caminho do Ouro, o segundo 
representando a antiga Estrada Real, em 25 de julho, na 
Estrada Paraty-Cunha, km 8, em frente à Igreja do Penha - 
o primeiro marco foi fincado em Cachoeirinha da Serra de 
São José/MG.

Além da inauguração deste marco, que mede 1,72m, 
será reinaugurada a Escola Monsenhor Pizarro no trajeto, 
que será transformada em um Centro de Informações 
Turísticas do Caminho do Ouro, no qual ficará montada 
uma exposição de produtos típicos e materiais de 
divulgação de futuros projetos para a estrada.

Desde o final do ano passado, o Sebrae-RJ e a 
Prefeitura de Paraty, com apoio da Sociedade Nacional de 
Agricultura  SNA e o Instituto Estrada Real, desenvolvem o 
projeto de revitalização do Caminho do Ouro/Estrada Real 
- o trecho que fica em Paraty tem aproximadamente 12 km, 
cujas pedras para demarcação deste estão bem preservadas.

Pelas trilhas da antiga Estrada Real  principal rota de 
escoamento de grande parte da produção de café do Vale do 
Paraíba  passavam também ouro e pedras preciosas. O 
Caminho Velho sai de Paraty e o Caminho Novo, do Rio de 
Janeiro, unindo-se em Ouro Preto, de onde seguem para 
Diamantina-MG.

Ao todo, são mais de 1.400 km, passando por 177 
municípios em três estados - oito no Rio de Janeiro, sete 
em São Paulo e 162 em Minas Gerais. No Rio, além de 
Paraty e a capital, o Caminho do Ouro corta também 
Petrópolis, comendador Levy Gasparian, Três Rios, Magé, 
Areal e Paraíba do Sul.

Para o Sebrae-RJ, o projeto promoverá o crescimento 
econômico nas regiões envolvidas, proporcionando novas 
oportunidades de renda para a população, além de ampliar 
o potencial turístico de Paraty. A proposta é resgatar o valor 
histórico e cultural do percurso e gerar oportunidades de 
negócios para a iniciativa privada.

A partir da recuperação do caminho histórico, 
poderão ser desenvolvidas novas atividades para o setor 
econômico (indústria, comércio e serviços) e incentivados 
projetos para implementar atividades voltadas para 
artesanato, gastronomia e indústria rural caseira, criando 
um alternativa para complementação de renda das famílias. 
Hotéis, pousadas, albergues, campings, bares, restaurantes 
e os tradicionais produtores de cachaça serão beneficiados, 
além de serviços de comunicação, segurança, transporte, 
guias e tradutores. 

Uma pesquisa realizada em 2001, pela Embratur para 
os próximos cinco anos, prevê que Paraty receberá uma 
média de 1.950 turistas por mês (23.400 ao ano), gerando 
uma estimativa de 1785 novos empregos”.
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Av. Roberto da Silveira, 41 - Centro-Paraty - RJ

A Prefeitura de Paraty e o SEBRAE 
convidam para o lançamento do marco 

“Caminho do Ouro  Paraty - Estrada Real”, 
que representa o resgate 

da cultura histórica do Brasil Colonial.

25 de Julho de 2003 - A partir das 14h30m 
 Estrada Paraty-Cunha - Km 8 - Penha
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Com o intuito de dar mais
visibilidade ao projeto de re-
estruturação do Caminho do
Ouro, com destaque para o lan-
çamento do marco em Paraty,
dia 25 de julho, o Sebrae, em
parceria com a Prefeitura de
Paraty do município e o Insti-
tuto Cultural SNA, promoveu
um almoço com a imprensa
(participaram 23 jornalistas de
diversos veículos cariocas) no
Clube Naval, no Rio de Janeiro
em 4 de julho, no qual ressal-
tou-se o potencial turístico e de
geração de emprego e renda
deste empreendimento inédito
no país.

O superintendente do Se-
brae, Paulo Maurício Castelo
Branco, enalteceu o papel da
imprensa, cuja divulgação de-
sta iniciativa ajudará aos envol-
vidos a atingirem os objetivos
do projeto, bem como ressal-
tou a importância da parceria
com a prefeitura de Paraty e o
SNA no projeto. Disse que es-
se empreendimento começa
com uma reconstituição histó-
rica do Caminho Antigo – Es-
trada Real (Paraty – Ouro Pre-
to) e o Caminho Novo (Rio de
Janeiro – Ouro Preto), que liga
três estados (Rio de Janeiro,
São Paulo e Minas Gerais).

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

 NÃO DECLARADO

Paulo Maurício salientou a
simbologia do lançamento do
marco em Paraty, por ser um
município que “é um Patrimônio
Histórico da Humanidade,
embora ainda não tenha sido
declarado”. Salientou que o
projeto já existe há algum tem-
po, mas agora se coloca esfor-
ços na parceria Sebrae-Prefei-
tura-SNA e que, em torno desta
simbologia, afloram os objeti-
vos do Sebrae, com a possibili-
dade de alavancagem das cen-
tenas de micronegócios e que
o Caminho do Ouro já faz parte
de circuitos turísticos.

 Falou da necessidade de
qualificação, que será propor-
cionada pelo Sebrae e listou as
atividades que existem e as
que se ampliarão na região,
como pousadas, restaurantes,

CONSTRUINDO PARCERIAS - ENCONTRO COM A IMPRENSA

agronegócios, pesca artesanal,
a cachaça, etc, afirmando que,
agora, as parcerias serão am-
pliadas em prol do desenvolvi-
mento econômico e social de
Paraty e região do entorno.

Ouro novo

Já o prefeito de Paraty, José
Cláudio de Araújo, disse que
este será o marco do resgate
da memória viva da história, c-
itando a importância que repre-
sentou o porto de Paraty no
ciclo do ouro. Salientou que um
grupo formado por paratienses,
fez o levantamento do Caminho
do Ouro, que ficou abandonado
por muitos anos, cuja reestru-
turação alavancará a economia
dos três estados envolvidos.
Citou o ‘senhor Manhães’, um
velhinho que morava no alto da
serra, que sempre limpava o
Caminho do Ouro, proporcio-
nando o aparecimento de tre-
chos da estrada, e vaticinava
sobre a importância que esta
teria para todos no futuro.

Disse que o ‘ouro novo’ é o
turismo, em diversas modali-
dades que levará as comuni-
dades a  reconhecerem o valor
do seu patrimônio e, através da
preservação deste, possam

embalar bem esse produto,
para a sua sustentabilidade,
que promoverá a nova emanci-
pação dos municípios, dos es-
tados e, quem sabe, do Brasil,
- um resgate histórico econô-
mico e cultural. Observou que
a restauração do Caminho do
Ouro será um peso especial na
luta pelo título de Patrimônio da
Humanidade para o município.
José Cláudio agradeceu ao
Sebrae que, na sua opinião,
tem tido o papel mais importan-
te neste trabalho, através da
sua equipe e do Fórum DLIS
de Paraty que incentiva esse
trabalho no município, além
dos caminhantes, como Og
Antônio, João Bee e outros
que, através das caminhadas,
“puderam começar a sonhar e
esse sonho começou a se
transformar em realidade”.

O CAMINHO QUE LEVA

E O CAMINHO QUE TRAZ

O presidente do Instituto
Cultural SNA, Otávio Alvarenga,
lembrou o fato de a revista do
SNA ter dedicado três páginas
sobre esse projeto. Disse que
é testemunha ocular do início
desta idéia que, no caso do Rio
de Janeiro, se deu a partir de
uma provocação do superin-
tendente do Sebrae, Paulo
Maurício e que, foram surpre-
endidos pela existência do
Instituo Estrada Real, que já
desenvolve trabalho similar em
Minas Gerais.

Definindo como “o caminho
que leva e o caminho que traz”,
falou do ouro que saiu para en-
feitar igrejas portuguesas e sa-
nar finanças de Portugal junto
à Inglaterra. Se disse feliz em

poder contribuir com tal iniciati-
va. Se propôs, então, a não
descomplicar o município, co-
mo havia falado o prefeito José
Cláudio em determinado mo-
mento, mas a complicar mais
ainda, ou seja, ter boa cachaça
de Paraty, “pois é bom conhe-
cer suas origens, como é feita,
em que condições de higiene”,
criar consciência de que é pos-
sível ganhar dinheiro com o
turismo, etc. Falou da impor-
tância de se ter melhores pou-
sadas, guias turísticos bem
treinados. Enfatizou que o Ca-
minho do Ouro não interessa
só ao turista estrangeiro, mas
também ao turista interno, que
quer ter um contato com um
ambiente natural, conservado.
Para ele, é preciso ampliar as
técnicas, melhorar as condi-
ções, etc.

PARCERIAS E RECURSOS

Everton Mattos (gerente de
Rede de Atendimento Sebrae/
RJ) comentou a importância da
equipe do Balcão de Paraty no
desenvolvimento deste projeto,
falando que é preciso trabalhar
as potencialidades locais, co-
mo o turismo ecológico, o turis-
mo de aventura. Reconheceu
a colaboração de Heliana Mari-
nho na concepção mercadoló-
gica do projeto, lembrando que
esta etapa começa em 25 de
julho, com um ‘varal imaginário’
que ligará Paraty a Ouro Preto.

Descrevendo as ações que
serão implementadas, Mattos
falou da necessidade de se fa-
zer limpeza, sinalização, orga-
nização, colocando consultores
e técnicos à disposição, capa-
citação de donos de pousadas

e hotéis, com o apoio do Ins-
tituto de Hospitalidade, que pro-
porcionará a ampliação do seg-
mento, estimulando um círculo
virtuoso de geração de trabalho
e renda (em torno de 1700 em-
pregos). Lembrou, porém, que,
para isso é necessário arranjar
parceiros que coloquem recur-
sos, que se tenha o apoio da
grande mídia para divulgar o
empreendimento. Comentou a
precariedade da estrada Pa-
raty-Cunha (9 km), que precisa
de melhorias, a importância da
preservação ambiental nesse
percurso estratégico que pro-
porcionará melhor acesso ao
Caminho do Ouro, às fazendas
históricas, etc. Mattos disse
que o projeto está aberto a no-
vas parcerias, que o Sebrae,
junto com a prefeitura, já alocou
R$ 120 mil para o lançamento
do marco de Paraty e que o
custo total da restauração no
município ficaria em torno de
R$ 600 mil.

Heliana Marinho (gerente de
Área e Desenvolvimento Local
Sebrae/RJ) disse que o projeto
é um processo novo de transfor-
mação e que para funcionar, de
maneira integrada, abriu-se a
discussão com a representa-
ção de todos os segmentos so-
ciais de Paraty, através do Fó-
rum DLIS e que, por isso, pode
ser considerado o caminho
para o ouro.

Ricardo Raed (gerente
regional Sebrae - Zona Oeste
e Costa Verde)  ratificou a im-
portância do projeto de rees-
truturação do Caminho do Ou-
ro, ressaltando que é funda-
mental o apoio da imprensa
para a alavancagem deste
projeto e que, agora, mais do
que nunca é captar recursos
para viabilizá-lo e promover o
desenvolvimento do município
e da região, bem como do
estado, visando à geração de
emprego e renda.

Domingos Oliveira, repre-
sentando o Conselho Municipal
das Associações de Moradores
de Paraty – Comamp (consti-
tuída por 31 associações)
referindo-se à afirmação de He-
liane Marinho, chamou a
atenção para este grande mo-
vimento que acontece no muni-
cípio, o Fórum DLIS - referência
estadual e, com isso, ressaltou
que o sucesso do fórum e de-
mais projetos, como o do Ca-
minho do Ouro, deve-se à me-
todologia participativa aplicada
pelo Sebrae, que atinge todos
os segmentos da sociedade.

C a r l o s  D e i

Heliana Marinho, Paulo Maurício (em pé), José Cláudio, Otávio Alvarenga, Everton Matos

E.Moura

PARATY POSSUI: 300 PRAIAS, 65
ILHAS, 79 CACHOEIRAS, 1480
BARCOS, 180 RESTAURANTES E

6800 LEITOS EM HOTÉIS

(JOSÉ CLÁUDIO, PREFEITO)
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Folha do Litoral – Quais as ex-
pectativas do Sebrae em relação à
reestruturação da Estrada Real como
um todo e, em particular, do Cami-
nho do Ouro, essa parte que toca
mais a Paraty, no Rio de Janeiro?

Paulo Maurício – Ativar ainda
mais o turismo em Paraty e o que

está associado a
ele. O turista traz
recurso, traz de-
senvolvimento.
Vai ao restauran-
te, a uma pousa-
da, procura um
local agradável
para ficar, vai, por

exemplo fazer uma excursão, como
é o Caminho do Ouro, como os tra-
balhos maravilhosos na região de
praias,do mar... tem a pesca e uma
série de atividades econômicas que
giram em torno do turismo.

Folha do Litoral –  Em vista
dos possíveis parceiros que virão,
com financiamentos, com outros
tipos de apoio, qual a perspectiva
em termos de tempo de realização
do projeto, especialmente na área de
Paraty?

Paulo Maurício – Acho que
todo projeto tem aquela questão do
curto, médio e longo prazos. No
curto prazo é isto que estamos
fazendo. Vamos lançar o marco, me-
lhorar a sinalização, fazer o trabalho
de qualificação do setor comercial,
pousadas, restaurantes, trabalhar
com eles, trabalhar com a prefeitura.

Agora, têm os trabalhos de
médio e longo prazos, que envolvem
toda uma melhoria do ambiente local,
não só a questão da estrada propria-
mente dita, mas o que o Caminho do
Ouro estará propiciando em termo
de melhoria, de outros investimentos
que venham juntos,  ... Sobretudo
trazer um turista que tenha poder
aquisitivo, que possa gastar o di-
nheiro, que possa deixar o dinheiro
em Paraty, para que esse dinheiro
possa multiplicar em novos projetos,
novas ações.

Folha do Litoral – Em linhas
gerais, o que representa e o que irá
representar esse projeto para o /Se-
brae?

Paulo Maurício –  Esse projeto
é pioneiro, é um ícone do Sebrae e eu
diria que é muito mais do que o Se-
brae, ele é um ícone para o país... o
Caminho da Estrada Real, o Ca-
minho do Ouro é o primeiro projeto
brasileiro, a nível nacional, que tem
a vertente cultural e histórica como
fundamento de todo o desenvol-
vimento do turismo na região.

Folha do Litoral – qual o papel
da SNA neste processo e quais as
expectativas da instituição e o que a
SNA ganha com isso?

Otávio Alva-
renga – A SNA
cumpre um papel
que tem de fazer
política e divulgar
e de lecionar. Esse
é o tripé estatutá-
rio da nossa cen-
tenária SNA. No

caso o Caminho do Ouro gerando
empregos, proporcionando melhores
técnicas para preservar o meio am-
biente, proporcionando melhores
técnicas para pequenos proprieários,
pequenos produtores rurais e pesca-

dores, a SNA só poderia apoiar e o faz
da maneira mais enfática. O Caminho
do Ouro é também o caminho da pe-
cuária, da pesca, do turismo e uma coisa
está vinculada a outra. É nesse conjunto
todo que eu acho que o Caminho do
Ouro realmente é um caminho cheio de
dólares

Folha do Litoral – As questões
estão colocadas, quais são as ex-
pectativas do município, especial-
mente com relação ao lançamento do
marco do Caminho do Ouro em Paraty
e no dia 25?

José Cláudio -
...O trabalho de ar-
queologia, o traba-
lho de educação,
nossas escolas par-
ticiparam com o
Marcos Ribas. Quer
dizer, em Paraty es-
se processo já come-
çou. Nós queremos expandir a expe-
riência do Marcos Ribas para outros
sitiantes e, para isso ocorrer, é preciso
que tudo o que estamos fazendo dê
certo. Então, a colocação desse marco
é uma integração com o movimento de
Minas Gerais, é uma reintegração, uma
reativação da história cultural e eco-
nômica do país e mais uma badalação
para mostrar às autoridades e à classe
empresarial,  principalmente aos ban-
cos, que precisam participar porque,
depois, todo o dinheiro vai para o ban-
co... Nós precisamos criar em Paraty
uma temporada de inverno. E o
Caminho do Ouro é o lugar mais ade-
quado, porque dá pra conciliar  o in-
verno, clima de serra, as cachoeiras, o
sol quente do inverno com aquele mar
maravilhoso lá embaixo, o friozinho da
serra e um caminho da história eco-
nômica do país e do mundo.

Ele esteve durante muito tempo na
discussão, na caminhada, na amostra-
gem e, agora, efetivamente, o projeto
foi assumido, não só pelo Sebrae, como
também pela prefeitura. Sozinhos não
podemos fazer nada, mas juntando um
pouco de cada um, claro que podemos
fazer muito.

Folha do Litoral - O que represen-
tará a restauração desta Estrada para o
Estado do Rio de Janeiro e, conseqüen-
temente, para o de Minas Gerais?

Ricardo Raed -
A geração de negó-
cios, de postos de
trabalho e renda,
além de ajudar a fi-
xar a mão-de-obra
na região.

Folha do Lito-
ral - Quais as ações

já implementadas pelo SEBRAE/RJ
para este fim?

Ricardo Raed - Parcerias com em-
presas âncoras da região, órgãos pú-
blicos, estudo de sinalização de trilhas,
e identificação de marcas históricas no
percurso de 12 km do caminho.

Folha do Litoral - Quais benefí-
cios imediatos, a curto, médio e longo
prazos terá este empreendimento para
moradores da região envolvida no Rio
de Janeiro, usuários, turistas...?

Ricardo Raed - Criar negócios: ar-
tesanato, guias de turismo, passeios
ecológicos, preservação do meio am-
biente, resgate da cultura histórica do
Brasil, além de mapear, recuperar, sina-
lizar, implantar.

O mais importante dentro deste
programa é que, com o apoio da inicia-
tiva privada, nós estamos pegando os
pequenos comerciantes, sitiantes e fa-
zendeiros locais e dando a eles a orien-

tação e as ferramentas básicas para
que construam e revitalizem suas
pousadas, seus hotéis fazendas e seus
restaurantes para prepará-los para
receber um fluxo turístico nunca visto
na região, capaz de gerar milhares de
postos de trabalho e renda. A presen-
ça de empreendimentos certificados
no Caminho do Ouro em Paraty - Es-
trada Real fará do Caminho um dos
destinos turísticos mais valorizados
do Brasil e mostrará a preocupação
de todos com o novo modelo de de-
senvolvimento economicamente viá-
vel, socialmente justo e comprometido
com a qualidade de vida.

Folha do Litoral – O que repre-
senta a reestruturação do Caminho do
Ouro, agora já com algumas parcerias
fechadas, para o município e para o
Balcão Sebrae-Paraty.

Maria Auxi-
liadora –  É a
realização de um
grande sonho que
identificamos na
comunidade, na
nossa clientela,
que é o sonho de
revitalizar o Ca-
minho do Ouro... Então, começou-se
o trabalho em 98, 99, com o projeto
chamado Base Científica da Pedra
Branca. Ali eu tive contato com diver-
sas pessoas do município, que já esta-
vam desenvolvendo esse trabalho, o
professor Armando M. de Barros Jo-
ão Bee, o Pipoca, o Amaury Bar-
bosa... Vi que eles faziam um trabalho
incansável com relação a esse tema e
lutavam muito pela recuperação do
Caminho. Eu percebi que seria um
grande projeto que poderíamos vir a
desenvolver, mas que precisava de
muita parceria.

Ao longo desse tempo viemos
apresentando o projeto ao Sebrae,
tentando, de várias formas, vender a
idéia para a instituição. A pedido do
Sebrae, fizemos um levantamento no
ano passado sobre a situação em que
se encontrava o Caminho do Ouro.
Quando a nossa diretoria o viu e pode
perceber a situação  real e o potencial,
começou a acreditar que isso era
possível, começou a buscar parcerias,
e o primeiro parceiro é o Sebrae nacio-
nal. Esse projeto está sendo aprovado
e levado às várias esferas do Sebrae,
que está iniciando a busca de outras
parcerias externas. Agora, como o
prefeito falou, as coisas podem acon-
tecer porque, nesse encontro com a
imprensa, sentimos que o projeto vai
ser divulgado nacionalmente e, com
isso, poderemos atrair outros par-
ceiros, pois é um projeto para uns
dez, vinte anos. Tem tanta coisa pra
fazer: recuperação, pesquisa para res-
gate da história...

Folha do Litoral - A partir da sua experiência
com o Sítio Histórico Ecológico e do seu conhe-
cimento de Caminho do Ouro, o que significará
o lançamento do marco e, a reativação do Cami-
nho do Ouro como um todo, que tipo de retorno
isso trará para o município?

Marcos Ribas – “...quando vários elementos
se juntam por um motivo político comum, para
divulgar em bloco e cria um interesse turístico é

extremamente positivo... Seria melhor se tivesse sido unificado, que
não tivessem dois nomes, Estrada Real pra lá, Caminho do Ouro pra
cá,... Mas, de qualquer maneira, a idéia de se implantar um circuito
turístico é sempre boa, porque tem um bloco de interesses ao longo
desse caminho, são mais de 1200 km nos três estados (São Paulo, Mi-
nas e Rio de Janeiro).

Paraty tem uma posição privilegiada, por ser uma das pontas desse
caminho, claro que o Caminho Novo começa no Rio, passa por Pe-
trópolis. O Caminho Velho é o daqui e se estamos vendendo história,
a palavra Velho é melhor que a palavra Novo...ser a ponta do Caminho
Velho é bom, é benéfico para a cidade..., estamos trabalhando com
isso há quase seis anos... Paraty, além de ser a ponta do Caminho
Velho,  tem o maior trecho de caminho intocado que eu tenho co-
nhecimento... Dizem que são 12 km, mas acho que tem muito mais,
pois daqui a Cunha são 22 km... O trecho no nosso sítio tem 2,5 km, é
especial, pois lá estão as ruínas da Casa dos Quintos, em que se co-
brava impostos, calçamentos de diversas épocas (séculos XVIII e
XIX), além de estar no coração da Mata Atlântica, que é um atrativo
a mais... Agora, o que não pode é perder a seriedade... quando falo
que precisa de vontade política e de interesse para abri-lo e deixá-lo
aberto, não posso deixar de lembrar que abrir é muito fácil, o mais
difícil é mantê-lo, fiscalizá-lo, conserva-lo. Acho que o caminho deveria
ser um parque todo aberto, mas com todos os cuidados, deveria co-
brar pedágio da passagem, pois é uma maneira de custear toda essa
despesa...”

Finalizando, Ribas comentou o projeto de revitalização do Ca-
minho do Ouro (Sebrae), afirmando que este precisa de um plano
de manutenção, fiscalização e operação, que envolva todas as partes
interessadas no caminho (proprietários, instituições, Ongs, etc) e
que está aberto a participar de desse processo.

Apresentando o projeto de Revitalização do
Caminho do Ouro aos guias de turismo, João
Fernandes (Bee) disse que, na fase inicial, o trecho
foi divido em cinco partes para implantação do
mesmo. Esclareceu alguns pontos que, hoje, ainda
são dúvida para muitos:

Por exemplo, em relação às áreas particulares
por onde passa o Caminho do Ouro, esclareceu que,

embora esses trechos sejam de “servidão” (área de uso comum), o que pode
ser ratificado pela competência da Câmara dos Vereadores, esclareceu que o
importante é a negociar com os sitiantes, envolvendo-os no processo, para
que ninguém seja prejudicado;

Disse que o projeto será colocado em prática, primeiro após a disponibi-
lidade dos recursos e, segundo, após a aprovação do Estudo e Impacto Am-
biental-EIA, a ser feito pelo Ibama.

Em relação à forma de operação, manutenção e fiscalização do Caminho
do Ouro, após sua revitalização, salientou que é um item em estudo, que po-
derá resultar na formação de um colegiado deliberativo, com a participação de
instituições, ongs, poder público municipal e estadual, que poderá optar ou
não pela criação de uma instituição com esse fim;

Ressaltou também que o Governo do Estado de São Paulo, procurado
pelo Sebrae já demonstrou interesse em trabalhar o trecho naquele estado, já
tendo em vista a instalação do 3º Marco do Caminho do Ouro, em Cunha.

Em relação à cobrança de pedágio, esclareceu que é uma questão que será
debatida por todos e que, como os parques nacionais, acredita que o Caminho
do Ouro terá o mesmo tratamento, ou seja, com delimitação da quantidade de
visitantes por dia devidamente registrados no portal de acesso, horário para
entrada e saída, guardas florestais, entre outros;

Quanto ao trabalho que já é desenvolvido por Marcos Ribas, observou
que não há choque entre as duas partes, salientando que já existe uma funda-
mental parceria com ele, através da troca de informações, utilizando a larga
experiência que Ribas acumulou nos quase seis anos de pesquisa e trabalho
no seu sítio e que é indispensável a integração desses projetos.

MARCOS RIBAS
SÍTIO HISTÓRICO ECOLÓGICO

JOÃO FERNANDES (BEE)
SIND.GUIAS DE TURISMO DE PARATY

ENTREVISTA/OPINIÕES

“PARATY, ONDE

O CAMINHO DO

MAR E DA

MONTANHA SE

ENCONTRAM”
Lúcio Costa
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O Caminho do OuroO Caminho do OuroO Caminho do Ouro

  A história da Vila de Nos-
sa  Senhora dos Remédios 
de Paraty, localizada ao sul 
do Estado do Rio de Janei-
ro, remonta aos primeiros 
movimentos de exploração 
e colonização do Brasil, 
ainda no século XVI, 
devido à utilização pelos 
índios guaianás das trilhas 
p r é - c a b r a l i n a s ,  q u e  
permitiram a conquista dos 
sertões paulista e mineiro. 
Ponto de passagem obri-
gatório nos séculos XVII e 
XVIII, ligava o Rio de 
Janeiro, São Paulo e Minas 
Gerais, no chamado “Ciclo 
do Ouro”.
  Nessa época, caminhos 
indígenas foram  calçados 
com pedras pelos escra-
vos, surgindo, então, a his-
tória “Trilha do Ouro”. O-
bras de engenharia e dre-
nagem deixam, ainda hoje, 
qualquer um admirado pe-
lo seu tamanho e forma de 
execução: pedra sobre pe-
dra, encaixes perfeitos e 
sistemas de drenagem fun-
cionais. Alguns de seus 
muros de arrimo chegam a 
ter, aproximadamente, cin-
co metros de altura e se-
guem fielmente a curva de 
nível da serra.
  No século XIX, deu-se 
início ao Ciclo do Café e o 
porto de Paraty passou, en-
tão, a receber do Alto do 
Vale do Paraíba a produção 
do café, conduzida até o 
município, serra abaixo, 
em grandes tropas de bur-
ros.
  No final do século, a 
construção da estrada de 
ferro ligando o Rio de ja-
neiro a São Paulo, através 
do Vale do Paraíba, levou 
para aquela região a rota do 
comércio, isolando Paraty 
e, consequentemente, fa-
zendo cessar o movimento 
do porto. A este fato, so-
mou-se a libertação dos es-
cravos e, sem a mão de obra 
dos engenhos, das fazendas 
e do porto, grande parte da 
população abandonou a re-
gião em busca de futuro 
promissor.
  A partir de então, o cami-
nho caiu em desuso, fican-
do à mercê das intempéries 
da natureza, o que culmi-

nou com o abandono total 
do caminho. No entanto, na 
década de 50, a construção 
de uma estrada de rodagem 
ligando Paraty a Cunha 
(SP), possibilitou maior e 
melhor fluxo de transporte, 
facilitando o acesso àque-
les que buscavam o litoral.
   Em 4 de fevereiro de 
1971 foi criado o Parque 
Nacional da Serra da Bo-
caina, com uma área atual 
de 104.000 ha, da qual 60% 
localiza-se no Estado do 
Rio de Janeiro e, 40%, em 
São Paulo, representando 
um importante fragmento 
do domínio da Mata Atlân-
tica, destacando-se a alta 
diversidade e complexi-
dade natural da área, resul-
tante das inúmeras combi-
nações entre tipos de 
relevo, altitudes, caracte-
rísticas topográficas, rede 
de drenagem, substrato 
rochoso, solos e cobertura 
vegetal natural. É um terri-
tório com endemismos, re-
fúgios ecológicos e espé-
cies ameaçadas de extin-
ção.
  Atualmente, há muitas ár-
vores caídas e, em alguns 
trechos próximos à divisa, 
o mato já ocupa quase a 
metade do caminho. As-
sim, o Sebrae-RJ, em par-
ceria com o Governo fe-
deral, Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, prefeitu-
ra Municipal de Paraty, 
Sociedade Nacional de A-
gricultura e o Instituto Es-
trada Real pretende resga-
tar a história da estrada do 
Caminho do Ouro que, no 
século XVII, servia de es-
coamento do ouro e pedras 
preciosas produzidas em 
Ouro Preto e parte da pro-
dução do café do Vale do 
Paraíba.
  Considerando, ainda, que 
Paraty é uma cidade his-
tórica e cultural, produzin-
do para todo o Brasil ca-
chaça, cana e artesanato, 
será colocado um marco e 
realizado um evento no 
quilômetro inicial de Para-
ty, para dar início ao pro-
cesso de desenvol-vimento 
do projeto para a revita-
lização do Caminho do Ou-
ro.

   Folha do Litoral  O que representará para o turismo e a 
economia de Paraty o lançamento do 2º marco para 
revitalização do Caminho do Ouro e quais os preparativos 
da Secretaria Municipal de Turismo?
   José Pital (Secr. Mun. Turismo)  Em parceria com o 
Sebrae, estaremos lançando, talvez, o mais forte produto 
turístico de Paraty. Com os atrativos histórico e cultural, 
isso marcará o início do processo de exploração do 
Caminho do Ouro, o que já vinha sendo feito por Marcos 
Ribas. Agora, passará a existir oficialmente como produto 
turístico.
   Faremos também a inauguração do Centro de 

   No trecho compreendido entre a localidade do 
Penha, em Paraty  RJ, até a divisa com o Município de 
Cunha no Estado de São Paulo.
   Totalizando um percurso de 12 Km, com tempo de 12 
horas em média de caminhada.
Com uma belíssima vegetação de Mata Atlântica, 
cachoeiras e muitos animais silvestres, o caminho 
ainda se encontra intacto em vários pontos

        ORGANOGRAMA DE ELABORAÇÃO

   Apresentação do Projeto aos propositores e 
autoridades;
Autorizações junto aos órgãos competentes para  
início dos Levantamentos dos principais pontos da 
trilha;
Autorização dos órgãos competentes para limpeza do 
caminho;
   Busca de parcerias para implantação e manutenção 
da trilha; 
   Elaboração do EIA ( Estudo de Impacto Ambiental );
   Levantamento arqueológico, paralelo com a limpeza 
do caminho;
   Identificação das espécies mais significativas da 
fauna e flora;
  Criação de um sistema de vigilância da trilha em 
parceria com o Parque Nacional da Serra da Bocaina;
   Colocação das placas indicativas e de sinalização;
   Credenciamento de Guias e divulgação do Atrativo;
   Abertura do Atrativo ao Público.

                           OBJETIVO GERAL

   Avaliar, mapear, sinalizar e implantar a trilha do 
“Caminho do Ouro”, no trecho entre a localidade do 

Penha, em Paraty  RJ até a divisa com Cunha  SP, 
para o desenvolvimento de Ecoturismo e Educação 
Ambiental.

                 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

   Identificação dos recursos: naturais, históricos e 
culturais;
   Desenvolver trabalhos de Educação Ambiental;
   Dinamizar o Ecoturismo na Região;
   Gerar empregos na área de Turismo Ecológico;
   Conscientizar público alvo quanto a preservação 
dos recursos naturais;
   Resgatar a história do “Ciclo do Ouro”e sua 
importância para Paraty.

                   EQUIPE DE TRABALHO

   Sibele Ensel Wizentier  Guia de Turismo Regional 
com Especialidade em Atrativos Naturais-
EMBRATUR;
   Og Antônio Moreira Torres  Fotógrafo e Guia de 
Turismo Regional com Especialidade em Atrativos 
Naturais-EMBRATUR;
   Luís Armando F. de Carvalho  Guia de Turismo 
Regional com Especialidade em Atrativos Naturais-
EMBRATUR;
   Valdemir da C. Ferreira  Professor  Coordenador de 
Educação Ambiental  Fotógrafo  Estudante de 
Biologia e Guia de Turismo Regional com Especia-
lidade em Atrativos Naturais-EMBRATUR.
João Fernandes de Oliveira (Bee)  Turismólogo, Pós-
graduado em Ecoturismo e Educação Ambiental  
Guia de Turismo Regional com Especialidade em 
Atrativos Naturais.

Projeto de Revitalização do Caminho do Ouro 
 - LINHAS GERAIS -

Informações Turísticas do Caminho do Ouro, o qual terá 
uma exposição permanente sobre o tema, produtos 
artesanais do município como artesanato, doces caseiros, 
a pinga, além é claro, de informações sobre o Caminho, 
uma verdadeira base de apoio para os excursionistas e 
para o turista em geral.
Em relação à economia, assim como a Baía de Paraty, o 
Caminho do Ouro, que está no contexto ambiental do 
Parque Nacional da Serra da Bocaina, acho que este 
evento é de suma importância, ressaltando o empenho do 
Sebrae neste empreendimento que proporcionará a 
geração de emprego e renda na região.

Pedro Nanto, Heliana 
Marinho, Everton Mattos 
(Sebrae-RJ), o secretário 
Municipal de Turismo de 
Paraty, José Pital, Paulo 
Maurício Castelo Branco, 
Ricardo Raed (Sebrae-RJ), 
Maria Auxiliadora (Balcão 
Sebrae-Paraty. 

Caminho do Ouro passa a existir oficialmente como produto turístico

  Ressalta-se a importância da participação do
professor e historiador Diuner Melo, como
consultor no processo de elaboração do 
Projeto de Revitalização do Caminho do Ouro.

Na trilha da históriaNa trilha da história


